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Žymūnus išlydint
Kai 1933 m. mirė Kaune rašytojas ir visuomenės vei

kėjas kan. Tumas-Vaižgantas, laidotuvėse dalyvavo dide
lės minios žmonių. Tuomet spaudoje buvo rašoma: lietu
viai nevisuomet moka gerbti gyvuosius, bet moka laidoti 
mirusius. Tai nebuvo vienintelis toks atvejis — vėliau daug 
kartų pasitvirtino minėtoji tiesa. Taip buvo Lietuvoje, taip 
yra ir išeivijoje. Gyvi žymūnai gana retai susilaukia visuo
menės įvertinimo. Visų pirma dėlto, kad jie paprastai būna 
kuklūs, nesireklamuoja. Net ir jų darbai nevisuomet būna 
žinomi visuomenei. Taip buvo pvz. su velioniu dr. A. Ša
poka. Tiesa, jis mirė dar būdamas jaunas (55 metų), tačiau 
savo istoriniais ir publicistiniais darbais jau buvo plačiai 
pagarsėjęs. Gyvas būdamas, nejautė visuomenės įvertini
mo, kokio buvo užsitarnavęs. Kaip redaktorius buvo kai- 
kurių asmenų ir grupių net puldinėjamas. Laidotuvių die
ną jis susilaukė nepaprastai didelio dėmesio bei visuome
nės įvertinimo. Panašiai buvo su visuomenės veikėju bei 
redaktoriumi J. Kardeliu. Ir jis plačios visuomenės įverti
nimo sulaukė tiktai laidotuvių dieną, kai įvairių pažiūrų 
tautiečiai susirinko ties jo karstu, šie du ryškūs pavyzdžiai 
rodo, kad gyvas žmogus mums atrodo lyg permažas, lyg to 
įvertinimo nenusipelnęs.

PRIE MINĖTŲ pavyzdžių priklauso ir a.a. dail. Teles
foras Valius. Kol gyvas, jis buvo pastebimas viešumo
je tiktai kūrybiniais savo darbais parodose, spaudoje.

Kas tų parodų nematė, spaudoje nesekė, dail. T. Valių pa
žinojo tiktai kaip eilinį tautietį. O ir tie, kurie jį pažinojo 
kaip kūrėją ir kaip žmogų, neskubėjo nei su jo pagerbi
mu, nei įvertinimu. Kai dail. T. Valius sulaukė 60 metų 
amžiaus, spaudoje pasirodė tiktai kuklūs paminėjimai. Ne
buvo surengta nei apžvalginė jo darbų paroda, nei atitin
kamas platesnis paminėjimas-akademija. Ir kokia gyveni
mo ironija! T. Valius daug rašė apie savo kolegas dailinin
kus — gyvus ir mirusius, vertino jų darbus, parodas, lei
dinius, bet kai atėjo jo paties 60 metų sukaktis, jo kolegos 
tylėjo. Greičiausiai dėlto, kad dail. T. Valius buvo labai 
kuklus, pats niekad garbėn nesiveržė, o tiktai labai daug 
dirbo, kūrė. Antra, galbūt buvo perjaunas — dar buvo 
tikimasi iš jo vis naujų kūrybos vaisių. Deja, jo gyvenimo 
kelias buvo trumpesnis nei buvo tikėtasi. Jis nutrūko toje 
vietoje, kur turėjo pražysti brandžiausi kūriniai. Mūsų vi
suomenė tai skaudžiai pajuto ir suprato, kad neteko dide
lio, bet dar neįvertinto žmogaus. Savo įvertinimą ji parodė 
nepaprastai gausiu dalyvavimu Velionies laidotuvėse.

DAILININKO t. Valiaus didybė glūdi dviejose plotmė
se, būtent — asmeninėje ir kūrybinėje. Ji būtų 
galima palyginti su kukliai žydinčia gėle, bet turinčia 

gilias šaknis. Kasdieniniame gyvenime jis buvo tikrai kuk
lus žiedas, bet ne tuščiaviduris. Jo laikysenoje nebuvo jo
kių pretenzijų, rodančių dirbtinį veržimąsi į augštybes. Jo 
santykiai su visais buvo lygūs, kultūringi, išbalansuoti, be 
jokio rūstumo. Mokėjo išlaikyti pusiausvyrą ir gana karš
tose situacijose. Priešų, atrodo, jis neturėjo, nors kartą 
išsireiškė, kad rašydamas recenzijas apie dailės parodas, 
leidinius bei dailininkus jų “daug” įsigijo. Bet tai nuomo
nių susikirtimai estetinėje srityje, kur niekad ir niekur 
vienos nuomonės nebūna. Ta jo kultūringa, išbalansuota 
laikysena, pilna supratimo ir paslaugumo, plaukė iš jo 
krikščioniškos sielos, kuri susiformavo lietuviškoje tra
dicijoje. Tai matyti ir jo kūryboje, kur jis buvo įleidęs 
gilias šaknis. Apdovanotas dideliu talentu ir nepaprastu 
darbštumu, dail. T. Valius paliko tokį lobį, kuriuo lietuvių 
tauta galės didžiuotis bei žengti į tarptautinę plotmę. Rei
kia tikėtis, kad jo palikuonys pajėgs sudaryti atitinkamą 
monografiją ir jon sudėti būdinguosius kūrinius, kurie 
šimtmečiais liudys talentingąjį kūrėją ir drauge įkvėps 
jaunąsias kartas turtinti lietuviškąją kultūrą, kaip ir pats 
Velionis darė. Pr. G.

Pasaulio įvykiai
EGIPTO PREZ. A. SADATAS NUTRAUKĖ DIPLOMATINIUS 
RYŠIUS su Sirija, Libija, Alžerija, Iraku ir P. Jemenu, įsakydamas 
jų ambasadoriams išvykti per 24 valandas. Egipto diplomatai taip 
pat buvo atšaukti iš minėtų valstybių. Šį griežtą sprendimą išpro
vokavo Tripolio konferencijoje priimtas nutarimas, pasisakantis už 
diplomatinių santykių užšaldymą su Egiptu. Toje konferencijoje 
dalyvavo ir palestiniečių PLO organizacijos delegacija su savo va
du Y. Arafatu. Jos pareigūnai taip pat buvo ištremti iš Egipto už 
prez. A. Sadato kelionės Izraeliu kritiką. Sovietų spauda prez. A. 
Sadatą pavadino arabų reikalų išvadiku, primindama II D. karo 
metais Norvegijoje išgarsėjusį V. Quislinga. Į šį kaltinimą prez. A. 
Sadatas reagavo Sovietų Sąjungos, Čekoslovakijos, R. Vokietijos, 
Vengrijos, Lenkijos konsulatų®----------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Gausėja bedarbiai
Nedarbas Kanadoje lapkričio 

mėnesį sezoniniu masteliu padi
dėjo 0,1% ir pasiekė 8,4%. Ne
darbo draudos pašalpas gavo 
840.000 kanadiečių, kai tuo tar
pu pernykščių metų tą patį mė
nesį jos buvo mokamos 708.000 
asmenų. Iš tikrųjų bedarbių 
skaičius jau seniai yra prašokęs 
milijoną, nes daug kanadiečių, 
išnaudoję nedarbo fondo išmo
kas, gauna statistikon neįtrauk
tas socialinės gerovės pašalpas. 
Problemą sudaro nepakanka
mas šiemetinis darbų pagausė
jimas tik 236.000. Lapkričio mė
nesį darbus turėjo 9.830.000. 
kanadiečių. Komentatorių nuo
mone, dabartinis nedarbas pri
lygsta didžiajai ekonominei kri
zei šio šimtmečio ketvirtajame 
dešimtmetyje. Paskirose pro
vincijose bedarbių esama: New- 
foundlande — 17,9% visos dar
bo jėgos, N. Brunswicke —14,6 
%, Princo Edvardo saloj — 12,- 
4%, prancūziškajam Kvebeke — 
14,4%, Naujojoj Škotijoj — 10,7 
%, Britų Kolumbijoj — 8,5%, 
Ontario — 6,8%, Manitoboj — 
6,5%, Albertoj — 4,7%, Saska- 
čevane — 4,6%. Daugiausia be
darbių turi dvi gyventojais gau

siausios Kanados provincijos: 
Kvebekas — 295.000 ir Ontario 
— 253.000.

Kanados premjeras P. E. Tru
deau vizitus provinciniam prem
jeram užbaigė susitikimai su 
Kvebeko R. Levesque ir su 
NDP socialistų premjeru A. 
Blakeney Saskačevane. Kvebe
ko mieste įvykęs P. E. Trudeau- 
R. Levesque susitikimas pritari
mo susilaukė tik ekonominėm 
problemom spręsti, o Kanados 
vienybės klausimu abu politikai 
taip ir liko griežtai priešingos 
nuomonės. Premjeras R. Leves
que netgi pabrėžė savo sprendi
mą įsijungti į federacinio par
lamento vajų, jeigu jame bus iš
kelta Kanados konstitucijos re
forma. Gavęs visų provincinių 
premjerų pritarimą, P. E. Tru
deau, atrodo, paskelbs visų 
premjerų konferenciją ekono
miniais Kanados klausimais.

Toronto Royal York viešbuty
je pirmosios sniego pūgos metu 
buvo surengti pietūs federaci
nei progresyvių konservatorių 
partijai paremti. Svečių susi
laukta 1.700, kurių kiekvienas

(Nukelta i 8-tą psl.)

Dail. A.A. TELESFORAS VALIUS, 63 metų amžiaus, iškeliavęs amžinybėn 1977 m. gruodžio 1 d. Nuotr. V. Maco

PRANEŠIMAS iŠ ITALIJOS

Didieji komunistu nusikaltimai
Sacharovo tribunolo liudininkai Romoje iškėlė žmogaus teisių laužymą Sovietų Sąjungoje

Antrajai Sacharovo tribunolo 
sesijai, kuri prasidėjo lapkričio 
25 d., vadovauja Simonas Wie
senthal, kurio manymu, komu
nistų nusikaltimai nesiskiria 
nuo nacių žiaurumų II D. karo 
metu. Tribunolo narių tarpe yra 
žymių politikų, kultūros ir reli
gijos atstovų, kaip pvz. rašyto
jas Raymond Aaron, Simone de 
Beauvoir, Eugene Ionesco, Ar
thur Koestler, Saul Bellow, 
Friedrich Duerrenmatt ir kt.

Pirmoji diena buvo skirta liu
dijimams apie politinę ir ideolo
ginę diskriminaciją Sov. Sąjun
goje.

Lietuvos vardas
Jau šią pirmąją dieną Italijos 

spaudoje plačiai nuaidėjo ir Lie
tuvos vardas. Įtakingasis Romos 
dienraštis “H Tempo” beveik 
visą puslapį užimančiame pra
nešime apie Sacharovo tribuno
lo Romoje pradėtus darbus įsi
dėjo lietuvės sąžinės belaisvės 
Nijolės Sadūnaitės nuotrauką, 
simbolizuojančią visus tuos, ku
rie šiandien, atsisakydami mo
ralinių kompromisų, kovoja už 
sąžinės ir religijos laisvę. Dien
raštis “II Tempo” cituoja Nijo
lės Sadūnaitės teisminio gyni
mosi žodžius: “Ne aš esu kalta, 
bet jūs, kurie mindžiojate po 
kojomis elementariausias žmo
gaus teises. Si diena yra laimin
giausia mano gyvenime. Aš esu 
teisiama už “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kroniką”, kuri kovo
ja prieš fizinę ir dvasinę žmo
nių tironiją. Reiškia aš esu tei
siama už tiesą ir meilę žmonėm. 
Kas gali būti gyvenime svar

biau, kaip mylėti žmones, jų 
laisvę ir garbę. Meilė žmonėm 
yra visų didžiausioji meilė, o 
kovoti už žmonių teises — gra
žiausioji meilės daina!”

Sacharovo žodis
Pirmąjį tribunolo posėdį sim

boliškai pradėjo akademikas 
Andriejus Sacharovas į garsinio 
filmo juostą Maskvoje įregist
ruotu pareiškimu. Jaudinanti 
atmosfera gaubė posėdžių salę, 
kai ekrane pasirodė Sacharovas 
ir pasigirdo jo pirmieji žodžiai: 
“Kas gina žmogaus teises visur, 
kur jos yra pažeidžiamos, tas 
tuo pačiu gina visą žmoniją”. 
Sacharovas trumpai nurodė pa
grindinius tribunolo uždavinius 
— ištirti ir iškelti į viešumą 
žmogaus teisių pažeidimus viso
se srityse, atskleisti religinius 
persekiojimus, tautinių grupių 
teisių slopinimą, ideologinę ii' 
rasinę diskriminaciją, darbinin
kų išnaudojimą, emigracijos 
varžymus, psichiatrijos piktnau- 
dojimą, informacijos ir judėji
mo laisvės paneigimą. Sacharo
vas savo pareiškime taip pat pri
minė kaikurių sovietų kalinamų 
žymesniųjų žmogaus teisių gy
nėjų pavardes, jų tarpe ir lietu
vį Balį Gajauską, kuris už vadi
namą “antitarybinę” agitaciją 
buvo suimtas šių metų pavasarį 
Vilniuje. Po Sacharovo pareiš
kimo buvo taip pat perskaitytas 
rašytojo Aleksandro Solženici- 
no laiškas, kuriame reiškiama 
viltis, kad tribunolo darbai pa
žadins Vakarų sąžinę ir sustip
rins pasiryžimą ryžtingiau kovo
ti už žmogaus teisių apsaugoji

mą.
Iškilieji liudininkai

Apie politinių ir pilietinių 
teisių pažeidimus Sov. Sąjun
goje kalbėjo Liudmila Alekseje- 
va. Ji paminėjo ir Viktorą Pet
kų, kalinamą kaip Helsinkio su
tarties vykdymui sekti komiteto 
narį. Kronid Liubarskij pasako
jo apie politinių kalinių terori
zavimą, o matematikas Leonid 
Plijušč — apie savo. pergyveni
mus psichiatrinėse ligoninėse, 
kur yra kalinami tūkstančiai 
žmonių. Buvęs R. Vokietijos 
prof. Helmut Nitsche sakė bu
vęs suimtas už laišką JAV prez. 
Carteriui. R. Vokietijos disiden
tas Stegmar Faust liudijo apie 
žiaurias politinių kalinių sąly
gas.

Venclovos liudijimas
Lietuvių tautos kova už reli

ginę laisvę ir kitas pagrindines 
žmogaus teises šiandien plačiai 
aidi Vakarų spaudoje, radijuje 
bei televizijoje. Progą tam da
vė poeto Tomo Venclovos liudi
jimas tarptautiniame Sacharovo 
tribunole Romoje. Jis, specialiai 
iš JAV atvykęs į Romą, tribuno
lui liudija apie dabartinę tikin
čiųjų Bendrijos padėtį Lietuvo
je, apie jos teisių slopinimą, 
apie drąsią ir ryžtingą lietuvių 
tautos kovą už sąžinės laisvę ir 
visas kitas lietuvių tautai pa
neigtas pagrindines žmogaus tei
ses. T. Venclova tribunolui bu
vo pristatytas kaip -Lietuvoje 
veikiančios Helsinkio nutarimų 
vykdymui remti visuomeninės 
grupės narys. Venclova savo

(Nukelta į 9-tą psl.) 

ir kultūrinių centrų uždarymu 
Kaire, Aleksandrijoje, Port Sai- 
de ir Aswane. Egipto premjeras 
M. Salemas, pranešdamas dalinį 
diplomatinių ryšių nutraukimą 
parlamentui, tuos kultūrinius 
komunistinių valstybių centrus 
pavadino marksizmo bei komu
nizmo propagandos lizdais. Šia 
proga prisimintina, kad Egiptas 
1972 m. ištrėmė apie 20.000 ka
rinių Sovietų Sąjungas patarė
jų, kai jam buvo nutrauktas so
vietinių ginklų tiekimas, o 1976 
m. atšaukė draugiškumo sutar
tį, kurios dėka Sovietų Sąjunga 
turėjo aviacijos ir laivyno bazes 
Egipto teritorijoje. Konsulatų 
bei kultūrinių centrų uždary
mas, oficialiai nenutraukiantis 
diplomatinių ryšių, yra aiškus 
įspėjimas Sovietų Sąjungai ir jos 
satelitams nekurstyti prez. A. 
Sadato priešų ir netrukdyti jo 
taikos veiksmų.

Draugai ir priešai
Prez. A. Sadato Kaire gruo

džio 14 d. šaukiamoje konferen
cijoje sutiko dalyvauti tik Izra
elio, JAV ir Jungtinių Tautų 
sekr. K. Waldheimo atstovai. 
Arabų skilimo žaizdas bando gy
dyti JAV valstybės sekr. C. 
Vance savo kelione į Egiptą, Iz
raelį, Siriją, Jordaną, Libaną ir 
Saudi Arabiją. Tuo pačiu tikslu 
pasitarimus su prez. A. Sadatu 
ir Sirijos prez. H. Assadu turė
jo Jordanijos karalius Hussei- 
nas. Sirijos prez. H. Assadas bu
vo nuskridęs į Saudi Arabiją ir 
Kuwaitą, matyt, norėdamas su
stabdyti šių kraštų finansinę pa
ramą Egiptui. Prez. A. Sadatas 
350.000 egiptiečių miniai Kaire 
pasakytoje kalboje savo priešus 
pavadino kvailais nykštukais, 
nenorinčiais suprasti jo pareiš
kimo Izraelio parlamente. Ten 
aiškiai buvo pasisakyta už visų 
Izraelio okupuotų žemių grąži
nimą arabų valstybėms. Pasak 
A. Sadato, Egiptas niekada ne
priims taikos betkokia kaina ir 
stengsis, kad ji būtų paremta 
teisingumo principais. Savo kal
bą jis užbaigė įsipareigojimu už
tikrinti taiką tarp Izraelio ir 
Egipto, susilaukdamas minios 
ovacijų.

Politinė krizė
Portugalijos parlamente pasi

tikėjimo klausimą pralaimėjo 
premjero M. Soareso socialistų 
mažumos vyriausybė 159:100 
balsų santykiu. Prieš ją balsavo 
socialdemokratai, krikščionys 
demokratai ir komunistai. Pa
sitikėjimo klausimas iškilo dėl 
premjero M. Soareso numatytų 
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Pranešimas iš Romos apie jo atsilankymą

griežtų priemonių ekonomijai 
atstatyti. Portugalija šiemet tu
rėjo $1,2 bilijono prekybinį de
ficitą, kuriam padengti jai rei
kia $800 milijonų paskolos iš 
Tarptautinio Pinigų Fondo. Pa
starasis reikalauja, kad vyriau
sybė apkarpytų savo išlaidas, 
padidintų mokesčius gyvento
jams, sumažintų infliaciją nuo 
30% iki 20%. Šioms reformoms 
įgyvendinti M. Soareso socialis
tams reikėjo socialdemokratų ir 
krikščionių demokratų para
mos. Už ją jie pareikalavo savo 
atstovų įsileidimo koalicinėn vy
riausybėm Prez. A. R. Eanes 
turi du pasirinkimus — naujos 
vyriausybės sudarymą vėl pati
kėti M. Soaresui arba skelbti 
parlamento rinkimus, kurie bu
vo numatyti tik 1980 m.

Carterio kelionės
JAV prez. J. Carteris gruo

džio 29 d. pradės devynių die
nų keliones į šešias valstybes — 
Lenkiją, Iraną, Indiją. Saudi 
Arabiją, Prancūziją ir Pelgiją 
Didžiausia staigmena tenka lai
kyti Varšuvoje suplanuota spau
dos konferenciją, kurios ten dar 
nėra turėjęs nė vienas JAV pre
zidentas. Vizitu Indijai, atrodo, 
bus stengiamasi sustiprinti 
premjero M. Desajaus poziciją. 
Arabų valstybėse pokalbiai dau
giausia lies naftos problemas, 
Prancūzijoje — abiejų šalių 
draugiškumą, Briuselyje — Š. 
Atlanto Sąjungos ir Bendrosios 
Rinkos reikalus. 1978 m. kovo 
pabaigoj prez. J. Carteris pla
nuoja lankytis Nigerijoj, Bra
zilijoj ir Venecueloj, o vasaros 
pradžioje žada dalyvauti ekono
minėje Vakarų pasaulio vadų 
konferencijoje Bonnoje, V. Vo
kietijos sostinėje.

Nori bazės
Sovietų Sąjunga veda derybas 

su Ispanija dėl bazės laivams 
Algeciro uoste, kuris yra kitoje 
įlankos pusėje nuo britų Gib
raltaro. Oficialiai šioje bazėje 
sovietų prekybos ir žvejybos lai
vai pasipildytų kurą. Naftą 
jiems parūpintų valstybinė fir
ma “Campsa”, turinti rafineri- 
jas Algecire. Sovietų laivų ap
silankymu jų jūrininkai gerokai 
sustiprintų šio uosto ekonomi
ją. Problemą Š. Atlanto Sąjun
gai gali sudaryti specialūs žval
gybos įrenginiai kaikuriuose so
vietų laivuose, nes jų dėka būtų 
lengva sekti Gibraltaro bazę. 
Derybomis susidomėjo Britani
ja ir JAV, pareikalaudamos in
formacijų, bet jokio protesto lig 
šiol nepareiškė.
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Lietuvių palikimai pavojuje
partamentas atsakė: “JAV at
stovybė Maskvoje sutiktų, kad 
Lietuvos piliečiai kreiptųsi čia 
minimais reikalais, bet tam su
sidaro didelų sunkumų, nes ne
daug tokių Įpėdinių sutinka va
žiuoti Į Maskvą, arba tie, kurie 
ir atvyksta, turi sunkumų pa
tekti Į vidų, nes ambasada yra 
saugojama karinės apsaugos...” 
Toliau pastebima: “Beveik nėra 
kelio išvengti Injurkolegijos vi
suose paveldėjimo reikaluose, o 
jeigu kartais ir pavyksta suda
ryti bent kokius dokumentus 
palikimams patvarkyti kitu ke
liu, vistiek neišvengiama vienu 
ar kitu būdu tos Įstaigos truk
dymo ...”

Neseniai viename teisme 
spręstoje mirusio lietuvio pavel
dėjimo byloje liudininke buvo

Čia spausdiname teisininkės dr. 
Elenos Armanienės informacinį raši
nį iš ELTOS biuletenio 1977 m.48nr.

Sovietų Sąjungos teisingumo 
komisariatas yra įsteigęs Vilniu
je “Injurkolegijos” įstaigą (Ino- 
stranaja Juridičiskaja Kolegija)
— Užsienio Reikalams Teisin
gumo Kolegiją, kuri klastingu 
ir apgaulės būdu pasirūpina iš
gauti iš įpėdinių, pagal jų rei
kalavimus, paruoštus anglų ir 
rusų kalbomis įgaliojimus (pow
er of attorney), vieniems tikrai 
pasirašant, o kitus parašus su
klastojant. Kiekvienas mūsų ge
rai suprantame, kad Lietuvos 
žmonės neturi kito pasirinkimo 
tik pasirašyti prievarta jiems 
įteiktus įgaliojimus, nes geleži
nis pjautuvas yra įtakingesnis 
už tiesą ir teisingumą. Tokie „ . . . . . x. ... • <
įgaliojimai iš Vilniaus įstaigos p3Č1°S N*Uj°Jk°
yra persiunčiami į Maskvos In
jurkolegijos centrą, kuris juos 
persiunčia į Niujorką Sovie
tų Sąjungos interesus atstovau
jančiai ir stipriai įsigalėjusiai 
Wolf, Popper, Rose ir Jones ad
vokatų įstaigai. Pastaroji siau
čia visuose JAV, Kanados ir ki
tų kraštų teismuose per savo pa
sirinktus patikimus agentus. Šie 
pristato jiems prisiųstus įgalio
jimus, atstovauja tai advokatų 
įstaigai visuose JAV teismuose, 
kuriuose yra tvarkomi mirusio
jo lietuvio paveldėjimo reikalai.

Tokie teismuose pateikti In
jurkolegijos agentų įgaliojimai 
įvairiais būdais siekia sugriauti 
paliktus lietuvių testamentus, 
nutęsia paveldėjimo išmokėji
mo r reikalus ilgiems metams, 
pareikalauja didelių išlaidų, ku
rios atskaitomos iš lietuviams 
priklausomų paveldėjimo dalių. 
Iš jų sėkmingiausiai pasipelno
— paima “už darbą” — 35% 
nuo palikimo bendros sumos 
paminėtoji advokatų įstaiga 
Niujorke, o pasilikusi, jau ge
rokai apkarpyta palikimo dalis 
persiunčiama Injurkolegijos ži
nion į Maskvą, kuri išmoka, jei
gu kas pasiliko, rubliais ar pažy
mėjimais pirktis dolerinėse 
krautuvėse Vilniuje ir kituose 
Sovietų Sąjungos miestuose. 
Taip į Sovietų Sąjungos iždą pa
tenka visi lietuviams priklausą 
palikimai doleriais.

Ypatingai daug galios įgavo 
Sovietų Sąjungos interesam at
stovaujanti Niujorko advokatų 
įstaiga, kai 1968 m., jai daly
vaujant, buvo išspręsta JAV 
aukščiausia j am teisme Zchering 
vs Miller (389 US 429) byla. 
Sprendime pasakyta: “JAV-bės 
neprivalo įsiterpti į kurios nors 
valstybės vidaus reikalų patvar
kymą”. šiuo sprendimu vado
vaujamasi beveik visuose JAV- 
bių teismuose.

Po tos bylos nuosprendžio 
1969 m. buvo rašyta į JAV Vals
tybės Departamentą, atsiklau- 
siant, ar galima būtų tiesiogiai 
susisiekti su įpėdiniais Lietuvo
je, kad ir per JAV ambasadą 
Maskvoje, pasikvietus tokius 
įpėdinius ir betarpiškai išmo
kant jiems priklausančias pali
kimo dalis. Į tą užklausimą De-

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

santykių klausimu 
tarnautojų (jie turėjo teisę ne
šioti ginklą) tik vienas vienin
telis talkino gestapui šaudyti 
žmones. Kalbant apie policiją, 
kiek jų tarpe buvo švariausios 
sąžinės vyrų, dirbusių antinaci- 
nėje rezistencijoje. Šių nusikal
tėlių skaičių čėsna bus padaugi
nęs daugiau nei 40 kartų.

čėsna teisus, sakydamas, kad 
į žudynes išėjo “visuomenės at
matos”, “kriminalinis elemen
tas”, “lengvatikiai ‘ultra patrio
tai’ ”. Jie nusikaltėliškai žudė 
ne tik žydus, bet ir lietuvius, tik
rus ar įtariamus komunistus, 
žudikas lieka žudiku, nežiūrint 
kokiais motyvais žudynes vyk
do. Tačiau nekaltą žmogų apkal
tinęs žudiku, pats kaltintojas ar
tėja prie žudiko rolės. Taip ir 
Čėsna, perlengvai švaistydama
sis žudikų kaltinimais, prie “vi
suomenės atmatų” priskiria visą 
Lietuvių Aktyvistų Frontą, pa
ruošusi ir pravedusį 1941 m. lie
tuvių tautos sukilimą. Tai labai 
piktas ir neatsakingas kaltini
mas, nors ir. palydimas tvirtini
mo “NE, NE, visa lietuvių tauta 
nekalta”.

Karas ir frontai kriminali
niam elementui sudaro palan
kias sąlygas nusikalstamai veik
lai. Neįsivaizduojamų žiaurumų 
įvyksta ir dabartiniame žydų - 
arabų konflikte, nors tiek žydai, 
tiek arabai įvykių kontrolę turi 
savo pačių rankose. Lietuviai 
okupacijų ir jų pasikeitimo me
tu kontrolės savo rankose netu
rėjo ir dabar neturi. Tokios rū
šies nusikaltėlius okupacijose 
dengia okupantai, nes jie yra jų 
talkininkai. Ačiū Dievui, lietu
vių tauta tos rūšies talkininkų 
nei rusams, nei vokiečiams daug 
nedavė. Todėl L retorišką čės
nos klausimą, “ar galima juos 
(t.y. aktyvistus) traktuoti kaip 
visos tautos valios, siekių ir 
tikslų reiškėjus”, lietuvių tauta 
unisonu atsakytų TAIP. Jie, au
kodami savo gyvybę, gynė Lie
tuvos laisvę.

Labai charakteringa, kad sa
vo išvedžiojimų vingiuose Čės
na iš vienos pusės smerkia so
vietus už jų nusikaltimus prieš 
lietuvių tautą, gi iš antros — 
konkrečiuoąę įvykiuose — ban- 

z ’ - '.■■■. — 
tikrų abejojiįnų. Pasikvietęs liu
dininku prisipažinusi Rainių 
miškelio žudiką “valstybės sau
gumo vyr. leitenantą” Žalymą ir 
kitus į jį panašius, perša mintį, 
kad Rainiuose, Praveniškėse ir 
kitose vietose įvykdytos bolše
vikų žudynės galėjusios būti na
cių inscenizuotos. Net piktaja
me Lietuvos žydų Izraelyje 
draugijos rašte tokia nesąmonė 
nesiūloma. Bet ten sovieių žiau
rumui pateisinti sugalvota kita 
aplinkybė. Girdi, Telšių kalėjimo 
kaliniai, karui prasidėjus, suki
lę. Sovietų prižiūrėtojai juos 
įveikę ir netolimame miškelyje 
išžudę. Aš negaliu suprasti (ga
liu tik spėti), ko siekia čėsna ir 
žydų draugijos vadovybė šio 
baisaus nusikaltimo dengimu.

Lietuvoje civilinio 
karo nebuvo

Čėsna savo straipsniuose ope
ruoja “civilinio karo” terminu. 
Ir vėl sunku suprasti, kodėl in
teligentiškas žmogus okupuota
me krašte vestą išsilaisvinimo 
kovą vadina civiliniu karu. “Ci
vilinis karas” Lietuvoje — tai 
tezė, kurią pasauliui siekia 
įpiršti sovietai. Visi žino, kad 
lietuvių tauta kovojo prieš oku
pantą. Padėties nepakeičia, jei 
okupantas savo pusėje panau
dojo, čėsnos žodžiais kalbant, 
“visuomenės atmatas” ir “kri
minalinį elementą” iš pačių lie
tuvių tarpo. Kad rusai nestovė
jo sudėję rankas, laukdami “ci
vilinio karo” išdavų, rodo paties 
Čėsnos teigimas, kad “pirmai
siais pokario metais lietuvių pa
sipriešinimo judėjimas — gink
luotos kovos prieš rusiškąją oku
paciją forma iššaukė neregėtą 
masinį terorą (pabraukta J. K.), 
būdingą stalinistiniam režimui 
apskritai, o susiklosčiusiomis 
tuomet Lietuvoje aplinkybėmis 
ypatingai”.

Sine ira et studio
Viešajai pasaulio opinijai prieš 

lietuvius nuteikti pastaruoju 
metu žydai tiesiog kalnais ver
čia kaltinančią propagandą. Pik
tai ir neteisingai išpūstais kalti
nimais jie skaudina nacių pada
rytas ir komunistų tebedaromas 
lietuvių tautai žaizdas. Čia noriu 
prisiminti vieną visai neseniai 
patirtą įvykį.

Prieš kelias savaites “Los An- 
i gėlės Times” dienraštyje pasi

rodė Lietuvos klausimu mano 
laiškutis. Sekančią dieną kažkas 

1 paskambino telefonu ir su ak-

JUOZAS KOJELIS

advokatų įstaigos viena bendra
darbių, kuri patvirtino, kad šiuo 
metu ta įstaiga turinti apie 1.500 
paveldėjimo bylų ir tuo būdu 
perveda milijonus'dolerių į So
vietų Sąjungos iždą.

Visai aišku, kad Sovietų Są
jungai rūpi ne okupuotos ir pa
vergtos Lietuvos įpėdinių gero
vė, bet jiems atitenkančių dole
rių užgrobimas.

Daug stengiamasi pagelbėti 
Lietuvoje gyvenantiems įpėdi
niams, remiantis Lietuvos suve
renumu, pripažįstamu JAV-bių 
vyriausybės, ir tarptautine tei
se, primenant, kad Lietuva yra 
Sov. Sąjungos okupuota. Nežiū
rint visų pastangų, visdėlto re
tai pasiseka tokius palikimus iš
gelbėti nuo Sov. Sąjungos gerai no užpuolėjas, 
apgalvotų žabangų. ’ - - -

Visoje plačioje pasaulio lie
tuvių organizuotoje veikloje nė
ra nė vieno veiksnio, kuris tais 
gyvybiniais reikalais rūpintųsi 
ir pagelbėtų. Todėl tai būtų vie
nas ateities darbų per VLIKą ir 
jo neatskiriamą talkininką Lie
tuvos Išlaisvinimo Tautos Fon
dą ateiti į pagalbą kovoje su 
pavergėjų užmačiomis ...

Red. pastaba. Palikimų klau
simas yra lygiai aktualus ir Ka
nadoje, kur taip pat veikia Sov. 
Sąjungos pasamdyti kanadiečiai 
advokatai, turį centrinę įstaigą 
Otavoje. Tą klausimą ir Kana
dos Lietuvių Bendruomenė, pa
sitelkusi teisininkus, turėtų iš
studijuoti ir surasti kelius ap
saugoti lietuvių turtui, kad ne
patektų į sovietinės valdžios 
įstaigų rankas.

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Lietuvius kaltina, sovietus 
dėl lietuvių žudymo teisina 
Daugelis kitų čėsnos tvirtini

mų prasilenkia su tiesa nema
žesne paklaida, kaip tvirtinimas 
tremtinių klausimu. Pvz. sovie
tų invazijos dieną manifestaci
jos Kaune buvo be galo skystos. 
Tą dieną, man traukiniu išvyks
tant į Kauną, Vilniuje buvo dar 
ramu. Kaune jau radau gatvė
mis važiuojančius rusų tankus 
ir pilnus kareivių sunkvežimius. 
Žygiavo ir pėstininkai. Iš gele
žinkelio stoties pėsčias nužygia
vau iki pat Laisvės alėjos galo, 
paskui įgrįžiau ir Parodos gatve 
ėjau pas draugus į Žaliakalnį. 
Rasiniai lietuvių ir žydų skirtu
mai gan ryškūs ir nesunku buvo 
Lietuvoje vienus nuo kitų at
skirti. Trijose vietose mačiau 
negausius būrelius demonstran
tų (20-30 žmonių); daugiausia 
žydaitės dainavo iki tol man nie
kad negirdėtą dainą “Jau pra
žydo obelys ir kriaušės”. Žydai
tės mėtė ant rusų tankų gėles. 
Komunistinis pogrindis okupa
cijai buvo pasiruošęs, bet buvo 
silpnas. Visoje Lietuvoje tuo 
metu buvo tik apie 1.700 komu
nistų, iš kurių tik apie 25% lie
tuvių. čėsna gi tvirtina, kad in
vazijos metu “Kaune bei kituo
se miestuose” demonstracijos 
buvusios “gan masiškos”. Kaip 
buvo kituose miestuose, nema
čiau, tačiau netikiu, kad būtų 
buvusios masiškos.

Pirmos okupacijos dienos 
nuotaikai pavaizduoti papasako
siu tokį įvykį. Einant Parodos 
gatve į kalną, pakalnėn gatvės 
viduriu ėjo demonstruojančių 
žydaičių būrelis. Ant šaligatvių 
gan tirštai stovėjo žmonės ir ty
liai stebėjo demonstrantes. Su
stojau ir aš ir pusbalsiu pasa
kiau nepalankią pastabą. Tuoj 
prie manęs prišoko jaunas žy
das ir suriko:

— Ką pasakei, draugas?
— Pasakiau, kad mergaitės 

gražiai dainuoja.
— Aš tau parodysiu gražiai 

dainuoja. Jūsų laikas pasibaigė. 
Eisime į policiją, — rėkė ma

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

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

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403
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< U T U V ĖS :

X Vakaruose
X Rytuose

— 137 RONCESVALLES Avė. —Tel. 537-1442 į
— 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 699-4444 &

x ^^Krautuvė^at i darytos nuo 9* valandos ryto iki 9 va I. vakaro.

Prišoko dar du ar trys žydai 
ir užlaužė užpakalyje mano’ran
kas. Minia pradėjo spaustis, ma
no užpuolėjams leisdama nepa
lankias replikas. Aš buvau jau
nas, tvirtas vyras ir, naudoda
masis minios prielankumu, bū
čiau pajėgęs nuo užpuolikų at
siginti. Bet, vengdamas dides
nio triukšmo, apsisprendžiau, 
anot Cezario, “fuga salutem pe- 
tere” (jieškoti išsigelbėjimo pa
bėgime). Man rūpėjo, kad jie 
paleistų skaudžiai užlaužtas ran
kas.

— Gerai, eikime į policiją. 
Pamatysime kas kaltas. Prašau 
su manim eiti liudininkus, — 
kreipiausi į aplink stovinčius.

Ir pradėjome eiti. Staiga aš 
šokau, įsimaišiau Į minią, o ma
no persekiotojus kiti pečiais su
laikė. Aš sprukau Į artimiausią 
kiemą, galvodamas kiemais pa
bėgti iš sąmyšio vietos. Įbėgęs 
nusigandau, nes kiemas buvo 
apsuptas augšta mūrine tvora. 
Pastebėjau prie pat žemės atida
rą langą. Smukau pro jį ir atsi
dūriau tuščiame pusrūsyje. Gal 
už pusės minutės būrelis perse
kiotojų, šūkaudami, Įbėgo į kie
mą, bet manęs neradę, triukš
maudami, vėl išbėgo Į gatvę.

Porą valandų nedrįsau išeiti 
iš savo “kalėjimo”. Sėdėdamas 
ten, galvojau, kas gi nutiko. 
Gimnazijoje draugavome su žy
dukais. Kartu ruošdavome pa
mokas. Savo švenčių metu at
nešdavo macų, tokio raudono 
gėrimo. Nusivesdavo į “šiūlę”. 
Tarnaudami kariuomenėje irgi 
sutarėme. Daugelis jų, kaip ir 
aš, dirbo kuopų ar pulko štabo 
raštinėse. Pirmąją okupacijos 
dieną pirmą kartą nusigandau 
žydų. O taip pat supratau, kad 
bolševikiškas “draugas” skiria
si nuo lietuviško.

Čėsna skaitytojams (ir istori
jai) pristato tarsi teisinančią 
Žvirblio (“LTSR augščiausiojo 
teismo pirm, pavaduotojo ir 
baudžiamosios kolegijos pirmi
ninko”) nuomonę, kad žydų žu
dynėse daugių daugiausia daly
vavę 18.000 Lietuvos gyvento
jų. Žvirblis net jam parodęs są
rašą asmenų, gavusių nacių tei
sę nešioti ginklą. Nežinau, kas 
ir kaip gaudavo teisę nešioti 
ginklą, tačiau kiekvieną tokį 
žmogų kaltinti žydų šaudymu 
yra labai neatsakinga. Pvz. iš 
savo patirties galiu tvirtinti, kad 
1943-44 m. iš kelių dešimčių 
Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo

centu kalbėdamas angliškai pa
klausė, ar aš Kojelis, kurio laiš
kas pasirodė laikraštyje.

— Taip, — atsakiau.
— Tu Varšuvoje šaudei žy

dus.
— Bet Tamsta kalbi su buvu

siu nacių politiniu kaliniu, — 
bandžiau mandagiai kalbėti.

— Jeigu ne tu, tai ten buvo 
tavo giminės, draugai, pažįsta
mi. Aš ten buvau. Ten lietuvių 
buvo tūkstančiai, ten jų buvo 
tūkstančiai.

Ir tuos tūkstančius jis taip 
kartojo, kad susidarė įspūdis, 
jog ten galėjo būti milijonas. 
Tada pradėjo kalbėti apie tų 
tūkstančių žiaurumą. Nei ukrai
niečiai, nei vokiečiai nebuvę 
taip žiaurūs, kaip lietuviai.

Žinau, kad panašių užsipuoli
mų yra susilaukę ir kiti Kalifor
nijos lietuviai, rašę amerikiečių 
spaudoje.

Jau minėtame Lietuvos žydų 
Izraelyje rašte lietuviai laikomi 
tokiais baisiais, kad net vokie
čiai juos prilaikę nuo žydų žu
dymo. čėsna tokių idiotiškų kal
tinimų nedaro. Tačiau, kad ir 
švelniai kalbėdamas, konkrečio
se situacijose šviesių lietuvių 
elgesio bruožų beveik neparodo. 
Jei kur ir iškelia, tai tuoj pat 
pasistengia nustumti į šešėlį. 
Net kunigo išgelbėti du žydų 
vaikučiai galutinėje pasekmėje 
nužudomi partizanų.

Čėsna kelia vieną labai įdomų 
klausimą: kodėl lietuviai nepa
rodė didesnio aktyvumo žydų 
gelbėjime. Dėl to aktyvumo sto
kos ekstremistai žydai net po
piežių Pijų XII kaltino kaip ka
ro nusikaltėlį. Objektyviam is- 
torikui-socioloigui galėtų būti la
bai įdomi tema, netgi doktorati- 
nė tezė. Jei Vakarų Europos na
cių okupuotuose kraštuose gy
ventojai žydams teikė daugiau 
paramos, galėjo tai lemti dvi 
priežastys: a. su Vakarų Eu
ropos kraštais vokiečiai labiau 
skaitėsi ir ten labiau laikėsi 
tarptautinės teisės nuostatų. 
Pvz. nei prancūzų, nei belgų, nei 
kitų vakariečių vokiečiai neban
dė mobilizuoti. Į Lietuvą vokie
čiai žiūrėjo kaip į galutinai už- 

_________ x,^_____ ___ imtas ir aneksuotas žemes; b. 
do juos tei mti'ar sukelti tam Vakarų Europa prieš nacišką 

okupaciją nebuvo išgyvenusi ru
siškosios ir nepatyrusi žydų 
vaidmens komunistinėje tikro
vėje. Gal pastaroji aplinkybė at
sakytų į Čėsnos iškeltą klausi
mą dėl sukilimo metu vengrų iš
puolių prieš žydus. Juk ten “lie
tuvių žydšaudžių” nebuvo. Ar 
tokie faktai žydų tautoje netu
rėtų iššaukti ne tik kaltinimus, 
bet ir susimąstymą?

Neseniai Los Angeles sutikta 
Rusijos žydė papasakojo, kaiipi 
po karo lietuviai partizanai, nie
ko už tai neprašydami, ją su šei
ma išgabenę į Lenkiją, o iš ten 
ji pasiekusi Ameriką. Ji esanti 
Lietuvos partizanams amžinai 
dėkinga. Lietuvių palankumo 
yra patyręs dabartinis Izraelio 
premjeras Menahem Begin. Ka
rinėje vokiečių vadovybėje žy
dų reikalu kalbėjo, stengdama
sis užtarti, laikinosios Lietuvos 
vyriausybės ministeris gen. Sta
sys Raštikis. Dėl žydų užtarimo 
nuo nacių nukentėjo žinomi Lie
tuvos valstybininkai — dr. K. 
Grinius, prel. M. Krupavičius, J. 
Aleksa. Lietuviai nesidavė na
cių mobilizuojami ir vieninteliai 
iš vokiečių okupuotų Europos 
tautų nesudarė SS legijono, 
nors dėl to buvo uždarytos visos 
augštosios mokyklos ir daugelis 
intelektualų išgabenta į kon
centracijos stovyklas. M. Begin 
niekad geru žodeliu nėra pami
nėjęs Baltijos valstybių, kovo
jančių už tautinį išsilaikymą. 
Žydai ne tik su lietuviais, bet 
ir su kitomis tautinėmis grupė
mis nesideda į bendrus jungi
nius. Pilasi tik kaltinimai.

Lietuviai žydų nusikaltimų 
neregistravo; gydė tik savo žaiz
das. Žydų nusikaltėlių neaiški
no ir nejieškojo. Pagaliau ir ne
pajėgtų to padaryti. Kurie gyvi, 
saugiai jaučiasi Izraelyje ir Sov. 
Sąjungoje. Jie nepasiekiami, ir 
jų siekti nereikia. Tačiau vienu 
atžvilgiu lietuviai su žydais yra 
lygūs: gali surinkti ir suregist
ruoti faktus ir palikti istorijai. 
Tie faktai žydams nebus malo
nūs. Iki šiol lietuviai to nedarė 
ir net surinktų faktų neskelbė. 
Bet turbūt atėjo laikas tai pa
daryti. Ir padaryti lietuviškai: 
sine ira et studio (be pykčio ir 
palankumo).

“Nukankintieji kovoja drauge su 
mumis... Jie stiprina mūsų gre
tas... Tebus pašlovinti nenusilenkę 
prieš netiesą.” ARKIV. M. REINYS

Vladimiro kalėjime

Padėka
Mūsų mylimas

a a. Steponas Kęsgailą- 
Kenstavičius

po trumpos ligos mirė š.m. rugsėjo 29 d. Montrealyje. 
Palaidotas spalio 3 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse 

Mississaugoje (Toronto), Ont.
Esame giliai dėkingi draugams ir pažįstamiems už 

parodytą didelį nuoširdumą mūsų skaudaus liūdesio 
dienose.

Mūsų gili padėka visiems aukojusiems šv. Mišioms, 
papuošusiems karstą gėlėmis, aukojusiems Lietuvių 
Fondui, pareiškusiems užuojautą žodžiu, laiškais ir 
spaudoje, atsilankiusiems j koplyčią ir Aušros Vartų 
parapijos šventovę gedulingoms šv. Mišioms, pasakiu
siems atsisveikinimo kalbas ir visiems, dalyvavusiems 
laidotuvėse Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje. 
Ačiū Montrealio ir Toronto šauliams bei šaulėms už 
budėjimą prie karsto ir kapinėse. Nuoširdžiai dėkojame 
Montrealio Aušros Vartų parapijos klebonui kun. Jo
nui Kubiliui, SJ, už Velioniui suteiktą paskutinį religinį 
patarnavimą, šv. Mišias, pamokslą ir palydėjimą į Šv. 
Jono lietuvių kapines. Ačiū solistams Ginai Čapkauskie- 
nei ir Antanui Kebliui už giesmes šventovėje. Giliai 
dėkojame Lietuvos Kankinių parapijos klebonui kun. 
Petrui Ažubaliui už rūpestį laidotuvių metu, kun. Juo
zui Aranauskui, SJ, Nekaltai Pradėtosios Marijos sese
lėms Montrealyje ir Toronte už nuoširdžią paramą bei 
užuojautą.

Dėkojame Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdybai ir jos pirmininkui Jonui Robertui Simanavi
čiui už priėmimą po laidotuvių. Gili padėka priklauso 
šešiem buvusiem KLB krašto, valdybos pirmininkam — 
S. Čepui, Eug. Čuplinskui, P. Lukoševičiui, Ant. Rinkū- 
nui, B. Sakalui ir J. R. Simanavičiui už karsto nešimą.

Be mūsų draugų — Irenos ir Petro Lukoševičių, 
Jadvygos ir Mykolo Juodviršių šis netikėtas mirties smū
gis mums būtų buvęs nepakeliamas.

Nuliūdę — žmona Joana, brolis Antanas 
ir giminės

dailininkui 
TELESFORUI VALIUI

mirus, žmonai ALDONAI ir artimiesiems 

nuoširdžią užuojautą reiškia —

Toronto Lietuvių Kredito 

Kooperatyvas "Parama"

A+A
dai!. TELESFORUI VALIUI

mirus, jo žmonai ALDONAI ir visiem artimiesiem 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime —

Toronto akademikai — 
skautės ir skautai

/

TELESFORUI VALIUI

mirus, jo žmoną ALDONĄ bei visus artimuosius 

giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

Toronto Maironio mokykla

Mielosios ALDONOS ir giminių atsiskyrimo 

skausmą, vyrui dailininkui 

TELESFORUI VALIUI
amžinybėn iškeliavus, giliai atjaučia —

Marija Ramonienė, 
Ottawa, Ont.

MYLIMAI KRIKŠTO MAMYTEI

GENEI RAČIENEI
mirus, vyrą JURGĮ, sesutę ANGELĘ LUKOŠIŪ- 

NIENĘ ir jos šeimą skausmo valandose giliai 

užjaučiame —

Windsor, Ont.
Vaidutis Borisas 

ir tėveliai

A+A '
ADELEI LABUCKIENEI

mirus Lietuvoje, sūnui ZIGMUI LABUCKUI ir 
jo šeimai 
dukterims

Sudburyje, sūnui JAV-se, sūnums ir 
bei jų šeimoms Lietuvoje reiškiame 

gilią užuojautą —

J. Bataitis 
V. Bružas

L. Griškonienė
J. B. Stankai



“Mes padarėm, ką galėjom tai, ko norėjot
Didžiojo krepšininko Felikso Kriaučiūno netekus • Velionis buvo ryžtingas sportinių laurų laimėtojas • Jo nuopelnai jaučiami ir dabar

JONAS NARBUTAS sos kitų valstybių krepšinio ko
mandos — be sutikimo maršo ir 
sveikinimo kalbų (neatsilankė 
nė vienas pirmenybių rengimo 
komiteto narys). Ji buvo apgy
vendinta ne ištaigingame “Ro
mos” viešbutyje, drauge su kitų 
valstybių komandomis, bet at
skirame “Excelsior” viešbutyje. 
Pati latvių spauda labai iškiliai 
rašė apie visų valstybių krepši
nio komandas, bet beveik nieko 
neminėjo apie Lietuvos koman
dų, nes mūsiškė buvo laikoma

Skaudi ir pritrenkianti buvo 
žinia, kad iškilusis nepriklauso
mos Lietuvos sportininkas — 
■didysis krepšininkas Feliksas 
Kriaučiūnas iškeliavo amžiny
bėn (palaidotas 1977 m. lapkri
čio 3 d. Čikagoje). Tačiau su šia 
skaudžia žinia kartu iškyla jo as
menybė, labai artimai susijusi 
su buvusios nepriklausomos 
Lietuvos sportiniu gyvenimu ir 
jo didžiaisiais nuopelnais tau
tai, du kartu iškovojant Lietuvai- .“ipatrankų mėsa”_. Net ir estai, 
garbės vainiką — Europos krep
šinio nugalėtojos vardą. Tai lai
mėti galėjo tik iškilieji mūsų 
tautos krepšininkai, kuriems ta
da vadovavo F. Kriaučiūnas. Jis 
■ne tik pats žaidė valstybinėje 
Lietuvos krepšinio rinktinėje, 
bet ir buvo jos kapitonu.

Per tris savaites
F. Kriaučiūno vardas su 

priklausomos Lietuvos krepši
niu susietas nuo 1937 m. balan
džio 2 d., kai, palankioms ap
linkybėms susiklosčius, jis su P. 
Talzūnu visai netikėtai atsidūrė 
Kaune ii’ ėmė treniruoti valsty
binę krepšinio rinktinę Il-oms 
Europos krepšinio pirmeny
bėms. Šios treniruotės metu, ir 
išryškėjo jo, kaip gabaus krep
šininko, bruožai. Jis mokėjo 
perteikti savo patirtį kitiems ir 
vadovauti komandai, įkvėpiant 
pergalės dvasią, be kurios nėra 
įmanomas laimėjimas. Treni
ruotėms bebuvo likę tik trys sa
vaitės. Taigi, reikėjo dirbti. 
Kriaučiūnas ir jo vyrai dirbo 
taip, kaip niekas kitas, nes rei
kėjo pasiruošti ir fiziškai.

Per tris savaites paruošti 
rinktinę Feliksui pagelbėjo dar 
ir ta aplinkybė, kad jis, atvykęs 
į Lietuvą, krepšinio rinktinės 
vyrus rado jau beveik parinktus 
(jis pats padarė tik porą nežy
mių pakeitimų). O tai buvo pa
daryta prieš tai Lietuvoje buvo
jusių Amerikos lietuvių krepši
ninkų — dr. Savicko, Prano 
Liubino ir toliau vyrus trenira
vusio Žuko.

Žinoma, tų trijų savaičių tre
niruotės metu tik treniruoja
miems vyrams F. Kriaučiūno 
vardas tebuvo žinomas ir reikš
mingas; o visiems kitiems jis 
nieko nereiškė. Net kai buvo 
baigta treniruotė ir Kauno žiū
rovams suruoštos parodomosios 
rungtynės tarp pirmos ir antros 
krepšinio rinktinių, F. Kriaučiū
no vardas nieko eiliniams žiūro
vams ar krepšinio mėgėjams ne
sakė. Tai buvo didelė tyla prieš 
didelę audrą. Kad rinktinės tre
niruoti ir joje žaisti yra į Kau
ną atvykę du Čikagos lietuviai 
krepšininkai F. Kriaučiūnas ir 
P. Talzūnas, išskyrus pačius 
krepšininkus ir kelis asmenis, 
niekas nežinojo.

Nejaukus priėmimas
Spaudoje nereklamuota, vos 

kelių asmenų palydėta į trauki
nį, valstybinė Lietuvos krepši
nio rinktinė išvyko į Rygą ant
roms Europos krepšinio pirme
nybėms. Tenai taip pat nebuvo 
sutikta su pagarba, kaip kad vi-

ne-

kai patyrė apie pakeistą pifmė“ 
nybių tvarką, kad Lietuva pir
mą dieną turės žaisti su kita 
valstybe, ėmė net protestuoti, 
nes kaip galima išleisti iš dantų 
lengvai sukramtomą kąsnį? Šis 
■mūsų komandos nežinomumas 
buvo labai geras, nes priešinin
kai nežinojo mūsų komandoje 
sukauptos jėgos.

Pagaliau — sensacija!
Europos krepšinio pirmeny-- 

bių pirmos dienos pirmosios 
rungtynės sudarė didžiausią 
sensaciją ne tik pirmenybių 
rengėjams, visiems jų daly
viams, bet ir nepriklausomai 
Lietuvai bei visai tautai, kai 
Lietuvos rinktinė, vadovaujama 
F. Kriaučiūno, nugalėjo Italijos 
rinktinę, turėjusią iki to meto 
daug žymių tarpvalstybinių per
galių ir laikomą rimčiausiu kan
didatu į Europos meisterius.

Rungtynės buvo vienos iš at
kakliausių ir kiečiausių, nes tei
sėjai palaikė kietą kūninį italų 
žaidimą, o Lietuvos penketukas 
į tai atsakė nepaprastu pasiryži
mu ir nuostabiu atkaklumu. 
Kaip to meto spaudoje pažymi
ma, gynime F. Kriaučiūnas bu
vo nepralenkiamas. Nuolat jis 
akrobatiškai stabdė pašėlusius 
italų antpuolius, kad net ir ne
suinteresuoti žiūrovai, pagauti 
entuziazmo, kėlė jam ovacijas. 
Dar pažymėtina, kad per visą 
žaidimą italai vis keitė žaidikus, 
duodami saviesiems poilsio, tuo 
tarpu Lietuvos penketukas 
(Kriaučiūnas, Talzūnas, Žukas, 
Baltrūnas, Puzinauskas) abu kė
linius žaidė be jokio poilsio. Tai 
pasako, kad F. Kriaučiūnas bu
vo gerai fiziškai paruošęs krep
šinio rinktinę. Be viso to, Lie
tuvos krepšinio rinktinė prieš 
Italiją parodė modernią krepši
nio gynimosi ir puolimo takti
ką, pranašesnę už italų.

kur valsty-ninku pagerbimas, 
bės prezidento aktu F. Kriau
čiūnas buvo apdovanotas Vytau
to Didžiojo IV laipsnio ordinu 
ir “Jaunosios Lietuvos” “Trijų 
Liepsnų” II laipsnio žymeniu. 
Tuo pat ordinu, tik kitais laips
niais buvo apdovanota ir žymi 
dalis kitų rinktinės dalyvių.

Pirmenybių nuotaikai atslū
gus, Kriaučiūnas, norėdamas 
susipažinti su savo tėvų žeme, 
keletą savaičių lankė. įdomesnes 
vietas ir, kur tik pasirodydavo, 
buvo sutinkamas kaip didvyris. 
Visi stengėsi bent ranką pa
spausti, o jaunimas didžiavosi“ 
gavęs jo autografą.

Antrąkart Lietuvoje
Birželio pabaigoje F. Kriau

čiūnas su reprezentacine Lietu
vos sportininkų grupe grįžo į Či
kagą, tačiau tik pusmečiui. 1938 
m. pradžioje jis vėl atsirado 
Kaune. Vėl buvo paskirtas vals
tybinės krepšinio komandos tre
neriu ir kapitonu. Kad galėtų 

—dalyvauti krepšinio pirmenybė
se, įstojo į CJSO klubą ir jo na
riu išbuvo beveik iki II D. karo.

Be valstybinės vyrų krepšinio 
rinktinės paruošimo, didžiau
sias F. Kriaučiūno tais metais 
rūpestis buvo paruošti Lietuvos 
moterų krepšinio rinktinę pir
moms Europos moterų krepši
nio pirmenybėms Romoje. Jos 
įvyko spalio 12-17 d.d. F. Kriau
čiūnas ją paruošė, tačiau to me
to sportinės vadovybės neapdai
rumo dėka ji turėjo pasitenkin
ti antra vieta, nors Lietuva bu
vo nugalėjusi ir Italiją, kuri tik 
vieno taško dėka buvo pripažin
ta pirmąja Europos moterų 
krepšinio meistere. Šių pirme
nybių metu F. Kriaučiūnui bu
vo pripažintas geriausio Euro
poje krepšinio trenerio vardas 
ir įteikta speciali dovana.

Kvietė italai
Kai F. Kriaučiūnas Romoje 

pasiekė tos garbės, italai prašė 
F. Kriaučiūną pasilikti Romoje, 
būti jų vyrų krepšinio rinktinės 
treneriu ir ją paruošti trečioms 
krepšinio pirmenybėms 1939 m. 
Kaune. F. Kriaučiūnas atsisakė 
ir grįžo į Kauną toliau tęsti sa
vo darbo, t.y. ruošti Lietuvos 
vyrų rinktinės tračioms Euro
pos krepšinio pirmenybėms.

F. Kriaučiūnas, 1938 m. žais
damas CJSO komandoje, ją iš-

kėlė į Pabaltijo meisterius. Mat, 
tais metais tarp Latvijos, Esti
jos ir Lietuvos buvo sutarta 
rungtyniauti krepšinyje ir dėl 
Pabaltijo meisterio vardo, tik 
truputį kita forma nei futbole 
(rungtynės vyko tarp stipriau
sių krepšinio komandų, bet ne 
tarpvalstybinių). Kriaučiūnui 
vadovaujant, tas pats buvo pa
kartota ir 1939 m., kur CJSO 
vėl tapo Pabaltijo meisteriu.

1939 m. trečioms Europos 
krepšinio pirmenybėm Lietuvos 
valstybinės krepšinio rinktinės 
paruošimas F. Kriaučiūnui bu
vo jau' daug--lengvesnis, kaip 
1937 m. Mat, į Lietuvą talkinti 
jauniems mūsų krepšininkams 
buvo atvykęs Pr. Lubinas, kuris 
irgi buvo paskirtas rinktinės 
treneriu, ir krepšininkai — 
Budriūnas, Jurgėla ir Ruzgys. 
Pasiruošimui ir laikas buvo pa
kankamai ilgas, taip kad šiuo 
kartu jėgų nereikėjo perdaug 
tempti.

Antras laimėjimas
Žinoma, ir trečiąsias-Europos- 

krepšinio pirmenybes Kaune 
gegužės 22-28 d.d. laimėjo Lie
tuva. Jos rinktinės kapitonu bu
vo F. Kriaučiūnas. Šių pirme
nybių laimėjimas vėl nuskam
bėjo per Europą ir visą pasaulį. 
Lietuva vėl džiūgavo ir didžia
vosi savo iškiliaisiais krepšinin
kais, o visų priaugančių krepši
ninkų svajonė buvo kaip nors 
patekti į' valstybinę krepšinio 
rinktinę. Krepšinis buvo tapęs 
beveik tautiniu lietuvių sportu 
ir visoms kitoms sporto šakoms 
buvo statomas pavyzdžiu, kaip 
reikia kovoti rungtynių aikš
tėse.

Dvejų metų Felikso Kriaučiū
no veikla Lietuvoje ir du kartu 
Lietuvos krepšinio rinktinės iš
vedimas į Europos krepšinio 
meisterius neišdildomai sujun
gė jo pavardę su nepriklauso
mos Lietuvos sportiniu gyveni
mu. Jis išliko ryškiausiu pavyz
džiu visoms būsimoms lietuvių 
krepšinio kartoms, kaip reikia 
kovoti ir laimėti rungtynių aikš
tėje.

Kai 1975 m. F. Kriaučiūnas 
su savo broliu Edvardu buvo 
įkelti į “De La Salle Hall of 
Fame”, ten Felikso sportinių 
nuopelnų eilėje aiškiai pažymė
ta ir jo 1937-39 m. veikla ir Lie
tuvoje.
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Latvijos nepriklausomybės paskelbimo 59ją sukaktį lapkričio 18 dieną 
paminėjo ir latvių mokykla Toronte. Joje kalbėjo A. Eglitis, Latvių Tau
tos Fondo gen. sekr. Stockholme Nuotr. J. Ligerio

Pasaulis kalbėjo apie Lietuvą
Ši milžiniška Lietuvos krep

šininkų pergalė nuaidėjo ne tik 
Europos, bet ir viso pasaulio 
spaudoje. Su pergalių žiniomis 
kartu aidėjo ir laimėjusįjį krep
šininkų pavardės. Patyrę užsie
nio sporto korespondentai iš pat 
pirmų rungtynių pastebėjo, kas 
yra Lietuvos krepšinio koman
dos vadovas ir pajėgiausias jos 
krepšininkas. Tai buvo visų pri
pažintas F. Kriaučiūnas, nes jis 
buvo tas, kuris dirigavo -visą žai
dimą, o Talzūnas, Žukas, Balt
rūnais, Puzinauskas,-Andriulis Jr.. 
kiti buvo tik jo planų vykdyto
jai.

Kokią milžinišką džiaugsmo, 
pasididžiavimo ir patriotizmo 
bangą tada sukėlė Lietuvoje F. 
Kriaučiūno paruoštos krepšinio 
rinktinės laimėjimas Rygoje, 
nepergyvenus ir nemačius, šian
dien sunku nusakyti. Tai buvo 
kažkas nepaprasto ir neįtikinan
čio. Krepšininkų pavardės buvo 
linksniuojamos visoje .Lietuvo
je, ir jaunimo užsidegimas žais
ti krepšinį pasiekė augščiausią 
laipsnį. Kiekvienas pradėjo mė
tyti kamuolį, svajojo kada nors 
tapti Kriaučiūnu, Talzūnu, Žu
ku, Baltrūnu, Puzinausku ir vi
sais kitais rinktinės dalyviais.

Laimėtojų sutikimas
F. Kriaučiūną, kaip didįjį

krepšininką, įvertino net Latvi
jos respublikos prezidentas Ul
manis, nes kai pasibaigė pirme
nybės, Kriaučiūnas ir Talzūnas 
su mūsų rinktinės palydovais 
buvo priimti specialioje audien
cijoje ir pasveikinti su dideliu 
laimėjimu.

Grįžtančius iš Rygos su per
galės laurais krepšininkus Lie
tuva sutiko su didžiausiomis iš
kilmėmis. Visoje Lietuvoje 
krepšininkų garbei buvo iškel
tos tautinės vėliavos. Nuo Lat
vijos sienos iki Kauno geležin
kelio stoties, kur tik traukinys 
sustodavo, stotyse laukė minios 
ir sveikino nugalėtojus, įteikda
mi dovanas ir begales gėlių.

Žinoma, didžiausias sutikimas 
buvo Kaune, kur nuo geležinke
lio stoties aikštės Vytauto pro
spektu, Parodos gatve iki Kūno 
Kultūros Rūriių buvo susirinku
si keliasdešimt tūkstančių mi
nia, kuri sveikino nugalėtojus 
nesibaigiančiomis ovacijomis. 
Geležinkelio stotyje buvo ištisa 
eilė sveikinimų, už kuriuos krep- 

__ . _____ ...___ , šininkų vardu padėkojo kapito- 
Rytojaus dieną Lietuvos rrnk^ “fįas F. “Kriaučiūnas-ir-pareiškėL..

” - “Mes padarėme, ką galėjome, ir
tai, ko jūs norėjote”.

O kai krepšininkai pasiekė 
Kūno Kultūros Rūmus, juos su
tiko min. pirm. J. Tūbelis. Jis 
pasveikino nugalėtojus Lietuvos 
vyriausybės vardu ir padėkojo 
už nuopelnus Lietuvai, o visuo
menei priminė imti tų ryžtingų 
- valingų krepšininkų pavyzdį, 
kovoti ir laimėti, kur reikia, tė
vynei Lietuvai. -Rytojaus dieną„ 
F. Kriaučiūną ir visą krepšinio 
rinktinę specialioje audiencijo
je priėmė respublikos preziden
tas A. Smetona.

Porai dienų praėjus, valsty- Nepriklausomos Lietuvos krepšininkai po pirmo laimėjimo prieš Italiją, 
bės teatre įvyko viešas krepšį- IŠ kairės: Puzinauskas, Talzūnas, Kriaučiūnas, Žukas, Baltrūnas

tinė nugalėjo Estiją, laikytą ir
gi kandidate į meisterius. Tre
čią vakarą lengvai sudorojo 
Egiptą, o ketvirtą dieną prieš 
Lietuvos rinktinę krito stipriąja 
laikyta Lenkija. Priartėjo ir 
paskutinė pirmenybių diena — 
baigmės varžybose vėl susitiko 
Lietuva su Italija. Italai į rung
tynes metė visas savo jėgas, pa
tyrimą ir atkaklumą. Tačiau vi
sos italų pastangos buvo veltui: 
F. Kriaučiūno suorganizuotos 
modernios krepšinio -gynimosi 
sistemos nepajėgė įveikti, ir Lie
tuva laimėjo ne tik baigmės 
rungtynes, bet ir Europos krep
šinio nugalėtojos vardą.

SKAITYTOJAI PASISAKO

Ar buvo ryšys?
Atsiliepiant j istoriko J. Jakšto mintis

J. VILČINSKAS
Kai Tėvynėje šiuo metu nie

kas negali teisingai aprašyti 
Lietuvos atgimimo laikotarpio, 
■lietuvių visuomenė yra dėkinga 
Pr. Čepėnui, kuris ryžosi tą di
delį darbą atlikti, gyvendamas 
išeivijoje. Istorikas J. Jakštas, 
recenzuodamas šį veikalą, tei
singai pažymėjo “TŽ” 44 nr., 
kad Pr. Čepėno “Naujųjų laikų 
Lietuvos istorijos” I tomas išėjo 
stipriai dokumentuotas ir todėl 
labai vertingas darbas.

Būdamas istoriku, J. Jakštas 
negalėjo nepadaryti kelių pa
stabėlių dėl kaikurių autoriaus 
tvirtinimų. Vienoje tų pastabų 
recenzentas nori išryškinti 
anuometinius Lietuvos socialde
mokratijos ryšius su tarptauti
niu socializmu, ypač su rusiš
kuoju.

Pr. Čepėnas, matyt, nenorė
damas perdaug nukrypti nuo 
temos, šio klausimo savo veika
le nelietė. Tad tą klausimą rei
kėtų išaiškinti bent periodinėje 
spaudoje. Klausimas yra aktua
lus, nes Lietuvoje spausdinamo
je literatūroje jis yra dažnai iš
kreipiamas. Man atrodo, kad ry
šį tarp tarptautinio socializmo 
ir Lietuvos darbininkijos gan 
teisingai pavaizdavo prof. VI. 
Juodeika “Didžiojoje iliuzijoje”

tai temai skirtame skyriuje. Ten 
sakoma, kad ryšys atsirado pa
čioje socialistų internacionalo 
užuomazgoje, nes organizacija 
buvo įsteigta 1864 m., kai Ang
lijos ir Prancūzijos darbininki
jos atstovai susirinko išreikšti 
pasipiktinimo dėl caro valdžios 
žiaurybių, malšinant 1863 m. 
sukilimą Lietuvoje ir Lenkijoje.

Iš medžiagos, randamos ar
chyvuose, matome, kad 1863 m. 
sukilimo dalyviai, pasitraukę į 
Vakarus, turėjo savo spaudą ir 
palaikė ryšius su tarptautiniu 
darbo žmonių sąjūdžiu. Deja, jų 
raštai yra mažai žinomi lietuvių 
visuomenei, nes dažniausiai bu
vo rašyti buvusios Rzeczpospo- 
litos (lenkų) kalba. Tačiau jie 
yra verti dėmesio, nes juose at
sispindi lietuvių inteligentijos, 
kad ir pasidavusios lenkų kultū
ros įtakai, mintys.

Vienas to laikotarpio emigra
cijos veikėjų buvo Antanas Me
dekša (1840-1919), parašęs 1864- 
65'm. labai vertingą monografi
ją apie Žemaitijos sukilėlių žy
gius. Kilęs iš žinomos Lietuvos 
bajorų giminės, jis buvo 1863 
m. sukilimo dalyvis, prieš tai 
studijavęs Maskvos universitete. 
Po sukilimo emigravo į Prancū
ziją, rašė emigracinėje spaudo
je ir redagavo Paryžiuje 1870 
m. pradėtą leisti soęialistų laik-

raštį “Zmowa”, kuris turėjo pa
vadinimą trimis kalbomis — 
lenkų, lietuvių ir gudų (ir keti
no būti spausdinamas tomis kal
bomis).

Tai buvo bene pirmas socialis
tų laikraštis, raginęs kelti riau
šes prieš valdžią ir pagaliau 
kurstęs ginkluotą sukilimą. Jis 
kėlė trijų nepriklausomų ir ly
giateisių tautų federacijos klau
simą. Atrodo, kad ta Medekšos 
iškelta (gal dar sukilėlių puose
lėta) mintis išliko gyva ligi 1896 
m., kai ji buvo įrašyta į pirmą 
LSDP programą:

“Savystovi demokratiška res
publika, susidedanti iš Lietu
vos, Lenkijos ir kitų šalių, pa
remta ant liuosos federacijos”.

Tenka sutikti su prof. J. Jakš
tu, kad tai nebuvo reikalavimas 
nepriklausomos Lietuvos res
publikos etnografinėse .ribose, 
kaip ji buvo paskelbta 1918 m. 
vasario 16 dieną. Bet tai buvo 
šūkis buvusios Rzeczposipolitos 
tautoms jungtis bendrai kovai 
prieš Rusijos imperializmą. Il
gainiui tas reikalavimas evoliu
cionavo, ir jau 1905 m. socialde- 
unokratams artimas Škotijos lie
tuvių laikraštis ~ “Laikas”, “pri
tardamas 1905 m. sukilimui, pa
reiškė, kad lietuvių tautos sie
kimas yra “neprigulminga ir de
mokratiška Lietuva” (“Laikas” 
nr. 1, 1905 m.).

Tenka taip pat sutikti su prof. 
Jakštu, kad rusų socialistinės 
srovės nebuvo svetimos lietu-

viams. Juk lietuvių jaunimas 
daugiausia mokėsi rusų mokyk
lose ir studijavo Rusijos univer
sitetuose. Bet prof. Jakšto tvirti
nimas, kad Lietuvos socialde
mokratų partija “buvo rusiško 
socializmo ekspozitūra”, ką tai 
bereikštų, neturi jokio pagrin
do. Lietuvos socialdemokratų 
partija buvo Įsteigta 1896 m., t. 
y. dvejais metais anksčiau už 
Rusijos partiją. Lietuvos socia
lizmas gimė, kaip augščiau pa
sakyta, kovojant prieš rusų 
priespaudą. Lietuvos socialde- 
kratai savo kovai už laisvę Įkvė
pimo gavo V. Europoje, kur daž
nas iš jų gavo laikiną prieglobs
tį, kai teko pasitraukti nuo per
sekiojimo.

Prof. J. Jakštas sako, kad 
apie tautų federaciją kalbėjo 
“Narodnos Volios” ir “černyj 
Peredel” vadovai 1880 m. Bet 
federacijos mintį A. Medekša iš
kėlė “Zmowa” laikraštyje dar 
1870 m., t.y. dešimt metų anks
čiau.

Lietuvos socialdemokratai 
pirmiau už kitas sroves kovojo 
už nepriklausomybę nuo Rusi
jos, nors jų planuota respublika 
pradžioje buvo skirtinga nuo 
tos, kuri įsikūnijo 1918-20 m. 
■Kovoje už nepriklausomybę Lie
tuvos socialdemokratai niekad 
negavo pritarimo iš Rusijos so
cialdemokratų. Todėl ryšys 
jais buvo labai menkas.

SIUNTINIAI Į SUVALKŲ 
TRIKAMPĮ

Turiu keletą adresų Suvalkų kraš
te ir jais pasiunčiu dėvėtų drabu
žių. Ten gyvenantiems nepasiturin
tiems tautiečiams tai didelė para
ma. Betgi tuo mūsų gerumu pasi
naudoja ir visiškai neverti asme
nys. Sužino adresus, prašo labai jau 
plonu liežuviu, prirašo visokiausių 
bėdų ir mes, patikėję jiems, siun
čiam. Gal ir nevienas Kanadoj ar 
JAV esame taip apgaunami.

Prieš porą mėn. gavau laišką iš 
tokios A. S. Rašo ji esanti 15 m., 
sesuo 12 m., o brolis tik 5 m. Motina 
esą pabėgusi nuo jų ir juos išlaiko 
tėvas, dirbąs kūriku. Pavalgyti vis 
kaip nors gauna, bet esą labai nu
driskę, o tėvelis esąs kaip elgeta — 
baisu į jį žiūrėti. Ir visokių kitokių 
bėdų prirašė. Buvau jau galvojus 
tuoj imti ir pasiųsti siuntinėli, bet, 
kitų patarta, parašiau geriem lietu
viam, tos A.S. kaimynams, laišką. 
Gavus atsakymą, supykau ne juo
kais. Atsiranda gi visiškai beširdžių 
žmonių, kurie atima ir tą menką 
pašalpą iš tų, kuriems tikrai reika
linga.

Pasirodo, ta tariamoji “našlaitė” 
yra pati močia, o jos dukra turi tik 
5 metukus. Ji esanti sveika moteris, 
įgera siuvėja, vyras važinėjąs sunkia
svorėmis auto mašinomis, gerai už
dirbąs, ji apsimausčius auksiniais 
žiedais baltom rankom vaikšto ir po
nią vaizduoja, o visus ūkio darbus 
nudirba vietinės lietuvaitės už pri
siunčiamus padėvėtus drabužius. 
Mergina bulves kasa visą savaitę už 
nunešiotą suknelę ar megztuką. Ge
resnius drabužius vežanti į Suval
kus, Seinus, Punską ir parduodanti. 
Tai ir pasirodė kas per našlaitė ta 
“vargšė” prašytoja. Be to, ji esanti 
ir lenkė, lietuviams nemažai įkan- 

~“dūš,' o lietuvio kunigo bekalėdojan- 
čio visiškai į namus neįsileidžianti, 
tik lenką. E. šarauskienė

LAIŠKAS IŠ PRIEGLAUDOS
Toronto šalpos grupė “Daina” pa- 

- siuntė 79,64 DM lietuviams sene
liams, esantiems Vechtos prieglau
doje V. Vokietijoje ir gavo šį laiš
ką. Red.

Didžiai gerbiamos ir brangios 
sesės dainietės!
Nepamiršote mūsų su rudeninio 

derliaus dovana. Nuoširdžiai dėkoju 
savo ir kitų tautiečių vardu. Malonu, 
kai mus, tokias atgyvenas, prisime
nate. Kaikurių giminės sočiai užjū-

ryje įsikūrę, savo artimuosius pa
miršta. Mums, gyvenantiems Vokie
tijoje be artimųjų, laiškutis būtų 
malonus svečias. Bet kur tau, nėra 
laiko, uždusus tenka bėgti paskui do
lerį. Lietuvoje šiuo atžvilgiu žmonės 
liko nuoširdūs, kaip ir anksčiau. Kas 
turi su kuo susirašinėti, matyti iš 
dažnų laiškų, ar tai būtų nuo gimi
nių, ar nuo pažįstamo tautiečio. Vi
sur — nuoširdumas ir meilė.

Mūsų penkiukė, ko ne visi, jau 
prašoko 80. Ne tik veidai išvagoti 
raukšlėmis, bet kaikurių ir nuotai
kos “raukšlėtos”. Amžius, sveikatos 
negalios gyvenant svetimųjų jūroje 
(prieglaudoje 95 vokiečiai) neigia
mai atsiliepia, tai ir nuotaikos daž
nai būna “markatnos”. Tenka su vis
kuo sutikti, kad ta senatvė negeista 
atlėkė kaip žaibas. Sukumpę, sugniu- 
žę, nenorėdami turime laukti, kas 
neišvengiama ...

Su pagarba ir dėkingumu visam 
“Dainos” kolektyvui —■ -

Stasys Motuzas
ISTORINIAI ŽEMĖLAPIAI

“TŽ” 42 nr. buvo išspausdintas 
straipsnis “Istoriniai žemėlapiai pa
sakoja”. Ta proga norėčiau praneš
ti skaitytojams, kad galima gauti sa
vo krašto žemėlapių, kuriuose yra 
sužymėtos net ūkvietės, keleliai, kal
vos, beržynėliai ir t.t. Dabar beveik 
visos tos vietovės yra sunaikintos, 
išartos. Man pavyko gauti Klaipėdos 
krašto ir dalinį Žemaitijos žemė
lapį. Jo mastelis 1 cm = 1 km. Ap
ima maždaug 75 km vertikaliai ir 
60 km horizontaliai. Kaina — 4.80 
DM su persiuntimu. Trunka 7 sa
vaites. Adresas: Institut Fuer An- 
gewandte Geodaesie, 1 Berlin 30, 
Stauffenberg Strasse 11-13, W. Ger
many. A. L.

ŠOKIAI ADVENTE
Kaip lietuvis studentas Toronte 

gavau pakvietimą į kalėdinius šo
kius, kuriuos ruošia TULSK. Man la
bai keista, kad lietuviai studentai 
rengia šokius per adventą ir dar net 
rašo pakvietimus angliškai. Ar tai 
lietuvių klubas? Lietuvis studentas

GERBIAMIEJI,
Per kelias rankas gavęs pasiskai

tyti “Tž” keliolika laidų, užsikrė
čiau Jūsų leidžiamo laikraščio gražia 
ir patrauklia lietuvių kalba. Malo
nėkite išrašyti prenumeratą viene- 
riems metams. Jeigu trūksta
dėčko” į JAV, praneškite. Atsiųsiu.

Su pagarba — Stasys Vaičaitis

‘pri-

su

15 Lipca 1870.
..Zmowa” wychuilzi dwa raz.y na miosi.ic: 1.7’ i

Adres Adfninistracji: Mr. J. A. Medcksza. rue Nollet, 57, Batignolles. Paris.
. . Prenumerata kwartalua we Francji i krajach joj sąsieilnich wynosi z przesylką fr. 3, 

gdzieiuilziej fr. 3 ct;5(>. wraz zUddatkami liczternirnowymi^Przez lud.”

Kupos susitarimas — Hromadžki zhowor.
A* L

Paryš, d. 10 Lipca 1870.

Najdalszy i uajogolniejszy cel naszej propagandy okrešla 
się nazwa naszego pisnia. Jak to jnž napomknęlišmy w prospek- 
cie, pragnieiny zmowy ludn Polski, Litwy i Rusi przeciwko 
wrogom zewnetrznym i przeciwko wszystkicmu, co wewnątrz 
kraju czyjekolwiek panowanie krzewi, rozwija i popiera.
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® PAVERGTOJE TEVYNEJE
KAUNO TROLEIBUSAI
Kauno senamiestį su geležinkelio 

stotimi sujungė naujoji troleibusų 
linija. Laisvės alėja troleibusai važi, 
nėja tik viena kryptimi, kad būtų 
sumažintas eismas šioje centrinėje 
gatvėje. Kitai krypčiai yra panaudo
tas Majakovskio ir Kęstučio gatvės. 
Kauno troleibusų linijos dabar jau 
yra 80 km ilgio. Jomis kasdien per
vežama apie 185.000 keleivių.

PLĖŠIKAS BAISOGALOJE
Šeduvietis A. Galkevičius, atsisa

kęs darbo ir pritrūkęs pinigų išgė
rimams, išsitraukė iš palėpės kaž
kur kažkada rastą pistoletą ir “Ja
vos” motociklu nudūmė Baisogalon. 
Sigito Blėdos pranešimu “Tiesos” 
265 nr., A. Galkevičius, savo drąsą 
sustiprinęs puslitriu išgerto vyno, 
įsiveržė į ryšių skyrių, kai iš jo išėjo 
paskutiniai klientai. Viršininkas A. 
Vaicekauskas tada skaičiavo rublius, 
kurių ant stalo buvo apie 9.000. Jų 
jis nesutiko atiduoti pistoletu gink
luotam A. Galkevičiui. Įvykusiose 
grumtynėse jis smogė A. Vaicekaus
kui ginklu į galvą ir mėgino pabėg
ti, bet buvo gatvėje sulaikytas S. 
Anglicko ir J. Vedeckio. Radviliškio 
liaudies teismas plėšiką A. Galke- 
vičių nubaudė laisvės atėmimu sep- 
tyneriem metam.

LANKĖSI DAILININKAI
Praėjusią vasarą lankėsi JAV-se 

gyveną dailininkai V. K. Jonynas ir 
V. Vizgirda. Pirmasis lankėsi antrą 
kartą, antrasis — trečią. V. Vizgirda 
domėjosi daugiausia lietuvių daile, 
o V. K. Jonynas ryžosi pasireikšti 
ir sovietinėje propagandoje. “Tėviš
kės” draugijos globojamas, jis daug 
keliavo ir per ištisą mėnesį prisirin
ko daug įspūdžių. Juos išpasakojo 
“Gimtojo Krašto” bendradarbiui Vi
liui Baltrėnui. Tie įspūdžiai buvo iš
spausdinti net dviejuose “GK” nu
meriuose ir pavadinti “Dinamiškas 
šiandien Lietuvos gyvenimas”. Juo
se V. K. Jonynas liaupsino pažangą, 
padarytą sovietinės okupacijos lai
kotarpyje, gyrė puikias dailininkų 
sąlygas, bet kūrybinės vergijos, 
krašto okupacijos, rusinimo ... ne
pastebėjo. Tuo būdu V. K. Jonynas 
puikiai pasitarnavo sovietinei propa
gandai.

PREMIJOS ŽURNALISTAMS
Lietuvos žurnalistų Sąjunga bu

vo paskelbusi konkursą karine-pat- 
riotine tema. Pirmąją premiją gavo 
dokumentinių filmų “Atsakomybė”, 
“Padangių sargybiniai” kūrėjai — 
scenarijų autorius O. Lozinskis ir 
rež. A. Marcinkus. Šie du filmai pri
klauso Lietuvos televizijos studijai. 
Antroji premija įteikta A. Dageliui 
už “Panevėžio Tiesoje” paskelbtus 
straipsnius apie komunistinę pane
vėžiečių veiklą 1918-40 m., sovietų 
karius II D. kare, komunistinį jau
nimo auklėjimą. Trečiosiomis premi
jomis įvertintos L. Vaisbergo apy
braižos “Komunisto” žurnale, rusiš
kame laikraštyje “Sovetskaja Lit- 
va”, B. Jagmino rašinių serija Tau
ragės rajono laikraštyje “Leninie
čių Balsas”. Jų temų neatskleidžia 
trumpas pranešimas.

AUDĖJŲ DIENA
Panevėžio sporto rūmuose sureng

toje Audėjų Dienoje varžėsi'70 kon
kurso dalyvių. Vertintojų komisija 
audėjų audėja vėl išrinko klaipėdie
tę E. Beinorienę ir jai įteikė “Kultū
ros Barų” žurnalo prizą. Mezgėjų 
mezgėjos vardą išsikovojo vilnietė 
J. Januškienė, verpėjų verpėjos — 

ir sveikatos —
A. ir H. LIAUKAI

Vaizdai iš Klevelando. Viršuje — “Kūlgrindos” libreto autorė Nijolė Janku
tė šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje; apačioje — lietuviška Kalėdų 
eglutė Euclid Square Mall, šaulių papuošta šiaudinukais V. Bacevičius

kretingietė B. Puškorienė. Rengi
nys, skirtas Spalio revoliucijos su
kakčiai, buvo dešimtoji iš eilės ama
tų diena Lietuvoje. Audėjos tai ne
lemtai rusų revoliucijai paminėti iš
audė net 100 juostų, šioje propagan
dinėje duoklėje geriausio įvertini
mo susilaukė vilnietė P. Damijonai- 
tienė ir klaipėdietė E. Garnelienė. 
Audėjų Dieną papildė prekybininkų 
mugė, kurios rengėjai gavo diplo
mus už parodytą išradingumą.

DZIDŲ VANDENVIETĖ
Lieporių ir Dainų mikrorajonus 

Šiauliuose pasiekė vanduo iš naujo
sios vandenvietės Dziduose. Jis 
trykšta iš 210 metrų gilumo gręži
nio, pas vartotojus atkeliauja 10 km 
ilgio keramikiniais vamzdžiais. Me
talinių vamzdžių pakeitimas moli
niais vandenį padarė gerokai šva
resniu. Dzidų vandenvietė yra ket
virtoji Šiauliuose. Dabartinis jos pa
jėgumas 10.000 kubinių metrų per 
parą ateityje bus sustiprintas, užbai
gus visus įrengimus.

BYLA TELŠIUOSE
Tomas Rimgaila, 27 metų am

žiaus, nesirūpino, šeima, nepadėjo 
auginti ką tik gimusios dukrelės. 
Kai. liaudies teismas 1975 m. jam 
įsakė mokėti alimentus, T. Rimgai
la sekančių metų pavasarį metė dar
bą kolchoze “Lenino keliu”, vengė 
kito darbo, girtuokliavo. Po trijų 
įspėjimų jis dabar vėl atsidūrė Tel
šių rajono liaudies teisme, šįkart 
jam buvo paskirti dveji metai lais
vės atėmimo su griežtu režimu, pri
verstinis gydymas nuo alkoholio. 
Tokių vyrų, kurie palieka šeimas, 
alimentų mokėjimo stengdamiesi iš
vengti darboviečių kaitaliojimu, da
bar Lietuvoje yra nemažas būrys.

KERAMIKOS SALONAS
Vilniaus senamiestyje, restauruo

tame Biržų gatvės name, darbą pra
dėjo naujasis keramikos salonas, tu
rintis keturias prekybos sales. Jo
se pardavinėjami Lietuvos bei kitų 
respublikų keramikos kūriniai. Res
tauravimas buvo atliktas pagal ar
chitektės N. Masaitienės projektą. 
Atnaujinant pastatą aptiktas gotiki
nio fasado fragmentas, dalis senovi
nio židinio, medinės XVII š. lubų 
sijos, vienintelėės tokios visoje Lie
tuvoje. Vilniaus senamiesčio Anto- 
kolskio, Stiklių, Rūdninkų bei ki
tose gatvelėse dabar jau veikia apie 
10 įvairių salonų — “Dailės”, liau
dies meistrų kūrybos, suvenyrų, ju
velyrinių dirbinių, medžioklės lai
mikių ir kt.

PAMINKLAS ALYTUJE
Skulptoriaus B. Petrausko ir ar

chitekto A. Sprindžio suprojektuoto 
paminklo Alytuje susilaukė kompar
tijos veikėjas Juozas Vitas (Jonas 
Valūnas), gimęs 1899 m. pradžioje 
šio rajono Varanauske. Kai kūrėjai- 
savanoriai kovojo už Lietuvos nepri
klausomybę, J. Vitas įsijungė į kom
partiją, rėmė Raudonąją Armiją, or
ganizavo komunistų grupes. 1921 m. 
vasarą išvykęs į Sovietų Sąjungą, 
Lietuvon tegrįžo su Raudonosios Ar
mijos tankais 1940 m. Iki sovietų- 
vokiečių karo dirbo vykdomajame 
Vilniaus miesto komitete, komuna
linio liaudies ūkio komisariate. Vo
kiečių okupacijos metais veikė kom
partijos pogrindyje; 1943 m. buvo 
suimtas ir sušaudytas. Paminklo ati
dengimo proga žodį tarė buvęs so
vietų partizanas G. Zimanas — 
“Komunisto” žurnalo vyr. redakto
rius. V. Kst.

Sveikiname | 
savo draugus ir pažįstamus 
su šventėmis. Paaukojom už 
visus šv. Mišias, maldaudami

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas _ jy
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M1L6 I ALKA

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie- ii MOKAME UŽ:
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo II depozitus (P.C.A.)  6% 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. II santaupas .........................7%
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait- II term, depozitus 1 m. 8!4% 
galius šeštadieniais uždaryta. II pensijų fondas....................9%
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. IĮ IMAME UŽ:
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. ĮĮ asmenines paskolas .. .11%
Kapitalas — virš $10,000,000. j Į nekiln. turto pask. ...93/i%

g HAMILTON"

Hamiltono abiturientai. Iš kairės: A. Skrivinskaitė, V. Kairys, V. Petkū- 
naitė, A. Stabingaitė, R. Budininkas, R. Stabingaitė, V. Sadauskas, R. Ky
bartas, A. Antanaitis, R. Kybartaitė. Sėdi: KLB Hamiltono apyl. pirm. K. 
Deksnys, prel. J. Tadarauskas, šalpos Fondo Hamiltono skyr. pirm. J. 
Pleinys Nuotr. M. Borusienės

Hamiltono lietuviai spalio 22 d. dalyvavo Kanados pilietybės pažymėjimų 
įteikimo iškilmėje, kuri įvyko vietiniame teisme. Priesaiką davė ir pažy
mėjimus gavo 51 asmuo. Lietuvės moterys juos pavaišino kava ir pyra
gaičiais. Nuotraukoje iš kairės: E. Gudinskienė, P. Krivinskienė, teisėja 
G. Copps (buvusio burmistro žmona), p. Norkienė, KLB Hamiltono apylin
kės pirmininkas K. Deksnys Nuotr. A. Boruso

Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga 

SVEIKINAME 
pavergtoje Lietuvoje ir 

laisvėje gyvenančius 
tautiečius, linkėdami 
džiaugsmo ir viltingų 

1978 metų!
Vietoje sveikinimo atvirukų prie musų linkėjimų 

giminėms bei bičiuliams jungiasi ^amįltoniečiai, 
aukoję Tautos Fondui:

$25: Alf. A. Patamsiai, P. Z. Sakalai J. A. Asmena- 
vičiai; $20: O. Z. Stasiuliai, A. F. Rimkai; $15: S. J. 
Pyragiai, St. Kačinskas su mama, I. Varnas, Z. A. Pu- 
lianauskai, A. B. Juozapavičiai, P. I. Zubai, J. A. Deks- 
niai, Juozas Stonkus; $10: J. G. Skaisčiai, P. E. Brasai, 
J. E. Mažulaičiai, K. St. Mileriai, P. E. Gužai, K. L. 
•Meškauskai, A. D. Jankūnai, P. St. Kanopos, P. La- 
tauskas, St. N. Senkai, J. E. Bajoraičiai, A. M. Garkū- 
nai, K. K. Deksniai, Pr. Grigelevičius; $5: B. E. Mila- 
šiai, K. M. Kvedarai, M. Juodis, A. St. Šukaičiai, Pr. T. 
Enskaičiai, Pr. Šeirys, V. Lukoševičienė; $2: A. St. Pet- 
kevičiai. $20: A. F. Povilauskai, J. Lekutis; $5: Ona 
Savickienė.

Už aukas mūsų laisvės kovai nuoširdi padėka visiems.

TAUTOS FONDO
Hamiltono apylinkės atstovybė

MOKYKLOS KALĖDŲ EGLUTĖ 
rengiama gruodžio 18, sekmadienį, 
5 v.p.p., Jaunimo Centre. Žada at
vykti iš Lietuvos Kalėdų senelis. 
Mokiniai atliks įdomią meninę pro
gramą, o tėvų komitetas pavaišins 
visus dalyvaujančius. Prašomi visi 
mokyklos vaikų tėveliai ir su sa
vo priešmokyklinio amžiaus vaiku
čiais eglutėje dalyvauti.

AV PARAP. CHORAS, vad. muz. 
A. Paulionio, St. Catharines mieste 
atliko Kariuomenės šventės progra
mą, ten nusivežę savo paskaitinin
ką, deklamatorę ir choristus. Choras 
taip pat turi ir savo solistus, kurie 
ta proga nepasirodė. Yra išrinkta 
nauja choro valdyba, kurią sudaro 
Aid. Matulienė, pirmininkė, St. Sa
mus, P. Zubas — nariai.

JUOZĄ STONKŲ, sulaukusį pen
sininko amžiaus, pasveikino suva
žiavę jo draugai ir giminės. Nuo N. 
Metų Juozas planuoja palikti Fordą. 
Suvažiavusieji iš Hamiltono, Toron-į 
to, Delhi ir kitų vietovių pasveiki

no savo brangų sukaktuvininką ir 
65-to gimtadienio prisiminimui įtei
kė jam gražų laikrodį. J. Stonkus 
čia yra daug dirbęs įvairiose liet, 
organizacijose ir vienu laiku buvęs 
Tautos F. atstovybės pirmininku. 
Gaila, kad ketina palikti Hamilto
ną ir keltis į Delhi. Sukaktuvinin
kui linkime daug gražių ir poilsingų 
metų.

A.a. NIJOLĖ RYCKYTĖ - INTI- 
HAR, paskutiniu metu gyvenusi To
ronte, kilus gaisrui, tragiškai žuvo 
savo bute. Gruodžio 3 d. ji buvo 
palaidota šv. Jono' liet, kapinėse 
Mississaugoj. Nijolė, 33 m. amžiaus, 
buvo baigusi McMaster universitetą 
ir turėjo darbą “Bell” telefono bend
rovėje. Hamiltone savo laiku ji yra 
lankiusi Vysk. M. Valančiaus litua
nistinę mokyklą, kurioj jos tėvelis 
J. Ryckis keletą metų mokytojavo.

K. M.
VIETOJ KALĖDINIŲ ATVIRU

KŲ “Aidui” paaukojo S20 Ipolitas ir 
Elena Stanevičiai.

- Calgary, Alberta
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ. KLB 

Kalgario apylinkės valdyba lapkri
čio 26 d. surengė Richmond Com. 
salėje nepriklausomos Lietuvos ka
rių pagerbimą ir šokius. Minėjimas 
buvo pradėtas pagerbimu Lietuvos 
ir Kanados vėliavų bei žuvusių už 
tėvynės laisvę. Pr. Gluoksnys trum
pai priminė susirinkusiems šios die
nos minėjimo prasmę. Po to sekė 
vakarienė, loterijos bilietų trauki
mas ir šokiai.

Kviečiant visus į minėjimą, “Kal
gario Lietuvių žiniose” buvo per
spausdintas iš Lietuvos pogrindžio 
laikraščio “Aušra” straipsnis apie 
dr. Joną Basanavičių, Lietuvos at
gimimo patriarchą, nuo kurio mir
ties šiemet suėjo 50 metų. Visi lie
tuviai, kur jie begyventų, prisimena 
jį, jo pranašišką darbą. Vilniuje, 
Rasų kapinėse, tebestovi ant jo ka
po paminklas, kuriame iškalti “Auš
ros” laikraščio žodžiai, kad lietuvių 
kalba neišnyks, kol bent vienas lie
tuvis dar bus gyvas.

Meninę vakaro programą atliko 
Aldona Lederytė, padainuodama 
“Tau, sesute, baltos gėlės, o man 
kardas prie šalies” ir liaudies dainą 
“Kur tas šaltinėlis”, šeštadieninės 
mokyklos mokiniai Aldona Dubaus- 
kaitė, Veronika Krausaitė, Robin 
Bambridge, Glen, Steve, David Mai- 
zeliai ir David Dubauskas dalyvavo 
jaunųjų programoje. Meninę pro
gramą pranešinėjo Julija Vyšniaus
kienė. Šokių muziką tvarkė L. Šimo- 
nėlis, valgių stalą — Elv. Krausienė, 
visoms šeimininkėms padedeant. 
Pirm. A. Šukys padėkojo visiems at
vykusioms ir supažindino svečius su 
lietuvių troškimais, siekiant savo 
tautai laisvės. Minėjime dalyvavo 
Albertos prov. kultūros ministerijos 
atstovė C. Penny Cooke. Loterijai 
paveikslą dovanojo Dianne Ferworn.

Apylinkės valdybai teko ne tik 
sukviesti publiką, parengti minėji
mo programą, bet ir atsakomybė, 
kad visi dalyviai būtų patenkinti 
lietuvių parengimais ir prisimintų 
kaip gražiai tvarkomus.

VYSKUPO V. BRIZGU) 50 metų 
kunigystės sukakčiai pagerbti svei
kinimo parašus rinko V. Grigienė. 
Kun. I. Grigaitis, kuris Kalgario lie
tuvius gerai prisimena, buvo papra
šytas Kalgario lietuvių vardu jubili- 
jatą pasveikinti. Visiems aukoju
siems sveikinimo proga nuoširdžiai 
dėkojama. Kor.

Ottawa, Ontario
PRISIMINTA KARIUOMENĖ. 

Lapkričio 27 d. latvių namuose įvy
ko Lietuvos kariuomenės šventė bei 
laisvės kovotojų pagerbimas. Kun. 
dr. V. Skilandžiūnas, atlaikęs trejas 
Mišias kaliniams Otavos mieste, at
našavo jas ir lietuviams. Jis iškėlė 
mintį, kad lietuviai turėtų imti 
Vincą Kudirką, vysk. Valančių ir 
Basanavičių kaip pavyzdžius žmo
nių, kurie dirbo kitiems, ypač lietu
viu tautai. Jisai sakė: mes turėtu
mėme aukotis įvairiais būdais tautos 
labui ir atlikti darbus kitų gerovei. 
Šv. Mišios buvo skirtos už mirusius 
Kanados Lietuvių Fondo narius ir 
žuvusius kovose už Lietuvos laisvę.

Vaikai po Mišių žaidė gretimoje 
salėje, o vyresnieji klausėsi savo 
programos. Kristina Augaitienė per
skaitė trumpą apžvalgą šios ypatin
gos dienos, o prof. Genius Procuta 
skaitė paskaitą “Kas yra ir kaip 
veikia sovietinė politinė ■ socializaci- 
ja”. Nors smarkių diskusijų nebu
vo, paskaitininkas atsiliepė į visus 
iškeltus klausimus.

OTAVOS IR, APYLINKĖS LIE
TUVIŲ BENDRUOMENĖ auga — 
įsijungė į veiklą Kalvaičių šeima, 
kuri atvažiuoja iš Canton, N.Y.

Rūta-Ona šiūlytė

Thunder Bay, Ont.
ŽIEMOS METAS jau prasidėjo. 

Daug kas, ypač jaunimas, vyksta į 
kalnus slidinėti. Atvyksta nemažai 
amerikiečių.

MUSŲ MEDŽIO DARBŲ meninin
kas, išdrožinėjęs daug gražių dalykų, 
Jonas Mockus, paskyrė vieną kūrinį 
“Tėviškės žiburiams” (už tai nuo
širdžiai dėkojame — Red.). Pasta
ruoju metu jam padaryta rankos 
operacija McKellar ligoninėje. Lin
kime jam greitai pasveikti.

LEONAS DRUKTENIS, vieninte
lis šeimos sūnus, atšventė 20 metų 
vedybinę sukaktį su žmona p. Kuz- 
nik. Jis yra senelių prieglaudos ad
ministratorius. Pradžioje dirbo mū
sų vietovėje, vėliau Otavoje, o 1977 
m. kovo mėn. persikėlė į Kitchenerį. 
Turi 3 vaikus, kurių kiekvienas mo
kosi groti skirtingu instrumentu. Su 
laiku galės sudaryti šeimos orkes
trą L. Druktenio mama padėjo per
sikraustyti į naują vietovę, o tėvas 
F. Druktenis praleido porą savaičių 
pas sūnų ir marčią.

VIETINIS DIENRAŠTIS “The 
Chronicle-Journal” lapkričio 14 d. 
laidoje gana plačiai iškėlė etnokul
tūrinių grupių pareikštus pageidavi
mus daugiakultūrei Kanados tary
bai, kurios atstovai čia lankėsi. Pa
sak dienraščio, buvo padaryta prie
kaištų CBC programoms, kuriose 
neatsispindi daugiakultūrės Kana
dos veidas. Pageidauta lengviau pri
imti pabėgėlius iš sovietų okupuotų 
kraštų, įvesti etninių kalbų dėsty
mą mokyklose, remti jų kultūrinę 
veiklą.

ŠVENČIŲ PROGA sveikiname vi
sus mūsų tautiečius bei draugus ir 
linkime linksmų Kalėdų švenčių bei 
laimingų 1978 metų.

KLB Thunder Bay apylinkės 
valdybos vardu — 
dr. E. Jasevičiūtė

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

VLIKO VALDYBOS IR JAV LB 
KRAŠTO VALDYBOS pasitarimas 
įvyko lapkričio 12 d. Filadelfijoje. 
VLIKui jame atstovavo pirm. dr. K. 
J. Valiūnas, vicepirm. dr. B. Nemic- 
kas ir finansų tvarkytojas A. Vedec- 
kas, JAV LB valdybai — pirm. A. 
Gečys, J. Gaila, A. Mačiulytė-Zerr, 
R. Česonis, F. Andriūnas, A. Gai- 
liušis ir B. Vaškaitis. Pasitarime 
buvo paliesta Lietuvių žmogaus 
Teisių Komisijos veikla, pasiruoši
mai Belgrado konferencijai, bendra 
veikla padėti sovietų suimtam 
Viktorui Petkui. JAV LB atstovai 
painformavo VLIKo atstovus apie 
pastangas santykiam su ALTa iš
lyginti. Ryšiuose su okupuota Lie
tuva pilnai pritarta 1974 m. White 
Plains konferencijoje priimtiem Lie
tuvos laisvinimo veiksnių nutari
mam. Gilių diskusijų susilaukė 
VLIKą sudarančių grupių pastan
gos dabartinį jaunimą į laisvinimo 
darbą įjungti per partijas. JAV LB 
atstovai tokiam bandymui pranaša
vo nesėkmę, nes partijų veikla iš
eivijoje esanti pasmerkta pražūčiai. 
Nutarta tokius dvišalius pasitari
mus bei veiksnių konferencijas 
rengti dažniau.

VALSTYBĖS SAUGUMO TARY
BOS pirm. dr. Z. Brzezinskis lapkri
čio 15 d. Baltuosiuose Rūmuose su
sitiko su JAV katalikų, vengrų ir 
lietuvių devyniais atstovais. Jų ei
lėse buvo ir JAV LB krašto valdy
bos vicepirm. R. Česonis. Pusvalan
di trukusiame pokalbyje paliesti 
įvairūs klausimai. Iš jų paaiškėjo, 
kad dr. Z. Brzezinskis yra gerai su
sipažinęs su Lietuvos istorija, jos 
dabartine būkle, lietuvių tautos 
laisvės siekiais.

ALTos PIRM: DR. K. BOBELIS 
su senatorium Robertu Dole buvo 
nuskridęs į Belgrado konferenciją 
ir susitiko su JAV delegacijos va
dovu A. Goldbergu, kuris jam parū
pino leidimą įeiti posėdžių salėn. 
Lapkričio 25 d. visumos posėdyje 
sen. R. Dole iškėlė žmogaus teisių 
laužymą ir laisvo apsisprendimo tei
sę tautom, primindamas, kad JAV 
nepripažįsta Baltijos respublikų 
įjungimo Sovietų Sąjungon ir kad 
šios politikos nėra pakeitę Helsin
kio susitarimai. Sovietų delegacijos 
vadovas J. Voroncovas pakartojo 
seną propagandinę ’ giesmelę apie 
“laisvus” rinkimus Pabaltijy, “sava
norišką” prisijungimą prie Sovie
tų Sąjungos. Pastaroji taip pat ofi
cialiai nebuvo pripažinta JAV iki 
1933 m. Panašaus pripažinimo su
silauksiąs ir Pabaltijys. JAV dele
gacijos vadovas A. Goldbergas jam 
atkirto, kad Baltijos valstybės esan
čios nelegaliai okupuotos, kad prez. 
G. Fordas tai pareiškęs prieš pasira
šydamas Helsinkio susitarimus. 
Amerika laikosi ir laikysis nepripa
žinimo politikos.

ČIKAGOS LIETUVIŲ EVANGE
LIKŲ liuteronų “Tėviškės” parapi
ja lapkričio 27 d. paminėjo savo 
sidabrinę sukaktį. Iškilmingas pa
maldas laikė 11 kunigų, kurių tar
pe buvo ir estų bei latvių liuteronų 
atstovai. Akademinėje minėjimo 
dalyje pagrindinį pranešimą apie 
parapijos nueitą kelią padarė dr. A. 
Palaitis. “Tėviškė” buvo įsteigta 
1952 m. kovo 2 d. kaip kitos para
pijos įnamė. Nuosavas šventovės 
pastatas įsigytas 1957 m. ir padi
dintas 1974 m. Gen. konsule J. 
Daužvardienė, sveikindama sukak
tuvininkus, džiaugėsi gražiu bei 
prasmingu parapijos vardu. Svei
kino ir kiti svečiai, parapijos dar
buotojai, rėmėjai, spaudos atsaovai. 
Sveikinimas raštu buvo gautas ir 
iš Lietuvos Kankinių katalikų para
pijos klebono kun. P. Ažubalio 
Mississaugoje. Sukakties iškilmėje 
Toronto lietuviams evangelikams 
atstovavo Išganytojo parapijos kle
bonas kun. A. Žilinskas. Programą 
atliko parapijos vienetai — sekma
dieninės mokyklos mokiniai, jauni
mo ratelio šokėjai, muz. J. Lampsa- 
čio vadovaujamas choras.
Argentina

ARGENTINOS LIETUVIŲ CENT
RAS savo 51 metų veiklos minėji
mą pradėjo kun. J. Petraičio už mi
rusius narius atnašautomis Mišio- 
mis ir šiai progai skirtu pamokslu. 
Pamaldų metu buvo perskaitytas 
ilgas mirusiųjų sąrašas. Pagrindi
niame minėjime AL Centro salėje 
dalyvavo ne tik Buenos Aires tau
tiečiai, bet ir iš B e r i s o atvykęs 
Mindaugo Draugijos jaunųjų an
samblis su sol. Adriana Jocyte, kuri 
padainavo porą motinoms skirtų 
lietuviškų dainų. Mindaugietis Po- 
viliukas Šaulys, 4 metų amžiaus, 
akordeonu palydėtas brolio Aleks- 
sandro, programą papildė dviem 
dainelėm. Mindaugiečių pasirodymą 
tautiniais šokiais užbaigė jaunųjų 
ansamblis. Argentinos Lietuvių 
Centrui atstovavo ispaniškai ir lie
tuviškai dainavę broliai Jose ir Da
niel Urbonai, N. Zavickaitės-Mahne 
vadovaujamas mažųjų ansamblis, 
mergaičių dainos grupė “Ginarėlės” 
su vadove A. čikštaite ir tautinių 
šokių ansamblis “Inkaras”. Po tra
dicinių sveikinimų padėkos žodį ta
rė AL Centro pirm. J. Mičiūdas. 
šventė užbaigta vaišėmis ir šokiais.

BUENOS AIRES MENO MOKYK
LĄ baigė Morta Linkevičiūtė, gau
dama mokytojos teises. Ji jau turi 
daug savo kūrinių ir ruošiasi pirma, 
jai parodai. Jaunoji dailininkė pie
šia arkiv. J. Matulaičio portretą Bu
enos Aires mieste rengiamam minė
jimui.

Brazilija
“PALANGOS” SKAUTŲ ir skau

čių tėvų susirinkime lapričio 5 d. 
Sao Paulo mieste buvo nutarta su
re n g t i prieškalėdinį susikaupimą 
gruodžio 18 d. skautams ir jų tė
vams. Skautiškos šeimos lietuviškos 
Kūčios su tradiciniais lietuviškais 
patiekalais bus. gruodžio 22 d. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Stovyk
la lietuvių kilmės vaikams bei jau
nimui nuo 8 iki 18 metų numatyta 
1978 m. vasario 8-15 d. d. Vadovaus 
A. Černiauskaitė-Fernandes ir E. 
Bacevičienė, talkinamos kelių skil- 
tininkų.

LIETUVIŠKOS SODYBOS sklypų 
savininkai lapkričio 9 d. Sao Paulo 
Jaunimo Namuose balsų dauguma 
sodybai išrinko Lituanikos pavadini
mą. Pirmiausia buvo nutarta išgręž
ti šulinį, kuris aptarnaus visą sody
bą. Šiam reikalui visi sklypų savinin
kai įsipareigojo kas mėnesį skirti po 
1.000 kruzeirų. Sodyboje jau stato
mas pirmasis, namukas seneliams, pi
nigais ir pažadais surinkus 37.750 
kruzeirų. Įvairios statybinės medžia
gos yra gauta iš Renato Mendo. Visi 
senelių namukai turės lietuviško sti
liaus langines. Kun. J. Šeškevičius 
jau yra užpirkęs plytas bendram iš
vykos pastatui sodyboje. Jam pasta
tyti reikės 200.000 kruzeirų.

Australija
NSW VALSTIJOS ŠVIETIMO 

DEPARTAMENTAS sutiko atidary
ti šeštadieninę mokyklą Sydnėjuje 
lietuvių kalbai mokyti. ALB Sydnė- 
jaus apylinkės valdybos pranešimu, 
valdžia padengs mokyklos išlaidas, 
mokės algas mokytojams. Ją baigu
sieji moksleiviai gaus užskaitą gim
nazijų baigimo brandos atestate. 
Valdyba turi surasti bent 15 moki
nių iki 1978 m. pradžios ir apie tai 
painformuoti švietimo departamen
tą. Mokinius registruoja A. Jablons
kienė ir V. Saudargas.

MAŽOSIOS LIETUVOS veikėjas 
a.a. dr. Valteris Didžys, 80 metų am
žiaus, mirė spalio 21 d. Melburne. 
Velionis buvo gimęs Rytprūsiuose, 
baigęs Tilžės gimnaziją, medicinos 
studijas Muencheno ir Berlyno uni
versitetuose. Tilžėje jis rėmė Vydū
no veiklą ir 1918 m. lapkričio 20 d. 
tapo Rytprūsių prijungimo prie Lie
tuvos reikalavusio Tilžės akto signa
taru. Kai Klaipėdos kraštas grįžo 
Lietuvai, dr. V. Didžys apsigyveno 
Klaipėdoje. Čia dalyvavo lietuviško
je veikloje, su savo jachta “Rūta” 
aplankė visus Pabaltijo bei Skandi
navijos uostus. Vokiečiams užėmus 
Klaipėdos kraštą, dr. V. Didžys pet
s'kėlė į Kauną. Artėjant antrajai so
vietinei okupacijai, pasitraukė į Vo
kietiją, kur atgaivino Mažosios Lie
tuvos Tarybą, tapdamas jos vicepir
mininku. - Australijoje gyveno nuo 
1949 m., pradžioj sunkiai dirbdamas, 
kol gavo gydytojo teises. Giliausius 
veiklos pėdsakus paliko M. Lietuvos 
Bičiulių Draugijos centro valdyboje, 
ALB Melburno apylinkėje. Rėmė 
Lietuvių Namų statybą, lietuvišką 
spaudą. Palaidotas spalio 25 d. iš 
Lietuvių Namų koplyčios Altanos 
New Footscfay kapinėse. Laidotuvių 
apeigas atliko kun. Pr. Vaseris. Pa
liko žmoną, sūnų ir dukrą, kurie yra 
sukūrę lietuviškas šeimas.
Britanija

LONDONE VIEŠĖJO Bodil Dar
gienė, neseniai Danijoje mirusio 
daii. Kazimiero Dargio našlė, su sū
numis Rimtu ir Linium. Pastarasis 
buvo atsivežęs ir savo šeimą. B. Dar
gienė yra danė. B. K. Dargiai Lon
done gyveno 1948-53 m. Dail. K. 
Dargis tada lietuvišku stiliumi pa
puošė Šv. Kazimiero parapijos šven
tovę, kurią B. Dargienė dabar pa
rodė savo sūnums. Jie taipgi lankė
si Lietuvių Namuose ir pas O. B. 
Bendorius, su kuriais buvo susipaži
nę Danijoje po II D. karo.

IKI LIETUVIŲ SĄSKRYDŽIO 
per Sekmines tikimasi išleisti kny
gą “Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjunga”. Ji jau senokai paruošta, 
bet spausdinimą uždelsė nenumaty
tos aplinkybės.
Lenkija

PUNSKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
NAMAI su vedėju J. Vaina, moky
tojais K. Sidriu ir A. šliaužiu gegu
lės 28-29 d.d. surengė lietuviškų 
muzikinių vienetų koncertus, ku
riuose dalyvavo mišrus choras “Dzū
kija”, vokalinis ■ instrumentinis an
samblis “Piemenukas”, kaimiška ka
pela “Klumpė” ir estradinis ansamb
lis “Punia”. Liepos 1-3 d.d. “Klum
pė” dalyvavo kaimiškų kapelų fes
tivalyje K. Dolny mieste. Punskan 
ji parsivežė padėkos raštą ir Pula- 
vų miesto dovaną.
Vokietija

VOKIETIJOS LIETUVIAI kores
pondentiniu būdu lapkričio 19 d. 
rinko naująją VLB krašto valdybą, 
kurią sudaro 15 narių. Praėjusiuo
se rinkimuose tebuvo 19 kandidatų, 
o šį kartą jų susilaukta net 28. Rin
kiminę komisiją Hamburge sudarė: 
pirm. A. Lingė, sekr. J. Valaitis, na
riai — M. Lipšys, I. Sragauskas ir 
A. Gedgaudas. Lapkričio 26 d. posė
dyje konstatuota, kad balsavo 75% 
VLB narių. Naujojon tarybon iš
rinkti: V. Bartusevičius, J. Barasas, 
dr. G. Bauras, kun. A. Bernatonis, 
M. Dambriūnaitė, kun. J. Dėdinas, 
dr. J. Grinius, M. Landas, J. Luko
šius, V. Natkevičius, ev. kun. F. Skė
rys, kun. V. šarka, A. Šmitas, inž. 
J. Valiūnas ir dr. A. Plechavičiūtė-



Paminklinės šv. Kazimiero lentos pašventinimas prie La Vega šventovės Venecueloj. Viduryje — kun. A. Perkumas

DELHI -TILLSONBURG, ONTARIO

Lietuvis trijuose žemynuose
Kunigo Antano Perkumo 45 metų kunigystės ir visuomeninio darbo sukaktis

ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ
45 metų kunigystės ir visuo

meninio darbo sukaktį atšvęsti 
nedaugeliui kam pasiseka. Kun. 
A. Perkumo darbas ir gyveni
mas priklauso trims pasaulio 
kontinentams — Europai, Azi
jai ir P. Amerikai. 1977 m. 
gruodžio 7 d. suėjo 25 metai ku
nigiško darbo Venecueloje ir 20 
metų — Kinijoje.

Sudiev Lietuvai
Kun. A. Perkumas gimė 1909 

m. kovo 27 d. Kadagynų kaime, 
Darbėnų valsčiuje, Kretingos 
apskrityje, mažažemio ūkininko 
šeimoje. Tėvai augino 9 vaikus. 
1927 m. baigė Palangos progim
naziją. Svajojo išvažiuoti į Ita
liją, saleziečių seminariją. Bet 
iš kur paimti pinigų kelionei 
iki Italijos? Gauna vasaros me
tu laikiną darbą Palangos Kur
hauze. Patarnauja svečiams ir 
tvarko jų dokumentus. Užsidir
bęs pinigų kelionei, palieka Lie
tuvą. 1932 m. baigia saleziečių 
lietuvių gimnaziją ir iškeliauja 
į Kiniją misijų darbams. 1936 
m. baigia Hong Konge filosofi
ją tarptautinėje saleziečių semi
narijoje. 1941 m. baigia Šan
chajuje teologijos fakultetą ir 
gauna kunigo šventinimus. Dir
ba auklėtoju Hong Kongo ne
pilnamečių vaikų pataisos mo
kykloje.

Peršautas japonij
Kinijoje gyvenimas buvo la

bai sunkus ir varginantis, ypač 
dėlto, kad nemokėjo nei anglų, 
nei kiniečių kalbos. Pastarųjų 
kalba europiečiams labai sunki. 
Tai dainuojanti kalba, suside
danti iš maždaug 40.000 ženklų, 
bet kasdieniniame gyvenime 
vartojanti tik dalį ženklų.

Vėliau su trimis jaunais kuni
gais A. Perkumas buvo išsiųstas 
į P. Azijos gilumą, Kren-Mino 
miestelį, netoli Tibeto kalnų. 
Jų tikslas buvo pastatyti našlai
čiams vaikams namus. Po metų 
darbo jau turėjo 300 našlaičių 
vaikų, o po trejų metų įsigijo 
visai geras naujas patalpas mo
kyklai ir gyvenimui.

Gyvendami Kren-Mine sužino, 
kad japonai apsupo Hong Kon
gą. Anglų įsakymu turėjo už
leisti mokyklos patalpas per 24 
valandas kariuomenei. Kur dė
ti 300 našlaičių? Vaikus išslaps- 
tė kur tik galėjo, bet dar pali

SUDBURY, ONTARIO
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS minė

jimas, surengtas Sudburio Maironio 
šaulių kuopos valdybos Šv. Kazimie
ro lenkų parapijos salėje, praėjo su 
didžiausiu pasisekimu. Įžygiavus sa- 
lėn Sudburio ir Toronto uniformuo
tiem šauliam su vėliavomis ir su
giedojus “O Canada”, pirm. J. Staš
kus pradėjo minėjimą ir pakvietė 
Sudburio katalikų misijos dvasios 
vadą kun. Ant. Sabą sukalbėti in- 
vokaciją. Po to jis pakvietė Toronto 
šaulių VI. Putvio kuopos pirmininką 
ir LŠST šaulių kultūros vadovą St. 
Jokūbaitį skaityti paskaitą. Monta
žą “Nežinomo kareivio kapas” pui
kiai surežisavo ir paruošė Remeikių 
šeima, vadovaujama Danguolės Re- 
meikytės-Rotkienės. Montaže daina
vo A. Albrechtienė, M. čebatorienė, 
J. Labuckienė, V. Remeikytė, D. 
Rotkienė, S. Semežienė, B. Stanku
vienė, M. Stepšytė. “Oi neverk moti
nėlė” padainavo E. Rotkis ir G. Re- 
meikis. Žvakes prie kapo uždegė A. 
Stepšytė ir J. Tolvaišaitė. Montažas 
buvo taip gražiai paruoštas ir įspū
dingai atliktas, kad nevienam ir aša
ras išspaudė. Buvo sudainuotos trys 
dainos. “Rudens atžalynas”, vado
vaujamas A. Albrechtienės, pašoko 
tris tautinius šokius. A. Gatautis pa
lydėjo akordeonu. Šaulių kuopos 
pirm. J. Staškus ir Bendruomenės 
pirm. A. Kusinskis padėkojo visiems 
už tokį gražų parengimą. M. Stepšy
tė įteikė D. Rotkienei rožių puokš
tę. Sugiedojus Lietuvos himną, pra

ko 100 vaikų be tinkamos glo
bos ir pastogės. Likusius vaikus 
nuvedė į Tai Ku slėnį ir apgy
vendino pačių pastatytose pala
pinėse. Po savaitės japonai už
ėmė Hong Kongą. Ir vėl reikėjo 
vaikus išslapstyti kur tik buvo 
įmanoma ir saugu. Frontui artė
jant, kunigas Antanas nebesu
spėjo pasislėpti — japonų ka
reivis peršovė jam koją ir krau
juojantį vieną paliko gulėti ant 
kelio. Prarado daug kraujo ir 
apalpo. Kaip atsirado seselių 
prancūzų ligoninėje, nė pats ne
žino. Ligoninė neturėjo jokios 
mediciniškos pagalbos dėl vais
tų stokos. Žmonių mirdavo kas 
dieną po keliasdešimt. Nors bu
vo dar gyvas, bet vieną dieną 
darbininkai ir jį palaikė mirusiu
— pradėjo vilkti į sunkvežimį. 
Atsipeikėjęs pradėjo iš visų jė
gų šaukti. Darbininkai paliko jį, 
sakydami: jei ne šiandien, tai 
paimsime rytoj. Taip besika
muodamas su gangrenuojančia 
koja, po pusės metų išėjo iš li
goninės.

Pasibaigus karui, grįžta į 
Hong Kongą. Anglų kariuome
nė ir kiniečių gyventojai laiko 
jį didvyriu už našlaičių vaikų 
išgelbėjimą. Kun. Antanas pra
šo anglų kariuomenę padėti pa
statyti ir vėl namus našlaičiams 
vaikams. Mokyklos statyboje 
talkino visi — ir pagonys, ir žy
dai. Pagaliau tikslas buvo pa
siektas. Kantono srityje jo rū
pesčiu išaugo 1.500 vietų moder
ni mokykla ir gimnazija. Kun. 
A. Perkumo sveikata negerėjo
— gangrenuojanti koja nesvei
ko. Išvargęs, po 20 metų sun
kaus darbo, ligonis grįžta į Eu
ropą.

Lietuvių tarnyboje
Venecueloje tuo metu dirbo 

kun. Antanas Sabaliauskas, ku
rio sveikata taip pat šlubavo. 
Jis buvo prašęs pavaduotojo. 
Kun. A. Perkumas, apsigydęs ir 
pailsėjęs, keliauja į trečią jam 
visai nepažįstamą kontinentą — 
P. Ameriką. Atvažiavęs į Vene- 
cuelą dirba saleziečių vienuoli
joje ir pamažu susipažįsta su 
lietuvių kolonijos gyvenimu bei 
jos gyventojais. Perima iš kun. 
A. Sabaliausko “Tėvų Kelio” re
dagavimą, lanko sekmadieniais 
lietuvių kolonijas, atlikdamas 
jiems religinius patarnavimus. 
Vasaros metu organizuoja vai

sidėjo vakarienė, kurią paruošė J. 
Labuckienė ir kitos šaulės. Po to 
buvo šokiai ir turtinga loterija.

Sekančią dieną, sekmadienį, buvo 
šaulių užprašytos Mišios už žuvusius 
karius. Sudburio ir Toronto unifor
muoti šauliai dalyvavo su vėliavo
mis. Kun. Ant. Sabas pasakė šventei 
pritaikytą pamokslą ir sukalbėjo 
atitinkamas maldas už žuvusius. Vi
da ir Diana Stankutės padėjo vaini
ką prieš altorių mirusiems pagerbti.

Iš Toronto buvo atvykę keturi 
šauliai: St. Jokūbaitis, St. Jagėla, St. 
Borchertas ir V. Pečiulis. Sudburio 
visuomenė jiems už tai yra labai 
dėkinga. Po sekmadienio pamaldų 
toj pačioj lenkų salėj buvo jų iš
leistuvės, kur buvo susirinkę dar 27 
tautiečiai.

METINIS MISIJOS KALĖDINIS 
parengimas bus gruodžio 18, sekma
dienį, Kristaus Karaliaus parapijos 
salėj, kur vyksta lietuvių pamaldos. 
Pradžia — 2 v.p.p. Parengimas ski
riamas ne tik vaikams, bet ir vi
siems Sudburio lietuviams. Ta pro
ga atsilankys ir Kalėdų senelis su 
dovanomis. Visas lietuvių jaunimas 
bus nemokamai pavaišintas, o taip 
pat ir choristai. Bus meninė dalis: 
vaidinimėlis, deklamacijos, tautiniai 
šokiai, vadovaujami “Ramunėlės” 
vadovės G. Poderytės. Maloniai 
kviečiami visi Sudburio ir apylin
kių lietuviai gausiai dalyvauti.

SUSITUOKĖ Steponas Grinius su 
Patricija Lony. K.A.S. 

kams stovyklas, išrūpina pusės 
valandos radijo programą.

1956 m. oficialiai paskiriamas 
Venecuelos lietuvių misijos di
rektoriumi. Atnaujina skautų 
akademikų sambūrį, būdamas 
jo vadu. Pats didžiausias rūpes
tis kun. Perkumui buvo šis: lie
tuvių kolonija neturėjo nuosa
vos patalpos veiklai. Žemaitiš
ko užsispyrimo ir rūpesčio dė
ka išaugo ' Karake, La Vegoje 
“San Casimiro” namai.

1972 m. kun. A. Perkumas 
lankėsi Lietuvoje, tesėdamas 
savo motinai duotą pažadą, kad 
grįš kada nors jos aplankyti; jei 
neberas gyvos, aplankys bent 
jos kapą. Toje vietoje, kur bu
vo jo tėviškės namai, dabar — 
tik tušti laukai. Suskausta šir
dis, pamačius tik vieną seną obe
lį lauke ...

Kun. A. Perkumo atlikti dar
bai per 45 metus kalba patys už 
save. Jų visų išvardinti nebūtų 
įmanoma. Suprasti gali tik tie, 
kurie dirba panašų darbą. Jam 
dar ir šiandien rūpi lietuvybės 
klausimai. Liūdi, matydamas, 
kaip mes, gyvendami laisvame 
krašte ir gerose gyvenimo sąly
gose, nutaustame, ypač jauni
mas. Peržvelgęs savo nueitą ke
lią, neranda, kad būtų kam nors 
palikęs skolingas. Jo gyvenimo 
tikslas buvo pasiektas, nors pa
liko iki šios dienos invalidu — 
kojos nepavyko išgydyti iki šios 
dienos. Savo gyvenimo jėgas 
atidavė artimo meilei ir savo 
tautiečių labui. Savo gyvenimo 
saulėlydyje jis prašo Augščiau- 
siąjį, kad dvasiškiai pagelbėtų 
lietuvių jaunimui atsispirti nu- 
tautimo grėsmei.

Saugus motoriniu rogių vairavimas 
prasideda vairuotojo paruošimu

Štai kq Ontario 
rekomenduoja motoriniu 

rogių saugumui

Motorinės rogės daugeliui ontariečių tapo 
gyvenimo būtinybe, nes tai sveikas ir smagus 
sportas. Be to, dažnai jos yra būtinos tolimose 
srityse ir skubių reikalų atvejais.

Dabar jūs ir jūsų šeimos gali mokytis 
motorinių rogių vairavimo iš specialistų

vairuotojų kursuose (Driver Training Course), 
rengiamuose Ontario Motorinių Rogių Klubų 
Federacijos (Ontario Federation of Snowmobile 
Clubs — OFSC), Ontario Saugumo Lygos ir 
Ontario transporto bei ryšių ministerijos.

Kursai yra skirti jaunuoliams 12-15 m.

ir asmenims nuo 16 metų amžiaus, kurie 
neturi Ontario autovežimių vairuotoje leidimo. 
Kursus baigusieji gauna pažymėjimus, 
kuriuos turi patvirtinti kaip motorinių rogių 
vairuotojo leidimus betkuriame MTC 
vairuotojų egzaminavimo centre už $2.00.

Norintieji pilnos informacijos apie 
Ontario Motorinių Rogių Klubų Federacijos 
vairuotojų kursus prašomi kreiptis:

OFSC Driver Training Office, 
R.R. #1, Jordan Station, 
Ontario LOR ISO 
Telefonas (416) 562-4922.

Nemokamas vadovėlis
Įsigykite nemokamą naujai išleistą vadovėlį 
"Snowmobiler's Handbook", kuriame rasite 
motorinių rogių vairavimo taisykles, saugumo 
nurodymus, informacijas apie kelius, 
ženklus, paruošimo kursus, šalto vėjo 
veikmės žemėlapius ir kitus naudingus 
dalykus. Vadovėlis gaunamas betkuriame 
MTC vairuotojų egzaminavimo centre arba 
leidimų įstaigoje nuo gruodžio mėnesio 
vidurio.

James Snow, 
Minister of Transportation 
and Communications

William Davis, Premier

Province of Ontario

KLB DELHI APYLINKĖS VI
SUOTINIS SUSIRINKIMAS įvyko 
lapkričio 13. Susirinkimą pradėjo 
apyl. pirm. Agota Ratavičienė. Invo- 
kaciją sukalbėjo kun. dr. J. Gutaus
kas. Pirmininkavo Stp. Jakubickas, 
sekretoriavo Alfonsas Kairys.

Pirm. A. Ratavičienė apylinkės 
veiklos pranešime apžvelgė dvejų 
metų veiklą, suminėdama pastangas 
organizuojant lituanistinę mokyk
lą, įvairiuose suvažiavimuose ir t.t. 
Baigdama savo pranešimą, pirmi
ninkė pareiškė visos valdybos at
sistatydinimą ir prašė išrinkti nau
ja-

Apie KLB krašto tarybos suvažia
vimą pranešimą padarė jos narys 
Petras Augaitis, pasidžiaugdamas 
suvažiavime gausiu jaunimo dalyva
vimu ir lietuvišku sąmoningumu. 
Finansinį pranešimą padarė ižd. Ge
diminas Rugienis, iš kurio paaiškė
jo, kad iki susirinkimo ne iš visų bu
vo išrinkti solidarumo įnašai. Pirm. 
A. Ratavičienė kreipė susirinkimo 
dėmesį, kad patys lietuviai daugiau 
jaustų pareigą solidarumo įnašą su
mokėti ir nelauktų, kol valdyba 
kiekvieną prašinėtų. Kontrolės ko
misijos pranešimą padarė Petras 
Augaitis, pranešdamas, kad knygos, 
pateisinamieji dokumentai ir atskai
tomybė vedama tvarkingai.

Į naują apylinkės valdybą išrink
ti ir pasiskirstė pareigomis: Stasys 
Beržinis — pirmininkas, Karolis Lu
košius — sekretorius, Alfonsas Kai
rys — iždininkas, Gediminas Rugie
nis ir Antanas Steigvila — nariai. 
Kontrolės komisija: Petras Augai
tis, dr. Bronius Povilaitis ir Domas 
žiogas.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MI
NĖJIMAS įvyko lapkričio 26 d., 7 v. 
v., Delhi lenkų salėje. Sugiedojus 
Kanados ir Lietuvos himnus, kun. 
dr. J. Gutauskas sukalbėjo maldą 
už žuvusius už Lietuvos laisvę. Susi
kaupimu pagerbus žuvusius, sekė 
Stp. Jakubicko paskaita, kurioje bu- 
apžvelgtos mūsų kariuomenės kūri
mosi sunkios aplinkybės ir kovos už 
Lietuvos laisvę, šių dienų okupaci
jos sunkumai ir naujos viltys atgau
ti valstybinę nepriklausomybę bei 
atkurti savą, lietuvišką kariuomenę.

Meninėje programoje gražiai pa
sirodė Toronto mergaičių dainos tri
julė “Vasaros Garsai”: Aldona Bis- 
kytė, Aida Dovidaitytė ir Vida Do- 
vidaitytė. Jos gražiai, laisvai lietu
viškomis dainomis puikiai atliko 
šventės programą. Ši trijulė, ypač- 
mažesnėms apylinkėms, yra labai 
paranki ir rekomenduotina.

Po meninės programos buvo mu
zika, šokiai, užkandžiai, veikė bufe
tas, loterija.

Rytojaus dieną, sekmadienį, 10 v. 
r., pamaldose šauliai dalyvavo su vė
liavomis. Mišias atnašavo už žuvu
sius už Lietuvos - laisvę ir šventės 
rimčiai pamokslą pasakė kun. klebo
nas Jonas Staškus. Mišių pabaigoje, 
chorui vadovaujant, visa šventovė 
sugiedojo Lietuvos himną. Po pa
maldų parapijos salėje katalikės 
moterys visus vaišino kava ir už
kandžiais, kur susirinkę turėjo pro
gos pasikalbėti ir prisiminti laisvo
sios Lietuvos laikus bei mūsų ka
riuomenės žygius kovų už laisvę me
tais.

SUKAKTYS. Lapkričio 13 d. Ele
na Rugienienė savo namuose Till- 
sonburge šeimos, giminių ir arti
mųjų tarpe paminėjo savo amžiaus 
50 metų sukaktį. Ta proga sukak
tuvininkei buvo palinkėta ilgiausių 
metų ir įteiktos vertingos dovanos.

Lapkričio 20 d. Koste Simutienė 
savo dukters pastangomis giminių 
ir artimųjų ratelyje paminėjo savo 
amžiaus 70 metų sukaktį. Jai sugie
dota “Ilgiausių metų”, palinkėta 
sveikatos bei sėkmės tolimesniame 
jos gyvenime. K. Simutienė yra Leo
nardo šimučio brolio Stasio našlė.

S. J.
PADĖKA

Dėkoju visiems, mane lankiusiems 
ligoninėje, atsiuntusiems dovanas, 
gėles bei mane guodusiems telefonu. 
Ypač dėkoju savo žmonai, kuri ma
ne lankė kiekvieną dieną, sūnui, 
marčiai, anūkam, dukteriai, žentui 
ir anūkam iš Kalifornijos, atsiuntu- 
siem gėles ir skambinusiam telefo
nu. Dėkoju Šv. Kazimiero parapijos 
kunigam už lankymą — klebonui 
kun. J. Staškui ir kun. dr. J. Gu
tauskui, taip pat St. Mary’s par. ku
nigams Tillsonburge, šios parapijos 
katalikių moterų draugijai. Dėkoju 
mieliems bičiuliams: p.p. Mikėnam, 
Gurkliam, Dambrauskam, Liutkam, 
Strodomskiam, Goldikam, Gendrė- 
nam, škudienei, St. Augustine, P. C. 
Pociui.

Nuoširdžiai visiem dėkingas —
Jonas Onaltis

• Lietuviškos spaudos rėmėjai 
yra savos tautos gynėjai

Atmatų

TORONTO MIESTAS 

išvežimo tvarkaraštis
Penktadienį, 1977 metų gruodžio 23 dienų - nebus išvežimo. Sekan- 

---------------- tis išvežimas bus 1977 
metų gruodžio 28, tre
čiadienį.

Pirmadienį, 1977 metų gruodžio 26 dienų - nebus išvežimo. Pirma- 
---------““ dienio išvežimas bus at

liktas antradienį, t. y. 
1977 metų gruodžio 27 
dieną.

Pirmadienį, 1978 metų sausio 2 dienų - nebus išvežimo. Sekan- 
tis išvežimas bus antra
dienį, t. y. 1978 metų 
sausio 3 dieną.

Nebus išvežami stambūs daiktai ir laikraščiai 1977 metų gruodžio 28 dieną ir 1978 
metų sausio 4 dieną. Išvežimas bus atliktas 1978 metų sausio 11, trečiadienį.

Būsime dėkingi už jūsų talką, t.y. atmatų paruošimą išvežimui nustatytomis dienomis.

R. M. BREMNER, 
Toronto miesto viešųjų darbų viršininkas

Tėviškės Žiburiai • 1977. XII, 15 — Nr. 50 (1453) * 5psl.
St. Petersburg, Fla.

ISTORINIS SUSIRINKIMAS. Lap
kričio 27 d. Gulfporte, Sv. Vardo 
par. salėje, įvyko naujai įsteigos lie
tuvių katalikų misijos narių susirin
kimas. Iš 248 narių dalyvavo 140 (tai 
tik pradiniai skaičiai). Misijos vedė
jas kun. Tadas Degutis, OFM, pada
rė pranešimą, kuriame papasakojo 
iki šiol nueitą kelią. Esą pradžioje, 
Įsikūrus lietuviams pranciškonams, 
vietos vyskupas nepageidavo, kad 
būtų išvystyta veikla lietuvių tarpe. 
Mat, jo nuomone, visi lietuviai turi 
priklausyti vietinėm parapijom. Bu
vo leistos lietuviams tik neregulia
rios sekmadienio pamaldos. Tokiai 
padėčiai esant, buvo sudarytas pa
sauliečių katalikų komitetas, kuris 
rūpinosi pastovių pamaldų išrūpini- 
mu. Tuo reikalu buvo kreiptasi net į 
prel. L. Tulabą, kuris yra popiežiško
sios emigracijos komisijos narys Ro
moje. Jo painformuotas arkiv. E. 
Clazicio Romoje kreipėsi į St. Pe- 
tersburgo vyskupą Charles B. Mc
Laughlin, kuris sutiko patenkinti lie
tuvių pageidavimą ir netgi leisti 
steigti atskirą pastovią misiją. Bė 
to, į vietinį vyskupą kreipėsi ir lie
tuvių katalikų komitetas, kurin įėjo: 
K. Kleiva, dr. J. Petrikas ir O. Gal- 
vydienė. Jie rašte išdėstė lietuvių 
katalikų pageidavimą turėti atskirą 
savo misiją. Vyskupas su tuo sutiko 
ir įsteigė lietuvių Šv. Kazimiero mi
siją, kuri yra prisiglaudusi prie Šv. 
Vardo parapijos ir naudojasi jos 
šventove. Jai vadovauja kun. T. De
gutis, OFM. Misija turi atskiras gi

mimo, vedybų ir laidotuvių knygas, 
veda taip pat atskirą finansinę at
skaitomybę, nors yra Šv. Vardo par. 
klebono kun. Goodmano priežiūroje.

Susirinkime pranešimą padarė ir 
katalikų komiteto pirm. K. Kleiva, 
kuris papasakojo misijos steigimo ei
gą iš savo pusės.

Po šių pranešimų slaptu balsavi
mu buvo renkamas. Šv. Kazimiero 
liet, katalikų misijos komitetas. Pa
gal balsų daugumą išrinkti ir vėliau 
savo posėdyje pasiskirstė pareigo
mis: pirm. Antanas Gruzdys, vice- 
pirm. dr. Juozas Petrikas, sekr. Ona 
Galvydienė, narys ūkiniams reika
lams Vacys Kriaučiūnas. Kandidatais 
liko Kazys Kleiva ir Uršulė Bliskie- 
nė. Susirinkimas nutarė išreikšti pa
dėką prel. L. Tulabai, kun. T. Degu
čiui, OFM, buv. katalikų komitetui 
bei delegacijai, kun. Goodmanui ir 
vietos vyskupui. Susirinkime daly
vavo ir prel. J. Balkūnas, kuris, iš
kilus kaikuriems klausimams, darė 
paaiškinimus. Įvairių gerų darbų rė
mėja Veronika Jomantienė sutiko 
finansuoti Šv. Kazimiero vėliavos įsi
gijimą.

Nuo š.m. gruodžio 18 d. lietuviams 
Mišios bus laikomos kiekvieną sek
madienį bei šventadienį Holy Name 
šventovėje Gulfporte, 5806 — 15th 
Ave. So, 1 v. p.p. (buvo 4 v.p.p.).

Susirinkimas baigtas Lietuvos him
nu. Susirinkimui pirmininkavo dr. 
J. Petrikas, sekretoriavo O. Galvy
dienė. K. G.



Mokslo ir kūrybos simpoziumas Čikagoje
PRANĖ MASILIONIENĖ

Trečiasis Mokslo ir Kūrybos 
Simpoziumas, įvykęs 1977 m. 
lapkričio 24-27 d.d. Čikagoje, 
Jaunimo Centro patalpose, pra
ėjo su dideliu pasisekimu, šis 
simpoziumas yra lietuvių išeivi
jos pasididžiavimas bei užtikri
nimas, kad mes dar esame gyvi.

Įžanginis pobūvis
Lapkričio 23 d. įvyko Mokslo 

ir Kūrybos Simpaziumo susipa
žinimo pobūvis. Parengimo va
dovas St. Jokūbauskas, pradė
damas pobūvį, supažindino sve
čius su pobūvio globėja dr. A. 
Lipskiene, literatūros vakaro 
globėja E. Remiene ir banketo 
globėja V. Lapiene. Dr. K. Am
brazaitis supažindino su organi
zacinio komiteto nariais, kun. L. 
Andriekus supažindino su čia 
esamais rašytojais — laureatu
I. Meru, poetu B. Brazdžioniu, 
T. Venclovų, Egle Juodvalkyte, 
N. Jankute ir kt. Inž. A. Kerelis 
supažindino su inžinieriais, dr.
J. Gimbutas — su Lituanistikos 
Instituto nariais, dr. R. Šilbajo
ris — su mokslinės programos 
vadovais.

Meninėje dalyje rašytojas A. 
Baronas paskaitė keletą humo
ristinių eilėraščių.

Lituanistų suvažiavimas
Lapkričio 24 d. rytą įvyko VI 

Lituanistikos Instituto narių su
važiavimas. Jį pradėjo pirm. dr. 
J. Gimbutas ir pats jam pirmi
ninkavo. Sekretoriavo G. Bijū- 
nienė. Pirmiausia buvo suminė
ti ir pagerbti atsistojimu miru
sieji instituto nariai. Aptarta 
darbo eiga ir priimti nauji na
riai — iš viso 13 asmenų. Yra 
taip pat pakviestas garbės nariu 
dail. A. Varnas.

Instituto prezidiumą sudaro: 
J. Gimbutas, S. Sužiedėlis, dr. I. 
Užgirienė, dr. R Misiūnas, V. 
Trumpa. Institutas šiuo metu 
turi 112 narių. Susirinkusieji 
buvo painformuoti apie naujus 
leidinius ir atliktus darbus.

Suvažiavimo posėdis truko 
apie dvi valandas. Buvo pasi
džiaugta, kad nariai aktyviai da
lyvauja Mokslo ir Kūrybos Sim
poziume su 27 paskaitomis.

Suvažiavime dalyvavo 43 in
stituto nariai, jų tarpe — 13 ta
rybos narių ir 5 — prezidiumo.

Tuo pačiu laiku kitoje salėje 
vyko Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos suvažiavimas.

Simpoziumo atidarymas
Lapkričio 24 d., 2 v.p.p., įvy

ko Trečiojo Mokslo ir Kūrybos 
Simpoziumo atidarymas.

Simpoziumą pradėjo 
zacinio komiteto pirm. 
Ambrozaitis ir pakvietė 
Linkevičiūtę sugiedoti
kos ir Lietuvos himnus. Toliau 
pirmininkas sveikino mokslinin
kus ir svečius, atvykusius į šią Šilbajoris, 
kultūros šventę.

Mokslinės programos pirm, 
dr. R. Šilbajoris dėkojo moks
lininkams, sutikusiems dalyvau
ti su paskaitomis šiame simpo
ziume. Jis pabrėžė mokslo ir 
kalbos vertę. Yra kalba poetų, 
literatų, daktarų ir mokslinin
kų, o taip pat yra kalba prie 
stiklelio. Jos turi skirtingus as
pektus. Čia suvažiavimo moksli
ninkai, kurie atsivežė savo per 
eilę metų dideliu triūsu įgytus 
lobius su mumis pasidalyti.

Po atidarymo mokslininkai ir 
klausytojai skirstėsi į paskai
toms skirtas sales.

Mokslininkų paskaitos buvo 
■gerai paruoštos, paįvairintos 
skaidrėmis, plačiai visuomenei 
patrauklios ir suprantamos.

Paskaitininkai
Simpoziumo metu buvo skai

tyta 115 paskaitų. Dėl laiko ri
botumo vienu metu atskirose 
patalpose buvo skaitomos ketu
rios paskaitos, taikant, kad jos 
būtų labai skirtingų sričių ir 
kad visuomenė galėtų sau įdo
mia? paskaitas pasirinkti. Pa
skaitų lankymas buvo labai ge
ras; nė vienam mokslininkui ne
teko kalbėti kėdėms ir sienoms.

Kad skaitytojas susidarytų 
šiokį toki mokslinės programos 
vaizdą, duodame čia tik sekcijų 
pavadinimus, jų pirmininkų ir 
paskaitininkų pavardes, neminė
dami nei jų paskaitų pavadini- 

. mų, nei jų mokslinių laipsnių.
Architektūros sekcijos pirm. — 

Bronė Lukštaitė - Kovienė; paskaiti
ninkai — V. Germanas, A. V. Tama
šauskas ir B. Lukštaitė - Kovienė.

Filosofijos sekc. pirm. — I. K. 
Skrupskelis, pask. — K. Girnius, M. 
Girniuvienė ir A. Mickūnas,

Literatūros sekc. pirm. — Br. Vaš
kelis, pask. — A. Šlepetytė - Janačie- 
nė, K. J. Norkeliūnas.

Kalbotyros sekc. pirm. — Antanas 
Klimas, pask. — Antanas Klimas, 
Petras Jonikas, Nijolė Martinaitytė.

Jūros mokslų ir hidraulikos sekc. 
pirm. — M. K. Pakštys, pask. — P. 
A. Mažeika, R. Vaičaitis, K. P. De- 
venis.

Psichologijos - pedagogikos sekc. 
pirm. — I. č. Užgirienė, pask. — I. 
Č. Užgirienė ir A. Norvilas.

Tautotyros sekc. pirm. — A. Ma
žiulis, pask. — R. Kinka, L. Baškaus
kaitė ir E. V. Žygaitė.

Chemijos ir medžiagų mokslo sekc. 
pirm. — J. A. Anysas, pask. — P. 
Budininkas, B. Jaselskis ir D. Šatas.

Energijos sekc. pirm. — R. Kašu
bą, pask. — K. M. čampė, K. K. Al
menas ir V. Fidleris.

Medicinos - medicinos istorijos 
sekc. pirm. — M. Vygantas, pask. — 
J. Puzinas, L. Sidrys, A. Butkus, J. 
Daugirdas, A. Kelertas.

Menotyros sekc. pirm. — S. Goš
tautas, pask. — A. Valeška ir P. 
Lapė.

Istorijos sekc. pirm. — J. A. Rač
kauskas, pask. — J. Jakštas, J. Dai- 
nauskas, V. Gidžiūnas ir S. Sužie
dėlis.

Energijos B. sekc. pirm. — R. Ka
šubą, pask. — V. Izbickas, B. Saldu- 
kienė - Tijūnaitytė.

Teologijos sekc .pirm. — K. Tri
makas, pask. — V. Bagdanavičius,
A. Jurėnas, A. Liulevičienė.

Menotyros B. sekc. pirm. — S. 
Goštautas, pask. — J. Pivoriūnas, A. 
Kašubienė.

Teisės ir sociologijos sekc. pirm.
— D. Krivickas, pask. — D. Krivic
kas, B. V. Mačiuika.

Šilimos mainų ir mechanikos inži
nerijos sekc. pirm.—J. Bilėnas, pask.
— J. Bilėnas, R. Viskanta, R. Knys- 
tautas ir H. V. Bankaitis.

Fizinio auklėjimo sekc. pirm. —
B. Keturakis, pask. — A. Vokietai
tis, J. Jašinskas.

Tautotyros B. sekc. pirm. — A. 
Mažiulis, pask..— J. Balys, E. Bra- 
dūnaitė, D. Variakojytė ir V. Vyči- 
nas.

Informacijos ir kompiuterių sekc. 
pirm. — A. Avižienis, pask. — A. 
Avižienis, P. Zunde ir A. G. Šlekys.

Transportacijos sistemos ir jų vys
tymosi krypties A. sekc. pirm. — 
S. Bačkaitis, pask. — A. A. Lukas, 
J. V. Danys.

Biologijos ir gamtos mokslų sekc. 
pirm. — A. Genys, pask. — B. Sal- 
dukienė, A. Genys, A. Butkus, V. 
Skrinska ir R. Sidrys.

Istorijos B. sekc. pirm. — J. Pu
zinas, pask. — V. Maciūnas, J. Pu
zinas.

Fizikos ir matematikos sekc. pirm.
— A. Gaigalas, pask. — A. Liulevi- 
čius, R. Zalubas, A. Gaigalas, J. S. 
Žmuidzinąs, P. A. Avižonis.

Transportacijos sistemos ir jų vys-

organi- 
dr. K. 
sol. N. 
Ameri-

įteikė mecenatas kun. dr. J. 
Prunskis, D. Lapinskui už pa
vestą sukurti operą $3.000 įtei
kė Br. Nainys ir K. Ambrozaitis 
(mecenatas — Liet. Fondas).

Kiek ilgiau LRD pirmininkas 
sustojo ties laureatu Icchoku 
Meru, atvykusio iš tolimo Izrae
lio. Jį sveikino šiais žodžiais: 
“Gimęs kaip žydas, rašo kaip 
lietuvis. Išgyvenęs audringus 
laikus yra vertas mūsų bičiulys
tės ir šilimos. Atradęs savo nau
ją buitį, įstojo į lietuvių rašyto
jų draugiją. Jo knygoje “Strip
tizas” atsispindi filosofija, sim
bolika, lyrika, emocija ir egzis
tencija, kiekvienas skaitytojas 
gali rasti medžiagos analizei”. 
Jo raštai yra išversti į 10 kal
bų. LRD jam paskyrė $1.000 
premiją (mecenatas LF). Įteikė 
dr. A. Razma.

Laureatai dėkojo mecenatams 
už premijas, o mecenatai skati
no laureatus nepailsti ir toliau 
tęsti pradėtus darbus. Mecena
tas kun. dr. J. Prunskis pažadė
jo kasmet skirti kultūros reika
lams $3.500 premijoms.

Ilgesnį jautrų žodį tarė laurea
tas Icchokas Meras. Jis pasisakė 
turįs dvi motinas. Viena jų — 
žydė, kuri jį pagimdė, kita — 
lietuvė beraštė, kuri jį apgaubė 
nuo visų pavojų ir augino Kel
mėje. Ten eidavęs su tėvu mels
tis į sinagogą, vėliau — su kitu 
tėvu — į bažnyčią. Jis sustoda
vęs prie žvyrduobės, kur palai
doti jo tėvai, žiūrėdavo, kaip na
tūraliai žolė auga. Jis praeidavo 
pro kapus tų, kurie šaudė, ir su
stodavo prie kapo to, kuris jį 
priglaudė. Kai rašo apie žydą, 
galvoja apie nelietuvį, kai rašo 
apie lietuvį ir žydą, galvoja apie 
žmogų. Gyvenimas padarė jį 
žmogumi, gyvenimas išmokė ne
užmiršti, kad jis yra žydas. Esąs 
realus, bet ir keistas. Jį lydėję 
du angelai: Jehovos ir triasme- 
nio Dievo. Perpildyta publikos 
salė atidžiai klausėsi šių tragiš
kų žodžių.

Autorius ir kūriniai
Trečioje dalyje buvo skaito

ma savoji kūryba. Pirmiausia 
laureatas I. Meras paskaitė iš 
premijuotos knygos “Stripti
zas” ištrauką, kurioje pavaiz
duotas filosofas, klausiąs undi- 

__r______________ __ nę apie paslaptingą paukštį, 
tymosi krypčių B. sekc. pirm. — S. apie paslaptis, kad ši jam išduo- 
Bačkaitis, pask. — P. Abelkis, A. S. 
Butkys, V. P. Vygantas.

Medicinos-biochemijos sekc. pirm.
— M. Vygantas, pask. — A. Butkus, 
J. Valaitis, M. Vygantas.

Menotyros C. sekc. pirm. — S. 
Goštautas, pask. — A. Kašubienė. .

Literatūros sekc. pirm. — B. Vaš
kelis, pask. — V. Trumpa, B. Vaške
lis, K. Ostrauskas ir R. Šilbajoris.

Žvilgsnis į Lietuvą
Ketvirtadienio vakarą didžio

joje salėje įvyko bendrinis po
sėdis, kurio vadovu buvo dr. R.

Čia J. Jurašas kalbėjo apie 
dramos veikalo kelią į sceną 
okup. Lietuvoje, Vytautas Ka
volis apie intelektualinės kul
tūros deformacijas, Vytautas S. 
Vardys — apie liberalizacijos 
pabaigą Lietuvoje, T. Venclova 
— apie pasaulio literatūros pa
žinimą Lietuvoje. Salė buvo per
pildyta klausytojais.

Užsibaigus bendriniam posė
džiui žmonės skirstėsi namo, 
bet studentai rinkosi į kavinę 
jaunimo sesijai, kuriai sumaniai 
vadovavo Rūta Sušinskienė. Bu
vo sudarytas profesijonalų bran
duolys.

Lapkričio 25 d. vėl prigužėjo 
pilnos salės. Kaikurie nusiskun
dė paskaitų išdėstymu, nes pa
skaitos vyko keturiose salėse 
lygiagrečiai, o klausytojai norė
jo visas išgirsti. Pietų pertrauka 
trumpa, po pietų —- vėl paskai
tos. Laikas greit bėga, štai jau 
vakaras. Per dieną prisiklausę 
paskaitų, žmonės neskuba na
mo, bet laukia literatūros vaka
ro, baiminasi, kad bilietų gali 
pritrūkti. Neapsiriko taip galvo
ję: bilietai buvo išparduoti, salė 
buv. nemaža.

Muzika ir pre Gos
Literatūros ir muzikos 

ras susidėjo iš trijų dalių. Pir
moje dalyje buvo atliktas muzi
kinis D. Lapinsko veikalas “Ta
vo gyvenimas mano”. Solo dalį 
atliko sol. Dalia Kučėnienė, pa
lydint muz. D. Lapinskui. Iš
traukas iš K. Bradūno knygos 
“Alkana kelionė” interpretavo 
Laima Rastenytė - Lapinskienė 
ir Julius Balukas.

Antroje dalyje buvo premijų 
įteikimas. Lietuvių Rašytojų 
Draugijos pirm. kun. L. Andrie- 
kus, OFM, sveikino laureatus 
dr. V. Maciūną, kuris visą savo 
gyvenimą pašventė rinkdamas 
medžiagą lietuvių literatūros is
torijai. Jam premiją 1.000 dol.

tų, pasakytų. Graži kalba, sklan
dus skaitymas sužavėjo publiką: 
visa taip nauja, negirdėta.

Poetas 'B. Brazdžionis paskai
tė didelį pluoštą naujausių savo 
poezijos kūrinių. Nijolė Janku
tė paskaitė novelę “Senutės 
problemos” ir E. Juodvalkytė 
— savo anksčiau sukurtų ir da
barties kūrinių. Programoje pa
žymėtas T. Venclova buvo iš
šauktas į Romą, todėl vakare 
nedalyvavo. Programos prane
šėju buvo dr. A. Klimas.

M. Reinienė, literatūros vaka
ro globėja, padėkojo taip gau
siai susirinkusiai publikai ir pa
kvietė visus į kavinę, kurioje 
gydytojų sąjungos pagalbinis 
moterų vienetas visus vaišino 
kavute ir pyragaičiais.

Ir vėl į paskaitas
Lapkričio 26 d. — judėjimas 

iš pat ryto. Šiandieną daug jau
nimo, ypač studentų. Paskaiti
ninkai dejuoja, kad jų laikas 
trumpinamas, perdaug leidžia
ma diskusijoms. Nustebino vi
sus prof. A. Butkys iš Pensilva
nijos, atvykęs invalido kėdėje 
su paskaita. Paklaustas, kur ma
no apsistoti, atsakė: “Aš tuoj po 
paskaitos važiuoju atgal”.

Pietų pertrauka. Visi skuba į 
kavinę pietums. Čia irgi vyksta 
darbas. Bevalgantiems pietus 
dr. A. Klimas, abiejose rankose 
iškėlęs žurnalo “Lituanus” le.- 
dinius, aiškina ir skatina juos 
skaityti ir platinti. Žurnalas “Li
tuanus” jau eina 25 metus, jo 
prenumerata tik $5, išeina 4 
kartus į metus. Vienintelis žur
nalas anglų kalba, kuris supa
žindina amerikiečius su mūsų 
kultūra ir politika.

Kento universiteto studentė 
A. Tamošiūnaitė rrs’.ošė • 

,’L.ne universitete telkiamų li
tuanistinę medžiagą ir galimy
bes ja pasinaudoti.

Pietų pertrauka baigėsi ir vėl 
paskaitos.

Banketas
Šeštadienio vakarą įvyko ban

ketas “Beverley Country” klubo 
(patalpose, 8700 S. Western 
Ave. Jį pradėjo globėja V. La
pienė. Padėkojo svečiams už at
silankymą ir vadovauti pakvietė 
R. Kasparą. Atvykę į salę gar
bės svečiai — gen. konsule J. 
Daužvardienė, Illinois sen. Fr. 
Savickas, Illinois sen. M. Madi
gan publikos buvo sutikti gau
siu plojimu. Sen. M Madigan 
dėkojo už pakvietimą ir tarė 
sveikinimo žodį, linkėdamas ir 
toliau pasilikti lietuviais. Jis sa
kė, kad beveik esąs lietuvis, nes 
užaugo Marquette Parke.

Meninę dalį atliko solistai N. 
Linkevičiūtė ir B. Prapuolenis, 
akompanuojant muz. A. Vasai- 
čiui.

Po programos sekė vaišės ir 
šokiai, grojant neolituanų or
kestrui. Tarp kitų svečių buvo 
matyti tik ką grįžęs iš Belgrado 
ALTos pirm. dr. K. Bobelis.

Užbaiga
Sekmadienį, lapkričio 27, Tė

vų jėzuitų koplyčioje Mišias au
kojo kun. L. Andriekus, pasaky
damas pritaikytą pamokslą. Po 
pamaldų prie laisvės paminklo 
buvo padėtas vainikas įniru
siems mokslininkams pagerbti. 
Vainiką nešė inž. J. V. Danys iš 
Kanados, R. Zalubas iš Vašing
tono ir Pr. Masilionienė. Padė
jus vainiką, buvo sugiedota 
“Manija, Marija”.

Didžiojoje Jaunimo Centro 
salėje vyko baigiamasis posėdis, 
kurį pradėjo dr. R. Šilbajoris. 
Labai turiningą kalbą pasakė 
dr. J. Gimbutas. Jis išryškino 
Vilniaus universiteto 400 metų 
sukaktį ir jo reikšmę lietuviams. 
Jis taip pat paminėjo, kad ir šia
me simpoziume dalyvauja moks
lininkai, studijavę Vilniaus uni
versitete. Paminėjo Pr. Čepėno 
naujai išleistą istoriją. Apgailes
tavo, kad leidžiant šią istoriją, 
reikėjo skolinti medžiagą iš Eu
ropos bibliotekų, nes Lietuvos 
universitetas atsisakė duoti. Dr. 
J. Gimbutas pranešė, kad Vil
niaus universiteto sukaktį pami
nės ateinančiais metais Litua
nistikos Institutas ir Liet. Kat. 
Akademijos suvažiavimas Čika
goje.

Simpoziumo pirm. dr. K. Am
brozaitis painformavo dalyvius 
apie jo eigą. Paskaitų buvo 115, 
■dalyvavo per visas dienas apie 
1.300 klausytojų. Leidinio išpla
tinta apie 900. Literatūros vaka
re dalyvavo 800 klausytojų, ban
kete 411 asmenų. Dėkojo vi
siems prie šio didelio ir kultū
ringo darbo prisidėjusiems.

Inžinierių vardu atsisveikini
mo žodį tarė pirm. A. Kerelis, 
gydytojų sąjungos — dr. D. 
Giedraitis, LB — inž. V. Ka- 
mantas. Dr. R. Šilbajoris dėkojo' 
mokslinės programos vadovams 
dr. J. Rėklaitienei, dr V. Kle
mui ir dr. M. Vygantui. Jis dar 
suminėjo, kad šiame simpoziu
me turėjome asmenis, kurie ne
seniai paliko Lietuvą, būtent, T. 
Venclovą, J. Jurašą ir I. Merą. 
Taip pat džiugu, kad iš Pary
žiaus atvykęs prof. Greimas taip 
aktyviai dalyvavo paskaitose. 
Už vis labiausiai dėkojo inž. J. 
Rimkevičiui, kuris ypatingai 
daug darbo įdėjo į šį simpoziu
mą. Iškilmė baigta Lietuvos 
himnu.

Pastabos
Reikia pažymėti, kad simpo

ziume su paskaitomis dalyvavo 
šie mokslininkai iš Kanados: 
Juozas V. Danys iš Otavos, Vi
lius Fidleris iš Chalk River, Ro
mualdas Knystautas iš Montrea
lio ir Arūnas G. Šlekys iš To
ronto.

Simpoziumas praėjo labai ge
rai, tačiau reikėtų susirūpinti ir 
skatinti, kad tokiuose simpoziu
muose klausytojais dalyvautų 
daugiau studijuojančio jauni
mo. Jei yra reikšminga tautinių 
šokių šventė, dainų šventė, jau
nimo kongresai, tai juo labiau 
yra reikšmingi mokslininkų su
sibūrimai.

T7;sos įsimpoziumo paskaitos 
bus išleistos atskirais leidiniais 
— gamtos mokslų — “Techni
kos Žodyje”, medicinos — Pa
saulio Lietuvių Gydytojų Sąjun
gos žurnale “Medicina”.

Ukrainos prezidentas tremtyje MYKOLĄ LIWYCKI ir Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirm. dr. J. K. 
VALIŪNAS, pasirašę abiejų tautų draugiškumo ir bendradarbiavimo deklaraciją Filadelfijoje 1977 m. lapkričio 
12 dieną Nuotr. K. Cikoto

Kanados Lietuvių Fondo aukotojai
Nauji nariai ir Įnašai:

740. Skilandžiūno, Vlado atm.
741. Pranulio, Broniaus atm.
742. Ruzgas, Albinas 

(Montrealis)
743. Kulnys, Vytas (Torontas)
744. Račienės, Genovaitės atm.
745. Pabedinsko, Antano atm.
746. Jonyno, Jono atm.

(Detroitas)
747. Janavičiaus, Aleksandro 

atm.
748. Puteris, Anelė
749. Poškienės, Onos vardu 

Įnašų papildymai:
112. Dr. A. Šidlauskaitė i 
175. Daugėlavičius, Alfonsas 
435. Dr. A. Dailydė 
455. Rimšų, Prano ir Kamilės 

atm.
459. Kęsgailas, Stepono atm. 
734. Juodviršio, Juozo atm. 
186. Basčio, Prano atm.

23. KLB Otavos apylinkė
Otavos lietuvių kapelionas 

dr. V. Skilandžiūnas įrašė brolį Vla
dą ir jo uošvį B. Pranulį.

Velionės Genovaitės Račienės ar
timieji, draugai bei pažįstami vieto- kuliai, V. Lapienė, S. A. Staškevi- 
je gėlių sutelkė $525. Aukojo po 
$30: K. S. Baltrušiai, M. Žvirlys, J.
A. Lukošiūnai; po $25: P. B. Jucevi- 
čiai, J.J. Račilos, J. Tumosas; po 
$15: S. Remeikaitė, J. Riauba; $13:
K. B. Lukošiai; po $10: P. Gulbins- 
kas, J. Poška, E. Ališauskienė, J. 
J. Šarūnai, L. G. Vyšniauskai, B. 
Ščepanavičius, V. Augėnas, A.E. Kiš
kiai, E. G. Kuchalskiai, dr. A. Pa- 
cevičius, K. P. B., S. A. Grigaliū
nai, P. Z. Sakalai, J. G. Avižonis, 
II. Stepūitis, M. Adomavičius, V. 
Vaitkus, M. V. I. Repečkos; po $5:
L. Šetkus, L I. Valiuliai, B. J. Sriu- 
biškiai, V. F. Skrinskai, A. Kairys,
L. Novogrodskienė, P. B. Sapliai, V. 
Bačėnas, O.. Indrelienė, P. Bacevi
čius, A. G., A. Viskontas, V. Jankai
tis, A. Totoraitis, V. šaltmiras; $2:
M. Žilvitienė. Vyrui ir visiems ar
timiesiems Fondas reiškia nuošir
džią užuojautą.

Antano Pabedinsko 20 metų mir
ties sukakties proga kaip nemirštan
čios meilės pareiškimą žmona Bro
nė Pabedinskienė įrašė jį į KL Fon
dą.

šį rudenį mirusį detroitiškį Joną 
Jonyną pagerbdami įrašė į Fondą 
šie artimieji: J. Bersėnų šeima, P. 
M. Genčiai, J. Lekas, K. J. Valaičiai, 
P. Vaitiekūnas. Fondas užjaučia li
kusią šeimą ir dėkoja aukojusiems.

Delhi rajone mirusį Aleksandrą 
Janavičių pagerbė įrašydami į Fon
dą ir aukodami po $80: E. Bersėnie- 
nė ir Zita Bersėnaitė; $10: Jonas 
Jakaitis. Visiems nuoširdus ačiū.

Fondas dėkoja visiems padidinu
siems savo įnašus: dr. A. Šidlaus
kaitei, A. Daugėlavičiui, dr. Rimšai
tei, dr. A. Dalydci, trims Juodvir- 
šių broliukams — Pranui, Steponui, 
Mykolui ir KLB Otavos apylinkei.

Malonu turėti narių tarpe mont- 
reališkį Albiną Ruzgą, torontiškius 
— Vytą Kulnį ir Anelę Puteris. Di
di garbė SLA 72 kuopai, kuri įrašė 
Cną Poškienę.

Visai neseniai gautas a.a. Prano 
Basčio testamentinio palikimo $1000 
KL Fondo knygos išleidimui.

Staigi Stepono Kęsgailos mirtis 
sukrėtė ne tik Montrealio visuome
nę, bet ir visos Kanados lietuvius. 
Šis Žemaitijos sūnus buvo darbš
taus visuomenininko pavyzdys. Tarp 
daugelio kitų jo nuopelnų nepamirš-

$100
100

100
100
525
200

100

170
200
100

iki 275
500
125

300 
1560

600 
1400 
3200 
kun.

tinas jo darbo vaisius — KLB kraš
to valdybai pirmininkavimo metais 
gimė ir Kanados Lietuvių Fondas. 
Visi Fondo nariai dėkoja Tau, Ste
ponai, o žmonai Joanai, broliui 
Antanui ir visiems giminėms Lie
tuvoje reiškia nuoširdžią užuojautą.

Kad a.a. Stepono atminimas il
giau kalbėtų, vietoje gėlių suaukojo 
$1260. Aukojo $100: A. Kenstavi- 
čius; $50: V. A. Daugėlavičiai; $35: 
N. V. Jakoniai; po $30: I. P. Lukoše
vičiai. V. M. Bankauskai, Kredito 
Koop. “Litas”; po $25: J. M.< Juod- 
viršiai, J. Aneliūnienė, A. J. Mališ- 
kos, I. V. Pavilaniai, P. Bernotas, 
J. G. Rukšėnai, B. J. Lukoševičiai, 
J. J. Adomoniai, S. A. Ališauskai, 
J. F. Gaudušai, KLB Montr. apyl. 
valdyba; po $20: A. S. Banaičiai, P. 
Effertas, V. V. Ivanauskai, D. J. 
Gražiai, J. K. Andriuškevičiai, P. J, 
Adamoniai, A. V. Peteraičiai, K. W. 
Gzntemann, V. Kačergius, M. J. 
Adomaičiai, I. Petrauskas; po $15: 
H. Z. Lapinai, L A. Kličiai, S. Šet
kus; $11: K. B. Lukošiai; po $10: Z. 
A. Urbonai, R. L. Urbonai, M. J. Pa-

čiai, B. Botyrienė, R. Simaniūkštis, 
E. J. Dalmotai, St. Morkūnas, J. Ju-

rėnas, I. A. Vazalinskai, M. A. Jo
neliai, K. Toliušis, B. D. Rupšiai, 
J. B. Niedvarai, J. Išganaitis, E. V. 
Kerbeliai, L. Gedvilaitė, M. P. Bar- 
teškos, G. Gedvilienė, N. Akstinienė, 
J. Norvaiša-Girinis, J. Zabieliauskas, 
Juozas Lukoševičius, S. V. Piečai- 
čiai, E. Urbonaitė, A. P. Drešeriai, 
D. B. Staškevičiai, R. J. Piečaičiai, 
N. J. Kibirkščiai, V. Skaisgirys, B. 
M. Makauskai, E. R. Verbylos, G. P. 
Rudinskai, J. P. Baltuoniai, G. V. 
Kudžmos; po $5: J. šiaučiulis, A. 
Kalvaitis, A. Žiūkas, R. Milaknis, G. 
Alinauskas, P. Juodkojis, E. Navi
kienė, J. Jagminas, L. Balaišis, O. 
Bieliūnaitė, J. Žitkus, D. Jurkus, A. 
Vaupšas, K. Martinėnas; po $2: J. 
Gedminas, J. Jurgutis.

Mieli lietuviai, jau metų pabaiga 
nebetoli — Įstojusiems Į Fondą na
riais Įnašai atleidžiami nuo pajamų 
mokesčio. Fondas jūsų laukia.

KL Fondas tikriausiai rems Pa
saulio Lietuvių Dienas Toronte ki
tais metais, tačiau, jei bus rimtes
nių reikalų, prašymai gal bus paten
kinti. Prašymus adresuoti: K.L. Fon
das, 28 The Palisades, Toronto, Ont., 
M6S 2W8.

KLF Valdyba

Žodis tautiečiams laisvėje
Laisvieji lietuviai,
kol okupantas laiko pavergęs 

Tėvynę Lietuvą, kol pamintos 
Lietuvoje žmogaus teisės, tol 
reikalingas ir remtinas Lietuvos 
Išlaisvinimo Tautos Fondas, nes

Šią konferenciją vietoje ste
bėjo VLTKo atstovas. Jos daly
viams buvo įteikti memorandu
mai. Ryšium su ja paskleista 
6.000 egzempliorių religinio 
persekiojimo Lietuvoje apžval- 

auka Tautos Fondui yra auka gos anglų kalba. Per ELTą su- 
Vyriausiam Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetui — auka Lietuvos 
laisvinimui.

Lietuvos laisvinimo darbą 
VLIKas be paliovos dirba dau
giau kaip 30 metų (be kita ko, 
ir ELTOS biuleteniai įvairiom 
kalbom ir radijo valandėlės į 
Lietuvą). Į infomacijos darbą 
neseniai įsijungė VLIKo suor
ganizuota žinių tarnyba “Lithu
anian Information Service”. 
Dirbama be paliovos ir neperio
dinės informacijos srityje. Taip, 
pavyzdžiui, šiuo metu ruošiamas 
anglų kalba išsamus enciklope
dinio pobūdžio leidinys apie 
Lietuvą, kurio seniai pasigen
dama.

Politinėje srityje pagrindinis 
VLIKo dėmesys pastaruoju lai
ku teko Belgrado konferencijai, 
siekiant ją panaudoti Lietuvos 
labui, nežiūrint to, kad ji yra 
nelemtos Helsinkio konferenci
jos padarinys.

rinkti duomenys apie išskirtas 
šeimas.

VLIKas labai vertina bei svei
kina ir kitų organizacijų dirba
mą politinį darbą, bet nemažiau 
džiaugiasi Jūsų pasitikėjimu ir 
parama VLIKo veiklai.

Už nuolatinę ir tolimesnę pa
ramą VLIKui per Tautos Fondą 
iš anksto nuoširdžiai dėkojame 
savo ir pavergtos Lietuvos lie
tuvių vardu, kurių pasitikėjimą 
VLIKas ir šiandien neabejotinai 
turi.

šešiasdešimtosios Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo pa
skelbimo sukakties proga su- 
stiprinkim ryžtą, nepagailėkim 
aukos Lietuvos laisvės labui.

Dr. J. K. Valiūnas, 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto pirmininkas
Jurgis Valaitis, 

Lietuvos Išlaisvinimo Tautos 
Fondo tarybos pirmininkas

Kalėdiniai siuntinisiuntiniai j 
šalis

FLORIDA THE FARGO MOTEL 
10810 Gulf Boulevard 
Treasure Island
St. Petersburg, Fla. 33706, USA 
Tel. (8131 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 ŽEBERTAVIČĮAL

VYTAUTAS-JONAS MACAS, baigęs 
akademinius mokslus bakalauro 
laipsniu, toliau tęsia ekonominių 
mokslų studijas. Yra vedęs moky
toją Ireną Julek. Dirba Ontario val
džios tarnyboje

Lietuvę ir kitas
Kalėdinis 1977

Vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė; 2 m. vilnonės medžią- Sjj 
gos suknelei; 2.75 m. krimpleno medžiagos moteriškai eilutei; 1 mo- JjjĮ 
teriškas arba vyriškas puikus nertinis; 2 poros vyriškų arba mote- Se 
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. -S} 
I šį siuntinį dar galima pridėti prekių 8 svarus. Gali, būti 4 m. 
medžiagos, 2.75 m. dirbtinio minko kailis arba kitokios prekės. Sjj 
žemiau siūlome keletą populiaresnių dovanų. Visos kainos yra jau jĮjĮ 
su įskaitytu muitu. 
Dirbtinio minko kailis moteriškam apsiaustui 
Jeans “Wrangler”, vyriškos arba moteriškos .. 
Nertinis, vyriškas arba moteriškas ..................
Geresnis nertinis...............................................
Nailono kojinės, vyriškos arba moteriškos 
“Tights” ...............................................................
Vilnonė medžiaga suknelei..............................
Krimpleno medžiaga suknelei.........................
Krimpleno medžiaga moteriškai eilutei............
Nailono 
Nailono 
Geresni 
Vilnonė
Lietsargis “telescopic” ...................
Angliška vilnonė medžiaga eilutei 
Geresnės rūšies medžiaga eilutei.....
Dar geresnės rūšies medžiaga eilutei
Sudarant visai naują siuntinį, dar reikia pridėti $24.00 persiuntimui. SJj
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame ŠJj

palikimus į Lietuvą ir kitas šalis Sjj
11 London Lane, Bromley, Sjj
Kent, England. ŠJj
Tel. 01-460-2592

apatinis...
marškiniai 

marškiniai 
skarelė ....

$80.00 
40.00 
27.00 
32.00 
3.00 
3.50 

24.00 
18.00 
30.00 
10.00 
11.00 
15.00 
11.00 
12.00 
50.00 
60.00 
75.00

&

Baltic Stores Ltd.



Taip vaizdavo dail. TELESFORAS VALIUS kapines, į kurias ir pats 
iškeliavo š.m. gruodžio 5 d. (palaidotas lietuvių kapinėse Mississaugoje)

Dail. Valius gyvenime ir kūryboje
L. ANDRIEKUS.OFM garbingai atliko. Kas jį arčiau

Telesforas Valius daugeliu 
atžvilgių buvo neeilinis asmuo. 
Visagalis jam buvo suteikęs net 
du gyvenimu: kaip žmogaus, 
šios žemės keleivio, ir kaip die
viško grožio skelbėjo — meni
ninko. Tai labai kilni malonė, 
bet sykiu ir labai sunki našta.

Valiaus, kaip šios žemės pili
grimo, -gyvenimas gali būti iš
reikštas keliais sakiniais bei da
tomis. Gimė 1914 m. Latvijoje; 
augo Žemaitijoje; baigė Kauno 
meno mokyklos grafikos studi
jas; profesoriavo Vilniaus dai
lės akademijoje ii’ Freiburgo 
meno mokykloje; į Kanadą at
vyko 1949; kurį laiką dirbo įmo
nėse; paskui čia mokytojavo.

T. Valius buvo ramus, taikus, 
pagalbus, pareigingas ir akty
vus kultūrinėje, ypač meninėje, 
veikloje. Mirė vėžiu — amžiumi 
pajėgus ir mums didžiai reika
lingas. /

Tai toks lygus ir išore papras
tas atrodo Teleforo Valiaus, 
kaip žmogaus - keleivio, gyveni
mas, Lietuvių ęnciklopedijoje 
sutalpintas į vieną puslapį su 
trim iliustracijom.

Visiškai kitoks gi yra mūsų 
Velionies gyvenimas kaip Die
vo pasiuntinio —menininko. Jis 
jau nebeišreiškiamas enciklope
dijose žodžiais bei datomis; jis 
nebesutalpinamas į monografi
jų puslapius — jis šiek tiek pa
siekiamas tik intuicija.

Tad koks gi yra tas meninin
ko vidinis gyvenimas? Tai neri
mo, jieškojimų ir vienatvės bū
sena. Ir juo didesnis meninin
kas, juo giliau jam tenka išgy
venti šias patirtis.

Dievo kūryba nėra rami. Vi
sata su planetomis, žvaigždėmis 
ir galaktikom yra neišsakomai 
dinamiška. Tai tikra dieviška 
ekspliozija, kurios paslaptis dar 
mums nežinoma. Užtenka pa
žvelgti į Kūrėją k. ir Michel
angelo Sikstįnos koplyčios '•es- 
kose. Kokie galingi ir platūs ten 
Dievo mostai, kai Jis atskiria 
šviesą nuo tamsos, kai Jis kuria 
saulę ir žvaigždynus!

Tos dieviškos dinamikos da- 
lėlė yra suteikiama ir meninin
kui. Tada jis tampa neramus, 
nes negali pasiekti tų begalinių 
augštybių, kurios traukia sielą; 
jis jaučiasi vienišas, nes niekas 
negali padėt jam išsireikšti; jis 
nuolat įieško ir įieško, nes ne
pajėgia pasiekti pilnos tobuly
bės. Valiaus mokytojas Adomas 
Galdikas senatvėje dažnai kar
tojo: “O, kad suspėčiau pilnai iš
baigti bent dešimt paveikslų!” 
Kartais mums sunku ir suvokti, 
ką išgyvena didieji menininkai 
konflikte tarp dieviško įkvėpi
mo ir žmogiško ribotumo.

Dail. T. Valius suprato savo 
misiją skelbti meninę tiesąūr ją 

pažino, aiškiai jautė, jog turi 
reikalo su žmogumi-kūrėju. Va
lius savo vidines įtampas bei 
konfliktus mokėjo pridengti ra
mia šypsena, maloniu žodžiu, 
bičiuliška pagalba artimui ir gi
lia krikščioniška rezignacija 
Viešpaties valiai, bet jo meninė 
kūryba išreiškia didžią žmogaus 
ir tautos dramą, kurią, norint 
vaizduoti, pirma reikėjo pačiam 
išgyventi. Šiurpuliais nupurto 
ypač jo ankstyvieji medžio rai
žiniai, pavadinti “Baltijos pajū
rio tragedija”. Tenai atviros 
duobės, kastuvai, moterys, lau
kiančios žvejų vyrų, kurie po 
audros gal niekados nebegrįš; 
varpas, skelbiąs gaisrą kaime, 
maro baugūs vaizdai.. . Visa tai 
išreikšta gedulingoje juodoje - 
baltoje medžio raižyboje, kur 
šiurpūs pavidalai betgi alsuoja 
subtiliausia grafine elegancija.

Kanadoje dail. T. Valius su
randa spalvą ir nueina net iki 
abstrakcijos. Tai lyg ir pakelia 
jį nuo žemiškos buities į kosmi
nę sferą ir dar labiau priartina 
prie amžinojo Kūrėjo. Kosmoso 
didybėje gi išnyksta mūsų daik
tų formos ir atsiskleidžia die
viška abstrakcija. Valiaus šio 
pobūdžio pasaulis mums įdomus 
ir tuo, kad jame atpažįstame 
savo liaudies audinių spalvas ir 
ritminiame formų derinyje — 
Nukryžiuotąjį, Sopulingąją Mo
tiną, Rūpintojėlį.. .

❖
Romėnų poetas Horacijus yra 

pasakęs: “Ne visas mirsiu”. Ne 
visas mirė ir mūsų dailininkas 
T. Valius.

Po šių laidotuvių jis savo kū
ryboje gyvens Lietuvos ir užsie
nio meno muzėjuose bei galeri
jose; gyvens mūsų tautoje kaip 
vienas iš kūrybingiausių jos sū
nų. Valius gyvens savo šeimos, 
bičiulių,- Kanados lietuvių ir vi
sos tautos atminimuose. Bet il
giausiai — net amžinai — jis 
gyvens savo Dievo džiaugsme 
bei ramybėje —■ Dievo, kurį my
lėto ir vykdė valią gyvenimu bei 
kūryba.

A. t silpsta paminėti
ARKIVYSKUPAS MEČISLOVAS 

REINYS (monografija, parašyta ne
žinomo autoriaus okupuotoje Lietu
voje). Įvadinis žodis — Vyt. Bagda- 
navičiaus. Leidėjas — Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Sąjunga. 
Monografijos rėmėjai: prel. Juoza
pas Antanas Karalius, dr. Jonas ir 
Bernadeta Reiniai, Algirdas Čepė
nas. Atspausdino M. Morkūno spaus
tuvė Čikagoje 1977 m. 247 psl. Gau
nama “Tėvynės Sargo” administra

J. BURKAUS
“Du dvasinių būtybių pasauliai",

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

Korsakienės “Susitikimai”
J. KUZMICKIS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Įtarimai ir abejonės

Šitais atsiminimais H. Korsa
kienė gaubia ir rašyt. Sofiją 
Čiurlionienę bei jos rengtus li
teratūrinius šeštadienius. “Ne
moterišką” jos būdo bruožą pa- 
grįsdama našlyste ir “buržuazi
nės santvarkos sąlygomis”, kai 
“be turto ir protekcijų būdavo 
nelengva” (194),'autorė net pa
siremia M. Vaitkaus žodžiais, 
jog ji buvusi daugiau proto nei 
širdies asmuo.

Kai 1941 m. raudonoji armi
ja buvo išvyta iš Lietuvos ir 
daugelis komunistuojančių ra
šytojų, jų tarpe ir autorės vyras 
K. Korsakas, pasitraukė į S. Ru
siją, H. Korsakienė buvo palik
ta Lietuvoje su dukrele Ingrida. 
Baimės apimta, atsiminė S. 
Čiurlionienę (“Argi negalėčiau 
pasitikėti ja?”), tačiau kažin kas 
ją sustabdė: “Ir vis dėlto nesi
ryžau to padaryti”. Pamatė ją 
autorė Kauno teatre 1944 m. 
pavasarį, kai šypsodamasi kvie
tė prieiti. Tačiau ir dabar ji ne
siryžo prieiti, aiškiai nepasitikė
dama: ‘To pastarųjų metų kar
čių nusivylimų, po visų gyveni
mo smūgių buvau jau nebe ta 
atviraširdė studentė S. Čiurlio
nienės šeštadienių viešnia ir jos 
gerbėja. Į širdį prisismelkė ir 
įtarimo, ir abejonių, ir netikru
mo, ir nepasitikėjimo žmonė
mis, jų gera valia. Ar galėjau 
būti visiškai tikra S. Čiurlionie
nės nuoširdumu? Kažkas sulai
kė mane ir, pasisveikindama te- 
linktelėjusi, nepriėjau prie ra
šytojos” (211).

Atrodo, autorė nedalyvavo nė 
S. Čiurlionienės laidotuvėse, nes 
nemini nė jos mirties.

Kai iš memuarinių atsimini
mų autoriaus reikalaujama at
viro teisingumo, neužgožiant pa
togiu nutylėjimu net nemalo
nių, bet tikrų faktų, H. Korsa
kienė, aprašydama ką mačiusi ir 
jautusi, negalėjo nuslėpti savo 
“tiesos”, aprašydama subjektyvi- 
nę jauseną S. Čiurlionienės at
žvilgiu. Kažin, ar autorė tikrai 
nesusigaudė ir savo vyro K. Kor
sako bei prof. V. Čepinskio gin
če, kai pirmasis jam “prieštara
vo ir, jau keldamas balsą, įrodi
nėjo kažkokią savo tezę”, o se
nyvas profesorius, nesutikda
mas su jaunu pašnekovu, vadi
no “jo galvoseną ir fanatiška, ir 
akla” (226). Greičiausiai šis gin
čas nelietė nei matematikos, nei 
literatūros, o kaiką žymiai opes
nio, ko nutarė nebeliesti.

Iškalbūs nutylėjimai
Įdomūs, tik gal nevisai atbaig

ti jos atsiminimai, liečią S. Nė
rį. Atrodžiusi švelni ir moteriš
kai gležna, bet iš jos sklidusi 
stiprios asmenybės jėga ir dide
lis dvasinis aktyvumas. Kitoje 
vietoje, pasiremdama H. Jasai- 
tytės teigimu, tvirtina, kad, ne
paisant kuklumo, mėgusi visur 
būti pirmoji, išskirtinė. Tačiau 
autorė jutusi S. Neryje “aistrą 
ir skaūsmą”, o taipgi “giliai už
slėptą vidinę dramą, visada glū
dėjusią jos būde” (49). Ta dra
ma išorėn teprasiveržusi vos 
menka užuomina, staigiu nutili- 
mu arba kančios išraiška aky
se. Deja, šio autorei nemalo
naus, o psichologiškai labai Įdo
maus fakto ji giliau neanalizuo
ja, tepaminėjusi, jog poetės as
menybė buvusi “daug sudėtin
gesnė, daug kontrastingesnė” ir 
ji nebuvusi “visai atitrūkusi 
nuo žemės”, o suvalkietiškai 
praktiška. Taigi, analizė labai 
atsargi, nes ir pavojinga.

Įdomiai H. Korsakienė apra
šo savo susitikimus su prof. V. 
Čepinskiu — “įsitikinusiu mate
rialistu”, kurio samprotavimuo
se, komunistiniu žargonu beta
riant, “būta ir prieštaringumų 
ir nenuoseklumo”. Ilgėliau su
stoja prie jo žmonos Marijos 
Valentinovnos, carų laikais ži
nomo žurnalisto ir literatūros 
istoriko dukros, talentingos po- 
liglotės, grožinės ir mokslinės

cijoje: P. Povilaitis, 9050 Troy Avė, 
Evergreen Park, Ill. 60642, USA. 
Kaina minkštais viršeliais — $6, kie
tais — $7.

Viktoras Karosas, LIETUVOS RY
ŠYS SU AMERIKA. Istorinė apy
braiža. Viršelių emblema — dail. 
Jono Tričio. Devenių kultūrinio 
fondo leidinys nr. 2, Čikaga, 1977 
m., 176 psl., minkštais viršeliai. Kai
na nepažymėta. 

literatūros iš įvairių Vakarų Eu
ropos kalbų vertėjos. Likusi 
našle, vargusi vyro gimtuose 
Dargaičiuose. Kodėl “neramiais 
pokario metais” nebuvo ja susi
rūpinusi komunistinė vyriausy
bė, kodėl leido Pašvitinio rinke- 
le nelygiu grindiniu “dardenti 
paprastu kaimo vežimu” į mies
telio kapines “grubiai nuobliuo
tų lentų karste belingių ratų 
kratomą” (232), — autorė nepa
aiškina.

Vengia H. Korsakienė iškelti 
nemalonius faktus, aprašydama 
poetą Kazį Jakubėną. Girdi, iš 
prigimimo buvęs “nepailstantis 
kovotojas už tiesą”, ir visdėlto 
dėl atsargumo priduria — “so
cializmo tiesą, nors gal ne visa
da ją tinkamai suprasdamas” 
(374). Sutikusi jį apie 1950 m.: 
“Dabar labai šviesių jo akių 
žvilgsnis, kadaise veriamai 
skvarbus, buvo prigesęs”. Labai 
atsargiai aiškindama jo pasikei
timą, remiasi “laiko ir sunkios 
patirties”, “visų vėjų blaškymo 
ir mėtymo” slepiamais nemalo
niais faktais, nutylėdama, kad 
už “socializmo tiesą” buvo iš
tremtas. Taip plačiai aprašiusi

Solistu dueto koncertas
Montrealyje mus džiugino iš

kilieji Kanados solistai — G. 
Čapkauskienė ir R. Strimaitis 
lapkričio 26 d. Aušros Vartų sa
lėje. G. Čapkauskienė mums ge
rai pažįstama ir daug kartų gir
dėta. Be jos neapsieina žymieji 
minėjimai, religiniai koncertai 
ir kiti platesnio masto parengi
mai. Ji visuomet nauja ir miela. 
Pasak muzikų, jos pasisekimas 
glūdi patraukliai skambančiame 
patvariame ir techniškai gerai 
valdomame balse.

Sol. Rimą Strimaitį, svečią iš 
Toronto, montrealiečiai girdė
jome pirmą kartą. Reikia tikė
tis, kad gražaus balso ir nuošir
daus šypsnio solistas Rimas daž
niau linksmins montrealiečius.

Pirmoji koncerto dalis pradė
ta G. Verdi operos “Traviata”, 
ištrauka “Augštai mes pakelsi
me taurę linksmybės” ir “Aplei- 
sim miestą, kur tiek kentėta”. 
Po to ėjo “Meilės balsai” J. 
Stankūno, “Paviliojo mergužė
lę” St. Gailevičiaus, iš G. Doni
zetti “Meilės eliksyro” ištrau
ka “Kalbink aušrą veidmainin
gą” ir “Dar tu juokiesi, barba
re?”

Antroje dalyje solistai atliko 
duetus ir ištisus paveikslus iš 
operos “Romeo ir Julija” — G. 
Gounod. Šitoje operoje mūsų 
solistai atliko pagrindinius vaid
menis Čikagos lietuvių pastaty
toje operoje 1977 m. kovo mėn. 
G. čapkauskienė, galima saky
ti, yra Čikagos lietuvių operos 
pagrindinė solistė. Rimas ’Stri- 
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S. Nėries, P. Cvirkos paskutines 
dienas, autorė vėl nuslepia ne
malonų faktą, liečiantį K. Jaku- 
bėno mirtį, ir atsiminimus apie 
jį pabaigia labai lakoniškai: 
“Netrukus ... atėjo žinia, kad 
Kazys Jakubėnas tragiškai ir ne
lemtai žuvo ...” (375). Nors 
1975 m. “Tarybų Lietuvos rašy
tojų” biografiniame žodyne mi
nima, jog 1929-31 ir 1933-35 m. 
“buvo kalinamas”, nieko nemi
nima apie jo odisėją “tarybi
niais metais” bei mirties prie
žastis.

Nors autorė “stengėsi būti 
objektyvi, konkreti ir tiksli”, 
tačiau “didesnio ar mažesnio 
subjektyvumo visdėlto nepajė
gė išvengti” (7), kaip ir pati pri
sipažįsta. Jos akys “tūlą reiškinį 
savaip pamatė, savitai išaiškino 
ir perteikė tikrovę”, kokią leido 
jai pavaizduoti partija. Tačiau 
budriam ir išprususiam skaity
tojui H. Korsakienės “Susitiki
mai” bus įdomu perskaityti ir 
dar kartą Įsitikinti komunisti
nėmis “laisvėmis .

Halina Korsakienė, SUSITIKI
MAI. Įspūdžiai ir mintys. “Vaga”. 
Vilnius, 1977 m., 380 psl.

maitis ten dainavo pirmą kartą, 
bet tikrai nepaskutinį. Mūsų 
muzikų jiedu abu buvo labai ge
rai įvertinti.

Solistams akompanavo muzi
kė Mme Roch, nuoširdi lietuviš
kos dainos intenpretatorė. Ją 
gerai pažįsta ne tik lietuviai ka
nadiečiai, bet ir amerikiečiai, 
nes su Aušros Vartų choru ap
lankė daug lietuvių kolonijų.

Koncertas buvo gana ilgas, 
bet salėje buvo mirtina tyla. Po 
kiekvieno dueto buvo entuzias
tiški plojimai. Eiliniam klausy
tojui — dainos mėgėjui koncer
tas buvo labai gražus ir mielas 
širdžiai. Solistai ir akompania- 
torė buvo apdovanoti rožėmis. 
Koncertą rengė LK Mindaugo 
šaulių kuopa. Padėkos žodį so
listam, akomipaniatorei ir sve
čiam tarė p. Sušinskas ir kuo
pos pirm. J. šiaučiulis. Nežiū
rint susisiekimo streiko ir tą 
naktį siautusios sibiriškos pū
gos, žmonių atsilankė gana 
daug. Prie augšto lygio koncer
to vakarienė, muzika ir kiti prie
dai buvo labai geri. Reikia pa
sidžiaugti ir veikliąja KL Min
daugo šaulių kuopa, kuri mont- 
realiečiams tuo koncertu sutei
kė daug džiaugsmo.

Sol. Rimas Strimaitis buvo at
vykęs su visa šeima — žmona ir 
trimis šviesiaplaukėmis dukre
lėmis. Jiems išeinant iš salės, 
publika palydėjo gausiais ploji
mais, linkėdami laimingos ke
lionės į Torontą. K.
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□ KŪLIME JE VEIKLOJE
ČIKAGOS LIETUVIAI 30-tąsias 

Balio Sruogos mirties metines pami
nėjo jam skirta penktadienio vaka
rone Jaunimo Centro kavinėje lap
kričio 18 d. Įžanginį žodį tarė pro
gramos vadovas aktorius A. Dikinis, 
dalyvius supažindindamas su velio
nies talentinga veikla ir trumpu gy
venimu (mirė 1947 m. lapkričio 19 
d., sulaukęs vos 51 metus amžiaus). 
Šia proga buvo paneigta melaginga 
sovietinių bei prosovietinių šaltinių 
žinia, kad B. Sruogą iš Stutthofo sto
vyklos išgelbėjo jų Raudonoji Armi
ja. Iš tikrųjų jį priglaudė vienas ūki
ninkas, bet surado sovietų saugumie
čiai, nuvežė į Torunės stovyklą, ten 
kalino ir kankino. Tik lietuvių rū
pesčiu jis pagaliau buvo grąžintas 
Lietuvon. Aušros Jurašienės juoste- 
lėn įkalbėtas žodis atskleidė B. Sruo
gos dalią sovietų okupuotoje Lietu
voje, kur jo rankraščius cenzūravo 
Petras Cvirka. B. Sruoga buvo pa
laidotas sulenktais keliais, nes Vil
niuje nepavyko surasti jo ūgiui pa
kankamai ilgo karsto. Jo kapą gyvų 
gėlių puokštėmis dažnai papuošia 
nežinomų lietuvių rankos. B. Sruo
gos kūrybinio palikimo įvertinimą, 
pasinaudodamas magnetofono juos
tele, atliko prof. dr. R. Šilbajoris ir 
gyvu žodžiu prabilęs Kazys Bradū- 
nas, buvęs B. Sruogos studentas. D. 
Merkelytė skaitė eilėraščius iš 1923 
m. rinkinio “Dievų takais”, A. Di
kinis — ištrauką iš “Dievo miško”, 
kacetinių atsiminimų. Su keliomis 
“Apyaušrio dalios” scenomis supa
žindino “Pelkių žiburėlio” atliktas 
čikagiečių aktorių įrašas.' Vakaronei 
dail. A. Kurauskas buvo nupiešęs ve
lionies portretą. Dalyvių susilaukta 
apie 250. Jų eilėse buvo ir padėkos 
žodį tarusi velionies našlė dr. V. 
Daugirdaitė - Sruogienė, dukra Dalia 
Bylaitienė bei kiti artimieji.

SPECIALIĄ PREMIJĄ dail. Albi
nui Elskui paskyrė Staten Island 
Prekybos Rūmai už jo vitražus ame
rikiečių Šv. Joakimo ir Šv. Onos 
šventovėms Mount Loretto misijoje, 
Staten Island.

LIETUVIŲ FILATELISTŲ DRAU
GIJA “Lietuva” lapkričio 5-6 d.d. 
Čikagos Jaunimo Centre surengta 
paroda paminėjo dr. J. Basanavi
čiaus 50 metų mirties sukaktį. Paro
dą sudarė du skyriai — filatelistinis - 
numizmatinis ir dokumentinis - bib
liografinis. Pirmasis skyrius iš tik
rųjų buvo XVIII-ji “Lietuvos” drau
gijos paroda, antrasis — dalis Bro
niaus Kviklio rinkinio, susieta su dr. 
J. Basanavičiaus gyvenimu bei veik
la. Ant šešių stalų buvo išdėlioti ori
ginalūs “Aušros” komplektai, tauto
sakiniai dr. J. Basanavičiaus raštai, 
apie jį rašantys žurnalai, laikraščiai, 
knygos. Į 25 ant sienų pakabintus 
rėmus buvo sutelkti šimtai doku
mentų, nuotraukų, keletas dr. J. Ba
sanavičiaus ranka rašytų laiškų. Įva
dinį žodį parodos atidaryme tarė 
“Lietuvos” pirm. J. Adomėnas, juos
telę perkirpo gen. konsule J. Dauž- 
vardienė. Dalyvių eilėse buvo ir 
dail. Adomas Varnas, artėjantis prie 
savo šimtojo gimtadienio, kadaise 
nupiešęs daugelį nepriklausomos 
Lietuvos pašto ženklų. Vertintojų 
komisija — dr. J. Puzinas, W. E. 
Nortonas ir E. Petrauskas augščiau- 
sią premiją už pašto ženklų rinkinį 
paskyrė torontiečiui Pauliui Barba- 
tavičiui. Premijomis įvertinti ir kai- 
kurių kitų dalyvių rinkiniai. Paro
dos surengimu rūpinosi šiam tikslui 
sudaryta komisija: pirm. K. Meško
ms, J. Adomėnas, B. Jurėnas, J. Ja- 
nušaitis, A. Beleška, K. Rožanskas,
J. Liubinas ir A. Žakas.

BALTIEČIŲ MENO DRAUGIJA 
"BALTIJA”, įsteigta prieš vienerius 
metus, surengė pirmąją bendrą lie
tuvių, latvių ir estų dailininkų pa
rodą Niujorke, Kultūros Židinyje. 
Paroda daugiausia rūpinosi dail. K. 
Žoromskis su latviu dail. I. Rumpe- 
ters ir estu dail. E. Ojama, susilau
kę gausių talkininkų. Kūrinius paro
dai iš gautų skaidrių atrinko devy
nių dailininkų komitetas: lietuviai
K. žaromskis, V. Žilius, E. Urbaity- 
tė, latviai — E. Šturmą, D. Dagnija, 
I. Rumpeters, estai — O. Berend- 
sen, E. Ojamaa' ir M. Kuuskvere. 
Spalio 29-30 d.d. įvykusiai parodai 
buvo pateikta apie 100 įvairių kūri
nių, daugiausia tapybos ir grafikos 
darbų, šešetas skulptūrų. Parodoje 
dalyvavo 12 estų, 14 latvių ir 16 lie
tuvių dailininkų. Pastariesiems at
stovavo: A. Elskus, I. Griežė, R. In- 
gelevičineė, V. Ignas, V. K. Jony
nas, E. Kepalaitė, V. Krištolaitytė, 
P. Lapė, M. Paškevičius, O. Paškevi- 
čienė, E. Urbaitytė, R. Viesulas, V. 
Vizgirda, V. Žilius, K. Žoromskis ir 
katalogan neįtrauktas A. Dargis, tu
rėjęs ankstesnę parodą ir iš jos pa
likęs du darbus. Baltiečių meno 
draugija “Baltija” ateityje žada už
megzti ryšius su muzikais ir rašyto
jais.

“CANADIAN FICTION MAGA 
ZINE”, spausdinamas Vankuveryje, 
kartais duoda ir neoficialiomis kal
bomis rašančių autorių kūrinių. 
Taip 1976 m. 20 a nr., kuris buvo 
skirtas vien vertimams, buvo iš
spausdinta ir kanadiečio Vyt. Tamu- 
laičio noveliukė “In His Own Land”, 
išversta V. Tamulaičio, jn. Minėta
sis žurnalas yra trimėnesinis. Jo 
adresas: The Canadian Fiction Ma
gazine, POB 46422, Station G, Van
couver, B.C., V6R 4G7, Canada. Vy
riausias jo redaktorius — Geoffrey 
Hancock.

VILNIAUS OPEROS IR BALETO 
TEATRAS paruošė naujosios Juliaus 
Juzeliūno operos “Sukilėliai” prem
jerą. Jos libretui yra panaudoti V. 
Mykolaičio - Putino to paties .pava
dinimo romano motyvai. Spektaklio 
dirigentas — J. Aleksa, režisorius — 
R. Vaitkevičius, dailininkė—R. Son- 
gailaitė. Pagrindinius vaidmenis at
lieka solistai — G. Apanavičiūtė, B. 
Tamašauskas, E. Kaniava.

VILNIUJE GASTROLIAVO Klai
pėdos dramos teatras, vilniečiams 
atvežęs A. Kopkovo komediją 
“Dramblys”, A. Sergejevo pjesę 
“Tuopom žydint” ir Justino Marcin
kevičiaus “Mažvydą”. Pirmąjį ir pas
kutinį veikalą yra pastatęs vyr. rež. 
P. Gaidys, antrąjį — Vilniaus jauni
mo teatro rež. G. Padegimas. Di
džiausio vilniečių dėmesio susilaukė 
“Mažvydas”, kuriam scenovaizdžius 
yra sukūręs dail. V. Kalinauskas, 
muziką — kompoz. B. Kutavičius. 
Martyno Mažvydo vaidmenį atliko 
aktorius V. Paukštė, kitus pagrin
dinius vaidmenis — M. Černiaus
kaitė, L. Laucevičius, V. Alsys ir 
B. Gražys.

LIETUVOS MENO DARBUOTO
JŲ rūmuose vilniečius su Torunės 
miesto grafikų laimėjimais supažin
dino jų darbų paroda, kurioje daly
vavo apie 20 lenkų dailininkų. At
skirą savo parodą respublikinėje 
Vilniaus bibliotekoje surengė dail. 
Barbara Narembska - Dembska. Jos 
grafikos kūriniuose buvo ir keletas 
lakštų su Vilniaus universiteto bei 
senamiesčio vaizdais.

KOMPOZ. EDUARDO BALSIO 
naująjį kūrinį “Simfonija-koncertas 
vargonams ir orkestrui” lapkričio 3 
d. pirmą kartą Vilniuje atliko var
gonų virtuozas Leopoldas Digrys su 
simfoninio orkestro grupe — pučia
maisiais ir mušamaisiais instrumen
tais. Recenzente Rūta Naktinytė “Li
teratūroje ir Mene” rašo: “Tai pro
ginis kūrinys, atskiros jo dalys — 
tarsi himnas Vilniaus gotikai, baro
kui, himnas nūdieniam Vilniui. Te
matinė medžiaga įvairialypė, vieto
mis labai netikėta. Įspūdinga E. 
Balsio muzikos dramaturgija, ryš
kios kulminacijos su sodria, vien 
jam būdinga harmonija, melodiniais 
vingiais ...” Pasak R. Naktinytės, 
įspūdį susilpnino neįprastas vargo
nų ir pučiamųjų instrumentų deri
nys, nors jis E. Balsio kūriniuose 
girdimas nepirmą kartą.

VILNIAUS DRAMOS TEATRAS 
šį sezoną savo repertuarą papildys 
dviem vyr. rež. H. Vancevičiaus pa
statymais — V. Šekspyro komedija 
“Vindsoro šmaikštuolės” ir J. Mar
cinkevičiaus “Mažvydu”. Bulgarų 
dramaturgijos festivaliui J. Radič- 
kovo pjesę “Viduržiemis” ruošia du 
debiutantai:- Maskvos A. Lunačiars- 
kio teatro meno instituto studentas 
R. Tuminas ir dail. A. Kepežinskas, 
Vilniaus dailės instituto absolventas. 
Rež. I. Bučienė repetuoja A. Čecho
vo “Vyšnių sodą”, kuris šio teatro 
scenon bus išvestas jau trečią kartą. 
Rež. S. Nosevičiūtė su jaunaisiais 
teatro aktoriais vilniečiams pateiks 
moldavo I. Drucės pjesę “Žemės ir 
saulės vardu”. Direktoriaus Prano 
Treinio teigimu, teatras per metus 
suvaidina maždaug po 400 spektak
lių, įskaitant gastrolines išvykas į 
kitas Lietuvos vietoves. Tuos spek
taklius stebi apie 200.000 žiūrovų.

DIDŽIULE SAVO DARBŲ PA
RODĄ surengė šiauliečiai dailinin
kai, architektai, liaudies meistrai ir 
fotografai naujame parodų paviljo
no pastate, kuris pagal architekto 
A. Petrikausko projektą išaugo pa
čiame miesto centre, pėsčiųjų bul
varu tapusioje Vilniaus gatvėje. 
Skulptoriaus A. Toleikio parodai pa
teiktomis figūrinėmis kompozicijo
mis “Dubysa” ir “Grojanti mergai
tė” ateityje numatoma papuošti 
Šiaulius. Šio miesto aikštei yra skir
ta ir dail. B. Kasperavičienės iš va
rio iškalta dviejų paukščių kompo
zicija. Ypač gausus buvo tapybos 
skyrius, kuriame garbės svečiu da
lyvavo ir dail. S. Džiaukštas. Grafi
kos skyriuje šiauliečiai susipažino 
su E. Juknevičiaus graviūrų ciklu 
“Antipodai”, laimėjusiu diplomą Ta
lino parodoje. Dailininkų pažangą 
liudijo ir taikomosios dekoratyvi
nės dailės skyrius. Liaudies meist
rų skyriuje lankytojus žavėjo nau
joji kūrybos šaka — turtingas pri
zų rinkinys. Architektų darbus at
skleidė nuotraukos, projektai, dvie
jų gyvenamųjų mikrorajonų make
tai. Šiaulių miestui bei jo gyveni
mui buvo skirtos fotografų nuotrau
kos. Tarp jų buvo ir V. Radavičiaus 
nuotrauka “Rudens motyvas”, laimė
jusi aukso medalį tarptautinėje pa
rodoje Malezijoje.

POEZIJOS VAKARAS “Nejieš- 
kau užuovėjos” Lietuvos meno dar
buotojų rūmuose Vilniuje buvo skir
tas Vaciui Reimeriui, laimėjusiam 
“Poezijos pavasario 77” premiją už 
eilėraščių rinkinį “Vėjo vynas”. Įva
dinį žodį tarė literatūros kritikas P. 
Bražėnas, eilėraščius skaitė aktoriai 
U. Nasvytytė ir V. širka. V. Reime- 
ris atsakinėjo į klausimus, dalijosi 
prisiminimais apie keliones Indijon.

JUOZO BULOTOS humoreską 
“žmogus žmogui” paskelbė latvių 
žurnalas “Veseliba”, o jo humores
ką “Tėvas Juras ir premijos” at
spaude Jelgavos laikraštis “Darba 
Uzvara”. Abi humoreskas latvių kal- 
bon vertė L. Radzinis. v. Kst.
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R. Cholkan & Co. Ltd.CHOLKHI) 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
kė j imas.
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
999 College St, Toronto, Ont. 
M6H 1A8 Tel. 532-3400

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

= MOKA UŽ:
E term, indėlius 1 metų 8 Vi %
= pensijų ir namų s-tas 9%
= taupomąsias s-tas....................7%
= depozitų-čekių s-tas 6%

1 DUODA PASKOLAS:
= asmenines .......  91/2%
= nekiln. turto.........................9’/4%
E Investacines ........................... 10%

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

Nemokoma visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydi 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 • Sov. P. Užbalis

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

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

Autotitc Silcs SERVICE
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

ir Bloor Autorite Garage, *96 nBr°ck įT , ° 7 (tarp Dundas ir Collego)

• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
• Visi automobiliu mechaniniai taisymai.
• Snieginės ir paprastos padangos, MicheKn, B. F.

Goodrich, Radial ir kt. Sav. FRANK PETTIT

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

Telefonas 535-1258

ę TELEVISION
K Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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 į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio. 1 mylių, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (i pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog j garažų.
• Sųžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas
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Mokslo ir kūrybos simpoziumas 
lapkričio 23-27 d.d. Čikagoje praėjo 
labai sėkmingai. Siame simpoziume 
pirmą kartą buvo atstovaujami ir fi
zinės kultūros reikalai. Paskaitas 
skaitė nepriklausomos Lietuvos fizi
nio auklėjimo atstovai — dr. Algir
das Vokietaitis ir Jurgis Jašinskas. 
Tai buvo vertingas įvadas besiarti
nančioms PLS Žaidynėms.

Balys Savickas, pasižymėjęs šau
dytojas, turįs nemažai patyrimo šau
dymo varžybose, yra pakviestas va
dovauti PLSŽ-nių šaudymo sekcijai. 
Jis buvo vienas iš šaudymo pareigū
nų 1976 m. Montrealio olimpiadoje.

Stalo tenisas lietuvių tarpe visuo
met buvo populiarus. Ir PLSŽ jis už
ims svarbią vietą. Toronto stalo te
nisininkės — seserys Nešukaitytės ir 
Birutė Plučaitė yra žinomos ne tik 
Kanadoje, bet ir už jos ribų. Nenu
matoma, kad jos susilauks rimto pa
sipriešinimo iš kitur. Vyrų klasėje 
dėl medalių varžysis Toronto, Niu
jorko ir Čikagos stalo tenisininkai.

SPORTAS LIETUVOJE
Vilniaus “Žalgirio” futbolininkai, 

išsikovoję teisę sekantį sezoną žais
ti pirmąja vadinamoje vidurinėje 
lygoje, draugiškoms rungtynėms bu
vo išsiųsti į marksistų valdomą An
golą. Šioje Afrikos valstybėje jie 
viešės porą savaičių.

Augščiausiosios moterų krepšinio 
lygos pirmenybių pirmojo rato var
žybos vyksta Simferopolyje. Lietu
vai jose atstovauja Vilniaus “Ki
birkšties” komanda. Sužaidus po 10 
rungtynių, pirmon vieton iškopė Ry
gos TTT krepšininkės su 10 taškų, 
antron — Maskvos srities “Sparta
kas” su 9, trečion — “Kibirkštis” su 
8 taškais. Šioje lygoje yra 12 mote
rų krepšinio komandų.

Vilniuje susitiko Čekoslovakijos 
ir Lietuvos stalo teniso rinktinės. 
Stipresni buvo Lietuvos atstovai: 
vyrai čekoslovakus įveikė 7:6, mote
rys čekoslovakes — 9:4. Individua
liais šio turnyro laimėtojais tapo P. 
Ovčaržikas iš Prahos ir A. Stankie- 
nė iš Kauno.

Vengrijoje lankėsi Vilniaus “Ku
ro aparatūros” tinklininkai ir sužai
dė ketverias rungtynes. Vilniečiai 
laimėjo visus susitikimus. Du kartus 
jie įveikė Budapešto “Spartakusą” 
3:1 ir 3:0, Vengrijos čempijonus 
“Čepelio” klubą — 3:2 ir “Kečme- 
to” komandą — 3:1.

Vilniaus “Statybos” krepšininkai, 
ruošdamiesi pirmenybėms, lankėsi 
Čekoslovakijoje. Litomžice jie nuga
lėjo “Spartos” komandą 110:75, Pra
hoje — “Slaviją” 108:89.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
sumokėjo po $125. Pagrindinį 
žodį tarė konservatorių vadas J. 
Clarkas, tarp kitų dalykų, siūlęs 
Kanados konstitucijos reformą, 
valdžios išlaidų sumažinimą, pa
sitikėjimo atstatymą privatinėje 
Kanados ekonomijos srityje. 
Praėjusią savaitę paskelbti Gal- 
lupo instituto viešosios nuomo
nės tyrimo duomenys liudija 
prasidėjusį konservatorių popu
liarumo kilimą ir liberalų kriti
mą. Su 44% vis dar pirmauja li
beralai, tačiau skirtumas tarp 
liberalų ir konservatorių suma
žėjo iki 10%, o praėjusią vasarą 
jis siekė 24%. Net 33% ap
klaustų kanadiečių tebėra ne
apsisprendę.

Generalinis Kanados kontro
lierius J. J. MacdonelI, peržiū
rėjęs valdžios išlaidų knygas, at
skleidė kaikurias nepateisina
mas išlaidas. Didžiausio dėme
sio betgi susilaukė jo praneši
mas, kad Kanados pensijų pla
nui gresia bankrotas: išmokama 
daugiau, negu surenkama. Fon
do išlaidas ypač padidino val
džios įstaigų pensininkams už
tikrintas pensijų augimas pagal / 
infliacijos nuošimtį. Finansų 

"Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti H. ir J. VAZNELIŲ

Sifts International Jne.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

Ketinate pirkti nekilnojamą turtą— ApirjAjr? 
investuoti bei apsigyventi ■* LUnlUUJt .

John (Jonas) PAŠKUS, 
atstovaujantis didžiausiai ir seniausiai nekilnojamo 
turto įstaigai visoje Floridoje, mielai jums patarnaus.

3640 N. Federal H-way,

Jhe, Kgu&s Co. s:
/ REALTORS

įstaigos telefonas: Vakarais ir nedarbo metu:
1-305-782-4422 1-305-946-4389

Tikimasi ir torontiškių Pauliaus Kle- 
vino. Jono Nešukaičio ir Emilijaus 
Vaičekausko pergalių. Jaunių klasė
se pajėgiausiais varžovais bus Toron
to Vyčio ir Niujorko jaun. stalo te
nisininkai. Mergaičių klasėse daugu
mą laimėjimų nusineš Hamiltono 
Kovo jaun. stalo tenisininkės. Aust
ralijos lietuviai savo tarpe yra turė
ję pajėgių stalo tenisininkų. Tad ir 
žaidynėse iš jų galime susilaukti ne
numatytų staigmenų.

Stalo teniso varžybos bus vykdo
mos vyrų, moterų, jaunių ir mergai
čių A, B ir C klasėse. Prieauglio 
klasių amžiaus riba nustatoma pagal 
SALFASS taisykles.

Suaugusių klasėse bus vykdomos 
vieneto, dvejetų ir komandinės var
žybos. Prieauglio klasėms numatytos 
tik individualinės varžybos, tačiau 
yra pageidavimų, kad jaunių A kla
sėje būtų surengtos ir komandinės 
varžybos. Visas varžybas tvarkys ko
mitetas, .kurį sudaro torontiškiai Jo
nas Nešukaitis, Emilijus Vaičekaus
kas ir Niujorko Pranas Gvildys. A.S.

Tradiciniame bėgime iš Palangos 
į Klaipėdą varžėsi 21 sportininkas. 
Pirmą vietą laimėjo minskietis stu
dentas I. Sišas, 24 km 500 m nubė
gęs per 1 vai. 18 min. 7 sek. Nuo jo 
2 min. 43 sek. atsiliko Lietuvos at
stovas A. Križinauskas, II vietos lai
mėtojas.

Tradicini' tarptautinį vandensvy
džio turnyrą Kaune laimėjo kaunie
čių “Raudonojo Spalio” komanda, 
nugalėjusi lenkų Sčecino “Arkoniją” 
10:9, Alma Atos “Dinamo” — 5:4, 
Vilniaus “Delfiną” — 8:3.

Geriausi Lietuvos šuolininkai į 
vandenį susitiko Kaune, čempijo- 
nais tapo vilniečiai: vyrų šuoliuose 
nuo 1 m tramplino ir 5 m bokššto — 
S. Juška, moterų šuoliuose nuo 1 m 
tramplino — L. Naruševičiūtė, nuo 
5 m bokšto — A. Locaitytė.

Lietuvos regbio (rugby) pirmeny
bių taurę laimėjo Kauno “Politech
nika”, baigminiame susitikime 27:3 
įveikusi Plungės “Perkūną”.

AUŠROS ŽINIOS
Aušros sporto klubo rėmėjų būre

lis džiaugiasi gražiai pavykusiu klu
bo baliumi ir nuoširdžiai dėkoja: so
listams — J. Sriubiškienei. V. Veri- 
kaičiui ir muzikui E. Krikščiūnui už 
puikiai atliktą meninę programą; pi
niginėmis aukomis parėmusiems klu
bo veiklą: dr. R. Karkai, V. Mocke- 
liūnui, R. Burduliui, P. Skrebutėnui, 
Kirkiliui, Slazickui ir Eižinui. V. M.

Krepšinio treniruotės Prisikėlimo 
salėje — pirmadieniais, 6 v.v. — 
mergaitėms, 8 v.v. — jauniams, ant
radieniais, 5.30 v.p.p. — jaunučiams.

min. J. Chretien prisipažino, 
kad šį klausimą gali tekti per
žiūrėti. Šią privilegiją turi ir 
perlamento nariai. Jei opozici
jos vadas J. Clarkas po 25 me
tų parlamente išeitų pensijon, 
būdamas 60 metų amžiaus, jis 
kasmet gautų po $72.500. Jeigu 
jo pensija būtų kas metai didi
nama pagal 7% infliaciją, ji pa
siektų $142.700, kai J. Clarkui 
bus 70 metų amžiaus. Tokį pen
sijų didinimą turi tik buvusieji 
valdžios tarnautojai. Privačių 
bendrovių mokomom pensijom 
jis nėra taikomas.

Toronto policija tiria vieno 
vengro nužudymą ir nesėkmin
gus bandymus nužudyti du ki
tus vengrus. Keliais šūviais bu
vo nušautas savo name A. Re- 
thi, 73 metų amžiaus, o pas jį 
gyvenęs Ch. Geblovics, 66 metų 
amžiaus, susilaukė medžioklinio 
šautuvo šūvio. Abiem atvejais 
šaudoma buvo iš lauko pusės 
pro kambario langus. Trečiasis 
vengras S. Feher, 36 metų am
žiaus, savo bute rado dvi padė
tas bombas, kurias spėjo paša
linti policija, šie veiksmai grei
čiausiai yra politinio pobūdžio. 
Š.m. rugpjūčio 29 d. viename

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

Skautų veikla
• Sktn. Stepo Kairio muzikinio 

vieneto dešimtmečio popietė gruo
džio 4 d. L. Namuose sutraukė 250 
svečių. Koncertas pradėtas įžanginiu 
ps. S. Kazilevičiūtės žodžiu, kuriame 
trumpai apžvelgtas dešimtmetis ir 
tylos minute pagerbti vieneto įkūrė
jas v.s. Stp. Kairys ir ženklo auto
rius dail. T. Valius. Po trumpos per
traukos, pradedant antrąją dalį, vie
neto globėjas s. L. Kalinauskas pa
dėkojo svečiams už atsilankymą ir 
paramą. Vieneto ženklai buvo įteikti
I. Kairienei ir ilgamečiams vieneto 
nariams. Koncertas užtruko virš va
landos. Loterijos laimikiai atiteko:
J. Dagio medžio skulptūra A. Kai
riui, J. Batūraitės - Lemkienės pa
veikslas — I. Punkrienei, tėvų komi
teto džiovintų gėlių puokštė — E. 
Žekui, L. Sendžikienės pagalvėlė — 
V. Paulioniui, A. Jucienės paveiks
las — L. Dargienei, S. Pacevičienės 
keramikos vaza — p. Ciplijauskienei, 
V. Balsienės keramikos dubuo — P. 
Butėnui, L. Sendžikienės antra pa
galvėlė — R. Breen ir Auksuolio Va
liūno paveikslas — dr. J. Urbaičiui. 
Loterijai vadovavo v.vl. E. Namikie- 
nė. Kavos - pyragų vaišėmis ir įspū
džių pasidalinimu baigtas malonus, 
vieneto darbą paskatinantis suėji
mas. Ačiū sesėms, broliams talkinin
kams, L. Namų vadovybei už patal
pas, KLB Toronto apylinkės valdy
bai ir jos pirm. A. Juzukoniui už gė
les, kurios vienetui buvo maloni 
staigmena. Prie įėjimo aukų surink
ta $457.15; už loterijos bilietus gau
ta $623.50. Aukojo $50: I. Kairienė; 
po $20: J. G. Baltaduoniai, A. H. Ste- 
paičiai, M. A. Vasiliauskai; po $10: 
A. D. Keršiai, R. E. Namikai, O. Ind- 
relienė, B. Stundžia, V. J. Skrebutė- 
nai, K. D. Batūros, P. B. Sapliai; 
$15: K. Lukošius, po $5: J. A. Jan
kaičiai, E. Jankutė, A. Vainauskas, 
p. Česėkienė, V. Kalendrienė; $3: Ž. 
Gvildytė; $2: P. Šernas. Kiti aukojo 
mažiau arba prašė neskelbti pavar
džių. Ačiū visiems. Jei dar kas norė
tų vienetui paaukoti, paremti jo na
rius, vykstančius į Australiją, prašo
me aukas siųsti “Paramai" (sąsk. nr. 
4069). “Šatrijos” ir “Rambyno” tė
vų k-tas vienetą parėmė $200 auka. 
Skautiškas ačiū.,

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
rengiamos Kūčios — gruodžio 18 d. 
Prisikėlimo salėje. Kviečiami skau
tai, skautės, sk. vyčiai, vyr. skautės, 
akademikai-kės, skautininkai-kės, tė
vų komitetas, Romuvos valdyba.

• Lapkričio 27 d. Mindaugo dr-vės 
iškyloje rikiuotės pratimų varžybas 
laimėjo Lapinai, morzės — Briedžiai 
ir Žirgai, pasirodymų prie laužo — 
žirgai. Trys geriausi iškylos aprašy
mai bus premijuojami ir nusiųsti 
“Skautų Aidui”.

• Jūr. v.s. Br. Stundžios knyga 
“Burės ir varikliai” jau surinkta. 
Skaitomos korektūros ir tvarkomos 
iliustracijos. C. S.

VYČIO ŽINIOS
Detroite ■ įvyko komandinės stalo 

teniso rungtynės, kuriose dalyvavo 
Flora ir Glorija Nešukaitytės. Flora 
žaidė Ontario moterų komandoje, ku
ri laimėjo III v. Pirmą vietą čia lai
mėjo JAV ir II — Kvebekas. Blo
giau sekėsi Glorijai, kuri dėl ligos 
negalėjo dalyvauti rungtynėse. Ji tu
rėjo žaisti Ontario mergaičių koman
doje. A. S.

Toronto namo garaže nuo dina
mito sprogimo žuvo trys serbai 
— P. Klajicas, R. Panicas ir iš 
Wellando atvažiavęs P. Bunje- 
vacas. Po ilgo tyrimo policija 
padarė išvadą, kad jie buvo 
prieš Tito nusistatę nacionalis
tai, garaže bandė pasigaminti 
bombų, kurias būtų padėję prie 
Jugoslavijos konsulatų bei am
basadų. Nelaimė įvyko dėl pase
nusio pavogto dinamito, sprogu
sio jų rankose.

Dėl Ontario sveikatos draudos 
OHIP apgaudinėjimo šešis mė
nesius kalėjimo gavo Sudburio 
gydytojas dr. T. J. Moga. Atli
kęs bausmę, jis turės grąžinti 
draudai $40.000, kuriuos buvo 
gavęs už neatliktas paslaugas 
pacientams Algomos sanatorijo
je. Bramptone devynių mėnesių 
kalėjimo susilaukė Finchgate 
rentgeno peršvietimo centro sa
vininkas W. Pazin. Draudai jis 
turės grąžinti apgaulingai gautą 
$50.000 sumą. Be to, teismas 
jam priteisė ir $25.000 baudą. 
Seniau nesąžiningi gydytojai ir 
laboratorijų savininkai tik grą
žindavo pinigus, be nebūdavo 
teisiami ir baudžiami kalėjimu.

MEDUS - 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas.
Induose ar koriuose. 

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 

Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namus) •Tel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neougš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

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 vienaąm*“ — m g^lio sklypo, 4 mie
gamųjų; 3 modernios j, p Į) O I ^at. Prašoma kaina tik 
$89.000. Vertas da.P **

QUEEN-CALENDER, atskiras plytų.į-k'Y A ^3 augštus; 3 mo
dernios virtuvės ir prausjjdcjj p U Mtuvyjc su visais įrengimais. 
Testamentinis palikin. P* ak $55.000.

INDIAN RD. — ARTI BLOOR, atskiras mūrinis namas, 3 augštai, 4 
kambaiiai 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

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame g* jb m ja j|j| JR 
TORONTO LIETUVIŲ K AK AM A
KREDITO KOOPERATYVE --------

MOKA:
8Vi% už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planą
7V2% už spec, taupymo sąsk.
7% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

9Vi% už asm. paskolas

914% už mortgičius

AKTYVAI virš 18 milijonų 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

(Canadian Art JltUnuirtals ^Gih. 
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

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

Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

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

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visų meniškų darbų pagal 

pageidavimus.

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

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

1 113 Dundas St. W., v ■ CACA Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 ei* NUOLAIDA

A&B ELECTRIC CO.
jvedo elektrų į pramonės, prekybos pastatus ir gyvenamuosius namus

ALBINAS ARTIČKONIS GINTAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-1079 
Nemokamas įkainojimas

Skambinti (collect)

Tel. 1-936-4612

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



Didieji komunistų...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

pranešime suglaustai, bet labai 
ryškiai aptarė daba. si nkią 
Lietuvos Bažnyčios padėų. Jis, 
be kita ko, papasakojo, kaip vie
nam lietuviui kunigui buvo iš
kelta teismo byla vien už tai, 
kad jis buvo kitiem padalinęs 
popiežiaus enciklikos tekstą.

Venclovos liudijimas padarė 
gilų Įspūdį tribunolo dalyviam 
ir posėdyje dalyvavusiem spau
dos atstovam, kurie lietuvio liu
dijimus šiandien plačiai atpasa
kojo savo laikraščių skiltyse.

Kardinolo pareiškimai
Sacharovo tribunolui labai 

reikšmingą liudijimą pateikė 
ukrainiečių kardinolas J. Slipyj, 
sovietų kalintas 18 metų. Pasak 
jo, visi ukrainiečių katalikų 
vyskupai yra arba mirę, arba 
kalinami, arba ištremti. Niekas 
nežino, kiek ukrainiečių kunigų 
nužudyta — gal 1.500, gal dau
giau. Šimtai tūkstančių tikinčių
jų buvo deportuoti į kone, sto
vyklas. yieni jų mirė, kiti tebė
ra^ kalinami.

Ukrainoje savo laiku buvo 
5.040 katalikų parapijų ir be
veik 6.000 šventovių. Dabar nė
ra nė vienos katalikų parapijos,

Aukojo "Tėviškės Žiburiams”
$500: a.a. Jonas Pargaliauskas 

(palikimas).
. Rėmėjo prenumeratas atsiuntė: 
$30 — C. Pocius; $25 — P. Misevi
čius; $20 — E. Švėgždienė, P. Mede
lis, St. Ruibys, Simas Veiverys, E. 
V. Smilgis, A. Trinkūnas, A. Vis- 
kontas, A. Mitalas, VI. Simonaitis, 
A. Šimanskienė, R. A. Slavickas, dr. 
E. Zubrienė, Algirdas Pesys, kun. 
dr. V. Skilandžiūnas, A. Pavilonis, 
S. Kneitas, V. Martinaitis, J. A. Ka
ralius, B. Pakulis, Vyt. Gudaitis, St. 
Paketuras, Alb. Krakaitis, J. Talan- 
dis, Tėvai jėzuitai (Klevelande), J. 
šeperys, A. S. Vaivada, Lydija Kor
sakas, V. Žiemelytė, kun. W.Wolko- 
vich, A. Pilypaitis, S.. Kažemėkaitis, 
Pr. Pargauskas, F. Guja, V. Paulio- 
nis, V. Meilus, Irena Ross, V. Šad- 
reika, M. Šelmys, H. G. Lapai, Bol. 
Pakalniškis, Vyt. Biskys, Simonas 
Žulpa, J. Domeika, Kazys žilvitis.

$150: dr. Jonas Grinius (V. Vokie
tija); $45: Tautos Fondo atstovybė 
Kanadoje; $25: Rima Danieliūtė; 
$20: A. Kantautas, Ona Baliūnienė; 
$12: Juozas Jurėnas; $11: Mrs. S. 
Urnėžius.

$10: V. Aušrotas, Joana Račylie- 
nė, F. Pavelko, VI. Simonaitis, V. 
Martinaitis, Vyt. M. Leparskai, E. K. 
Kalasauskas, V. Meilus, E. Mik
šienė.

$8: Ėmma Lorenz, A. Kaspariūnie- 
nė; $7.50: M. Žėkienė, DLK Gedimi
no šaulių kuopa (Delhi); $6: V. Sa- 

Lietuviška
maisto

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

EUROPEAN MEAT & 
DELICATESSEN

Vertėjai raštu ir žodžiu per 60 kalbų
Suite 1105, 67 Yonge St., Toronto, Ont. M5E 1J8 

Tel. 361-0303

FRANK BARAUSKAS LIMITED
REAL ESTATE BROKER

fr įl * Patarnavimas lietuvių kalba
. ji • Nemokamas namų Įkainojimas

• Didelis namų pasirinkimas

R. Stasiulis 245-1297
3828 BLOOR ST. WEST - ISLINGTON - ONTARIO 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

Ontario

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

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

VEACENAS
All Seasons Travel, B.D.

2224 DUNDAS STREET WEST,

TORONTO, ONTARIO M6R 1X3

nėra nė vieno vienuolyno, nė
ra nė vienos katalikiškos mo
kyklos, nėra nė vienos kunigų 
seminarijos. Kaip, galime nepai
syti tokių skaudžių ir tragiškų 
žmogaus persekiojimo faktų — 
kalbėjo kardinolas. Niekad ne- 
užmriškime persekiojimo aukų, 
visų tų nesuskaitomų žmonių, 
kurie savo kančiomis, savo tau
ria asmenybe, savo auka pri
lygsta pirmiesiems krikščiony
bės kankiniams. Šių laikų kata
kombų krikščionys, pareiškė 
kard. Slipyj, šaukiasi jūsų pagal
bos. Padėkite jiem! Atskleiskite 
pasauliui neteisingumą ir smur
to veiksmus prieš žmogaus tei
ses!

Sacharovo tribunolo sesijos 
Romoje darbus seka iš įvairių 
kraštų atvykę spaudos kores
pondentai. Jiem yra dalinama 
gausi dokumentacinė medžiaga 
apie žmogaus teisių pažeidimus 
komunistų valdomuose kraštuo
se. Tarp dalinamų dokumentų 
yra taip pat į įvairias pasaulio 
kalbas išversti Lietuvoje įsistei
gusios Helsinkio nutarimų vyk
dymui remti visuomeninės gru
pės paskelbti pareiškimai ir ki
ta informacinė medžiaga apie 
žmogaus teisiu padėti Lietuvo
je. (LRTV).

mulevičius, A. Diržys; $5: J. Ramoš
ka, U. Opanavičienė, S. Kneitas, Jo
nas Steponas, Ignas Slabšinskas, An
tonia Butkus, V. Katarskis, J. To
mas; $1: dr. E. Jasevičiūtė, J. Stan
kūnas.

$3: V. Kerulis, A. Šiaučiūnas, S. 
Rakauskas, J, Vinčiūnas, E. Narbu
taitė, K. Lukošius; Pr. Šliteris, M. 
Preikšaitienė, Kęstutis Norkus, Ed. 
Krakat, J. J. Butkus, P. Preikšaitis, 
Mrs. R. MacDonald, P. Mažaitis, J. 
Matutis, K. Šerepėka, Pr. Balanda, 
V. Petrulis, V. K. Marijošius, Elzbie
ta Kazickas, St. Vaštokas, Janina 
Viečerinskas, J. Katkauskas, I. H. 
Stasiulis, A. Parėštis, A. Druseikis, 
Mrs. I. Brannan, A. Sukauskas, E. 
Narbutaitė, VI. Perkauskas, St. Ja
kaitis, A. Sakalauskas.

$2: Kazimieras Malaske, V. Mikuc- 
kas, J. Maziliauskas, V. Lukoševičie
nė, A. Kareiva; $1: J. Mackevičius, 
Br. Pakštas, J. Jankaitis, Mrs. M. 
Wikis, P. Staniūnas, Vyt. Skrinskas, 
J. Virkietis, J. Rimkus.

Nuoširdi padėka visiems lietuviš
kos spaudos rėmėjams, ypač tiems, 
kurie stambesne auka parėmė mūsų 
savaitraštį.

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

Klevelando studenčių dainos grupė “Nerija”, vadovaujama Ritos Cyvaitės. 
lituanistinių mokyklų vakare

Ją matome koncerto metu Detroite 
Nuotr. J. Urbono

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

Rašytojo Venclovos pareiškimai
Pasibaigus lapkričio 25-28 

dienomis Romoje vykusiai 
Tarptautinio Sacharovo Tribu
nolo II-jai sesijai, Lietuvos di- 
identų grupei atstovavęs poetas 
- rašytojas Tomas Venclova kal
bėjo spaudos konferencijoje, su
rengtoje Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijos patalpose. Jis išsamiai 
informavo Romos lietuvius apie 
Sacharovo tribunolo Il-sios sesi
jos darbus ir pasiektus rezulta
tus. Šioje sesijoje T. Venclova 
padarė du pranešimus: apie re
liginės laisvės varžymus Lietu
voje ir apie Helsinkio nutarimų 
vykdymui sekti lietuvių grupės 
vadovo Viktoro Petkaus suėmi
mą bei kalinimą Sovietų Sąjun
goje. T. Venclovos pranešimai 
sesijoje susilaukė didelio dėme
sio ir daug prisidėjo prie Sacha
rovo tribunole priimto sprendi
mo, būtent, “tribunolo tyrimai 
įrodė, jog Sovietų Sąjungoje ir 
Rytų bei Vidurio Europos kraš
tuose tikrai yra pažeidžiamos 
elementariausios žmogaus tei
sės”.

Šis sprendimas susilaukė di
delio atgarsio visame pasaulyje. 
Didžioji Italijos spauda, radijas 
ir televizija ištisą savaitę plačiai 
informavo visuomenę apie sesi
jos darbus ir iškėlė Lietuvos 
problemas. Vatikano radijos lie
tuvių programoje taip pat pla

ĮKAINOJIMO ĮSTATYMAS

PRANEŠIMAS 
savininkams ir 
nuomininkams

Ryšium su pavėluotu įkainojimo įstatymo pataisų pri
ėmimu normalus įkainojimo pranešimų gręžinimas On
tario savivaldybėse ir vietovėse taip pat yra pratęstas.

Pajamų ministerė Margaret Scrivener dėlto atidėjo 
metinio nuosavybės įkainojimo pranešimų gręžinimę iki 
1978 m. sausio 19 d.. Iki šios datos minėti pranešimai tu
ri būti gręžinti visose Ontario savivaldybėse ir vietovė
se, išskyrus Waterloo srities savivaldybes, kur įkainoji
mo pranešimų gręžinimas pratęsiamas iki 1978 metų ko
vo 16 dienos.

Šis pratęsimas liečia laikotarpį, kuriame savinin
kai ir nuomininkai gali apeliuoti dėl įkainojimų. Dėlto ga
lutinė data skundams, liečiantiems įkainojimus, pažymė
tus pranešimuose, ir skirtiems įkainojimo peržiūros 
teismui (Assessment Review Court), yra pratęsta nuo 
1978 m. sausio 19 dienos iki 1978 m. vasario 9 dienos Wa
terloo srities savivaldybėse data skundams pratęsta iki 
1978 m. balandžio 7 d.

ją JA INSURANCE

Dresher-darauskas
TWFQUFR RESTATE.

W. G.UR JEj Olllli 1A REALTOR

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

3830 B BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO
Įm9B 1K8

čiai informavo apie T. Venclo
vos pareiškimus Sacharovo tri
bunole ir perdavė jo kalbą spau
dos konferencijoje.

* * *
Iš okupuotos Lietuvos per 

Maskvą Romą neseniai pasiekė 
Kaune dirbusi akušerė Irena 
ŠVELNYTĖ ir jos 14-metis sū
nus Dženaras GALECKAS. Aku
šerės Irenos Švelnytės motina 
gyvena Klevelande, JAV-se, pa
dėjo daug pastangų, kol iš so
vietinės biurokratijos iškovojo 
savo dukrai teisę atvykti į JAV. 
Romoje Irena Švelnytė, globoja
ma “Tolstoy Foundation” orga
nizacijos, jau baigia tvarkyti 
emigracijai į JAV reikalingus 
dokumentus. Kl. Razminas

NORITE SUSIPAŽINTI su “Tėviš
kės žiburių” savaitraščiu? Atsiųski
te savo adresą ir gausite juos kurį 
laiką nemokamai. Naujiem skaityto
jam “Tž” pirmaisiais metais kainuo
ja tik $9.

'IXXY FLYNN’S gėlių krautuvė |
(savininkai latviai) t

Gėlės Įvairioms progoms. Pristatoma 2 kartus 
į dieną į visas ligonines ir laidotuvių namus. 
Savininkė DIANA WALTERS pataria ir su
tvarko gėles vestuvėms. Adresas:

3 139 Roncesvalles Avė, Toronto, Ont. M6R 2L2. Tel. 534-2424

MINISTRY 
OF 
REVENUE

MARGARET SCRIVENER, 
Minister of Revenue

T. M. RUSSELL,
Deputy Minister

I

Perbrangiai kainuos
— Kiek kainuotų paskelbi

mas laikraštyje apie mano bro
lio mirtį?

— Vienas doleris už colį.
— Atsiprašau, aš neturėsiu 

tiek pinigų, nes mano brolis bu
vo 5 pėdų ir 8 colių augščio . . .

S YPSENOS
Svajonės

Žmona: Aš svajoju šiemet į 
Floridą važiuoti. Kiek kainuos 
man ta kelionė?

Vyras: Svajonės nieko nekai
nuoja. „ .

Parinko Pr. Alš.
Pajieškojimas

Jieškomas Kazys Karosas, gyve
nęs 9547-103 Ave., Edmonton, Alta. 
Jo giminės, ypač sesuo Ona Karo- 
saitė, gyvenanti Vėderiškių k., Ku
piškio rajone, Lietuvoje, yra susirū
pinę jo likimu. Jis pats arba žinan
tieji apie jį prašomi atsiliepti šiuo 
adresu: Mrs. Joana Račylienė, 3778 
Salisbury Rd., Cleveland, Ohio 44121,
USA.

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.
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“Tėviškės Žiburiams” vietoj 

kalėdinių sveikinimų aukojo:
$30: S. B. Sakalai, Karolis, Al

dona Rusinai ir vaikai — Ma
rius, Liudvika; $25: Archit. dr. 
Alfredas ir Nora Kulpavičiai, 
Albinas Gačionis su šeima, Ma
rija Gečienė.

$20: Marija, Vacys Vaitkai ir 
dukros, Liucija Skripkutė, Ha
milton, Ont., Birutė ir Kazimie
ras Čepaičiai, Jonas, Birutė 
Aukštaičiai ir sūnus, Prima ir 
Bronius Sapliai ir sūnūs, Balbi- 
na ir Juozas Tamulioniai, Jurgis 
Račys, Jonas ir Anelė Puteriai, 
inž. Vytautas ir Stasė Liuimos, 
B. J. Tamulionis.

$15: Janina ir Juozas Šarūnai, 
Anita, Regina ir Balys Pakalniš
kiai, Hamilton, Ont., Aldona ir 
Jonas Ranoniai, Stepas Varanka 
ir šeima, A. T. Sekoniai, Stay- 
ner, Ont., Stefanija ir Marcelius 
Meškauskai, Vladas ir Alvina 
Ramanauskai, O. V. Kudžma ir 
Genovaitė Kudžma, Hamilton, 
Ont., Vytas Kulnys ir šeima, 
Juozas, Zuzana ir Ramunė Stra
vinskai, J. Z. Didžbaliai ir šei
ma, Juozas ir Adelė Kizai, Bro
nius ir Alytė Liškauskai, Oak
ville, Ont., Benas, Vera Cvirkos, 
Simcoe, Ont., I. V. Ignaičiai ir 
šeima, Jadvyga, Jonas ir Edvar
das Ignatavičiai.

$13: Olga ir Antanas Želviai, 
Oshawa, Ont., Ona ir Vytautas 
Juodišiai, Stayner, Ont.; $12: 
Juzė ir Pranas Žaliauskai.

I $10: Petras Gaidelis, Vladas, 
Aldona, Leta Vaitoniai, Anelė ir 
Tomas Žiliai, Viktoras, Onutė ir 
Danutė Skukauskai, K. B. D. Žu
tautai, kun. Ant. Sabas, Sudbu- 
ry, Ont., Marija ir Juozas Vase- 
nai, Bronius Mikšys, Vanda ir 
Petras Garneliai, Tillsonburg,
Ont., K. Daunys, P. V. Dalindos 
ir šeima, Aldona, Juozas Pet
rauskai ir šeima, Stasys Dab- 
kus, Petras, Gražina Stauskai ir 
sūnūs, Antanas, Paulius, Aldo
na ir Jonas Kutka, Welland, 
.Ont., Ada ir Valius Poškaičiai, 
Holland Centre, Ont., J. K. Der- 
vaičių šeima, Hamilton, Ont., S. 
A. Petraičiai, Antanas ir Marytė 
Aulinskai, Oakville, Ont., Pet
ras ir Ona Derliūnai, I. S. Gir-
dzijauskai, M. D. Regina, A. J. 
Arštikaičiai, Brampton, Ont., 
J. J. Pilipavičiai, Elena ir Pra
nas Žuliai, Bronius ir Elena Ki- 
šonai, Stasė Beržinskienė, Ona 
ir Jonas Ažubaliai, Antanas Am- 
braška, Vigą ir Vytas Augėnai, 
J. K. Bartkai, Hamilton, Ont., 
A. Paulius, Hamilton, Ont., V. 
S. Kneitai, Oshawa, Ont., J. O. 
Staškevičiai, Port Colborne, 
Ont., M. Jasionytė, Alfonsas 
ir Aldona Erštikaičiai, 
Stoney Creek, Ont., Algirdas ir 
Natalija Salkauskiai, Marija ir 
Mykolas Ramanauskai, Oakvil
le, Ont., Monika Žėkienė, Vla
dais Eižinas.

$8: Petras ir Vera Koveliai, 
Hamilton, Ont., Petras Gulbins- 
kas; $5: Emilija ir Paulius Vin- 
dašiai, Delhi, Ont., Antanina ir 
Jonas Mikšiai, Hamilton, Ont., 
Juozas, Sofija Skučai, Montreal, 
P.Q., Ina, Bronė ir Jonas Mazi
liauskai, Arija ir Stasys Škėma, 
A. G. Stankai, Joana ir Juozas 
Kvederiai, J. A. Ražauskas, J. 
Gimžauskas, Hamitlon, Ont., Jo
nas Vaitkus.

Visi aukoję “TŽ” bus įjungti į 
bendrą didelio formato kalėdi-

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 

* Namų — Gyvybės
& Al * Automobiliu
< <V V C * Komerciniai

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

nį sveikinimą, kuriame bus iš
reikšti linkėjimai artimiesiems, 
bičiuliams ir pažįstamiems.

Medžio šaknų skulptoriaus 
Prano Baltuonio paroda Toron
te gruodžio 3-4 d.d. buvo labai 
sėkminga. Ją aplankė nepap
rastai daug žmonių. Nemažai 
rodinių buvo parduota. Paro
doje budėjo ir paaiškinimus 
teikė pats skulptorius Pr. Bal- 
tuonis ir p. Baltuonienė — abu 
montrealiečiai. Vieną kūrinį 
jiedu padovanojo “TŽ” spaudos 
baliaus loterijai.

“D r a u g o” dienraštis š. m. 
lapkričio 16 d. laidoje išspaus
dino platoką A. Kalniaus rašinį 
“Popietė Dovydaičio dvasios 
šviesoje”. Jame aprašomos dr. 
J. Girniaus parašytos monogra
fijos “Pranas Dovydaitis” su
tiktuvės Toronte spalio 23 d. ir 
prisimenami Lietuvos kanki
nių vitražai, numatyti to vardo 
šventovėje Anapilyje, kur įri- 
kiuotas ir prof. Pr. Dovydaitis. 
Ten sakoma:

. . . Dovydaitis pirmiausia buvo 
pavyzdingas lietuvis patriotas ir uo
lus krikščionis. O tai juk ir yra 
mums visiems svarbiausia, nes tai 
nurodo, jog pirmoj eilėj jis priklau
so lietuvių tautai ir Bažnyčiai, o tik 
paskui atitinkamoms organizaci
joms. Juk šią tautinę ir religinę pir
menybę iš pat jaunų dienų jis pasi
rinko savo gyvenimo tikslu ir jam 
jis paaukojo visa, kas žmogui šioje 
žemėje yra gražiausia ir brangiau
sia: laiką, jėgas, darbą, turtą, moks
linę garbė, kurios jis lengvai galėjo 
nusipelnyti netgi pasauliniu mastu, 
ir didžia dalimi savo šeimos laimę. 
Ir kam visa tai? Ogi kad mūsų tė
vynė taptų dora, kultūringa, išsi
mokslinusi, religinga ir graži, kad 
jos jaunimas pražystų margaspal
viais žiedais, kuriais džiaugtųsi Lie
tuva ir kaimyninės tautos gėrėtųsK 
Taigi jis stengėsi išugdyti ąžuolinę 
Lietuvą, mintančią Dievo žodžiu, ku
riuo jis ir pats mito visą savo gyve
nimą. Jis už šiuos idealus ir mirė 
pasauliečio kankinio mirtimi (be
sielio komunistinio teismo sprendi
mu sušaudytas Sverdlovske 1942 m. 
lapkričio 4 d.). O juk ir jis galėjo 
pasitraukti iš savo mylimo krašto ir 
išvengti sovietinio kūjo smūgių, kaip 
išvengėme ne vienas ir iš mūsų. Bet, 
matyt, Dievas panorėjo jį pastatyti 
mums pavyzdžiu.

Kanados Lietuvių Sūnų ir 
Dukterų Savitarpinės Pašalpos 
Draugijos 65-rių metų sukaktis 
buvo paminėta lapkričio 19 d. 
jos svetainėje. Dalyvavo apie 
200 asmenų. Tai daugiausia se
nosios ateivijos tautiečiai, remią 
komunistinę veiklą bei joje da
lyvaujantys. Iškilmėje dalyvavo 
Ontario valdžios atstovai—min. 
John MacBeth su žmona, Miss 
Catharine Dowdall, Jim Dahl. 
Ministeris MacBeth pasveikino 
susirinkusius Ontario vyriausy
bės vardu. Dalyvių tarpe buvo 
ir prof. Harney, Ontario dau- 
giakulturės istorijos dr-jos pir
mininkas su savo pagalbinin
kais p. Kuechmeisteriu ir Mrs. 
Kunsler. Vakaro pranešėju bu
vo J. Yla, redagavęs komunisti
nį savaitraštį “Liaudies Balsas”.

Vasario 16 gimnazijon išvy
kusių mokytis vaikų tėvai sako, 
kad jų vaikai ten yra labai pa
tenkinti, o L. Morkūnaitė, išvy
kusi iš Hamiltono, parašė Va
sario 16 gimnazijai remti komi
sijai padėkos laišką už pagalbą 
jai ten nuvykti mokytis ir pa
žymėjo, kad jai ten “gyventi ir 
mokytis labai patinka”.

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

472 Roncesvalles Avė.
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

t
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Anapilio žinios

Tel. 277-1270
— N. Metų sutikimui bilietai gau

nami sekmadieniais Anapilyje po 
pamaldų arba pas ponias A. Ščepa- 
vičienę ir R. Celejewska. Rezervaci
jos priimamos taip pat klebonijos 
telefonu 277-1270. Maistą gamins 
“Candlelights Catering (J. Bubulie- 
nė). Salės papuošimu rūpinasi jau
ni akademikai. Specialus autobusas 
7.30 v.v. važiuos nuo Islington po
žeminio ir iš Anapilio — 1.30 v.r.

— Šventovėje baigiami lubų dar
bai. Talkininkai atlieka įvairius me
džio darbus, kurie neįeina į statybos 
sutartį. Statybos fondui aukojo $500: 
A. E. Miklovaičiai (Bradford, Ont); 
$200: A. M. Masiuliai, Simcoe, Ont.; 
po $100: V. S. Rutkauskais, B. G. 
čižikai ir N.N. Geradariams nuošir
di padėka.

— Tikybos pamokos vaikams, be
sirengiantiems pirmajai Komunijai, 
vėl prasidės sausio 8 d. (po Kalė
dų atostogų).

— Norint patikslinti ir papildyti 
parapijos kartoteką, visi aukotojai 
maloniai prašomi per sekančius du 
sekmadienius tiksliai pažymėti ant 
vokelių adresą, ypač pašto kodą.

— Kalėdinių plotkelių galima 
gauti po pamaldų parapijos kny
gyne.

— Prašoma pranešti ligonius ar 
vyresnio amžiaus asmenis, kad būtų 
galima juos prieš šventes aplankyti.

— Gruodžio 13 d. palaidotas a.a. 
Antanas Sodaitis Šv. Jono liet, ka
pinėse. Velionies artimiesiems nuo
širdi užuojauta.

— Lietuvoje mirus a.a. Antanui 
čečiui, jo brolį Praną, gyvenantį 
Toronte, nuoširdžiai užjaučiame. Už 
velionį pamaldos — gruodžio 13 d., 
7 v. vak., klebonijos koplyčioje. Tuo 
pačiu metu bus pamaldos ir' už a.a. 
Antaną čirūną.

— Parapijos komiteto posėdis įvy
ko gruodžio 12 d.

— Stayneryje pamaldos lietuviams 
kat. šventovėje — šį sekmadienį, 4 
v.p.p.

— Sį sekmadienį pamaldos: 10 v. 
r. už a.a. Antaną Vengraitį, 11 v. 
už a.a. Kazimierą ir Marcelę Čer
niauskus ir a.a. Igną ir Mariją Ka- 
napkas.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Pirmadienį, 7.30 v.v., repetuoja 

choras.
— Antradienį, 8 v. v., renkasi 

bendra parapijos taryba.
— Penktadienį, 6.30 v.v., konfir- 

mandų pamoka.
— šeštadienį jaunimas puošia Ka

lėdų eglutę; 2.30 v.p.pi šventovėje 
renkasi sekmadienio mokykla pasi
ruošti jaunimo pamaldoms.

— Šį sekmadienį, 1.30 v.p.p., jau
nimo pamaldos, po kurių atsilankys 
moterų draugijos iškviestas Kalėdų 
senelis ir bus kavutė visiems.

— Kūčių vakaro pamaldos įvyks 
7 v.v.; bus dalinama šv. Komunija; 
giedos parapijos choras.

— Praėjusią savaitę buvo Jurgio 
Preikšaičio metinės; taip pat prisi
minta kun. Petro Dagio mirtis.

Lietuvių Namų žinios
— Praėjusio sekmadienio popietė

je dalyvavo apie 200 asmenų Du 
svečiai buvo iš Lietuvos, tačiau sve
čių knygoje jie nesutiko pasirašyti.

— Gruodžio 17, šeštadienį, 8.30 v. 
v., Vytauto Didžiojo menėje įvyks 
Toronto Universiteto Lietuvių Stu
dentų Klubo šokių vakaras.

— Gruodžio 11 d. pasibaigė met
ropolinio Toronto C klasės šachma
tų turnyras. LN šachmatininkai lai
mėjo 18,5:5,5 rezultatu. Taigi C kla
sėje rudens šachmatų varžybose lie
tuviai laimėjo iškilią vietą. Žaidė:
I. Jurusevičius, A. Kuzmarskis, N. 
Abromaitis, J. Usvaltas, J. Urbonas,
J. Galinaitis, A. Sabaliauskas, J. Ra
nonis. L Jurusevičius, A. Kuzmars
kis ir M. Abromaitis laimėjo visas 
rungtis.

— LN Vyrai yra gavę anglų kal
ba Chas L. P. Pichel knygą “Samo- 
gitia”. Joje labai išryškinti žemai
čiai. Praėjusio sekmadienio popietė
je jie pardavė 18 egzempliorių.

— LN Vyrai bibliotekai padova
nojo dvi knygas: “Trečiasis mokslo 
ir kūrybos simpoziumas” ir Chas L. 
P. Pichel “Samogitia”. Skulpt. Da
gys LN bibliotekai padovanojo sa
vo poezijos ir skulptūros leidinį 
“Dagys dejuoja ir dainuoja”. Ačiū 
visiems. LN biblioteka iš savo kny
gų pertekliaus padovanojo Londono 
lietuvių bibliotekai 50 lietuviškų 
knygų.

— LN Kūčioms užsirašė per 400 
asmenų. Visos Kūčių vakarienės vie
tos jau užimtos.

— TL Pensininkų Klubo Kalėdų 
pietūs įvyks 1 v. Norį juose daly
vauti registruojasi pas klubo valdy
bos narius iš anksto. Suaugusiems 
— $5, jaunuoliams — $3, vaikams 
iki 12 metų — nemokamai.

— LN ruošiamam N. Metų sutiki
mui bilietai išparduoti. TL Pensi
ninkų Klubo nariai, norį N. Metų 
sutikime dalyvauti prie pensininkų 
stalų, prašomi registruotis pas klu
bo valdybos narius.

— Svetainė “Lokys” gruodžio 31, 
šeštadienį, veiks iki 5 v.p.p. 1978 m. 
sausio 1 d. veiks kaip ir kiekvieną 
sekmadienį nuo 4 v.p.p. iki 10 v.v.

— 1978 m. sausio 1 d. LN sekma
dienio popietės nebus.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Nuo praėjusio pirmadienio vyks

ta prieškalėdinis susikaupimas, kurį 
veda kun. A. Grauslys iš Čikagos. 
Pamokslas ir Mišios — 7.30 v.v. Pa
grindinė tema — Atgailos sakra
mentas ir tinkamas pasiruošimas. 
Šeštadienį, 7.30 v.v., bus bendras pa
siruošimas ir privati išpažintis.

— Jaunimui, lankančiam gimna
zijas ar universitetus, prieškalėdinis 
susikaupimas vyks penktadienį, 
gruodžio 16 d., 7 v.v., Parodų sa
lėje. Bus aiškinamas naujas Atgai
los sakramento atlikimo būdas ir 
užbaigiama bendruomeniniu pasi
rengimu ir privačia išpažintimi. Sek
madienį, gruodžio 18 d. bus jauni
mui specialios Mišios Parodų salėje.

— Giliai užjaučiame Stasį Baršku
tį, Lietuvoje mirus broliui Broniui, 
ir A. Pivorienę, Lietuvoje mirus 
jos mamytei.

— Pensininkų pobūviai — trečia
dieniais, 2 v.p.p. Šį trečiadienį bus 
kun. A. Grauslio paskaita apie se
natvę ir jaunatvę.

— Suaugusių choro repeticijos — 
trečiadieniais, 7.30 v.v. Praėjusį šeš
tadienį choras suruošė tradicinę va
karienę. Choras yra numatęs ir šo
kių vakarą sausio 7 d.

— KLK Moterų Dr-jos mūsų par. 
skyrius savo metinės šventės proga 
praėjusį sekmadienį organizuotai su 
vėliava dalyvavo 11.30 vai. Mišiose 
ir turėjo agapę-susirinkimą. Seselė 
Paulė skaitė turiningą paskaitą Bu
vo ir vaišės.

— Mišios: šeštadienį, 8 v. už An
taną Aukštakalnį, užpr. žmonos, 8.30 
v. — už Jurgį Smolskį, užpr. žmo
nos, 9 v. — už Pauliną Vaivadienę, 
užpr. A. Vaivados, 9.30 v. — už 
Pranciškų Tamošiūną, užpr. J. Ta
mošiūno, 11 v. — už Kazimierą Ža
rą; sekmadienį, 8 v. — už Emiliją 
Labanauskienę, užpr. A. M. Norkų, 
9 v. — už Petrą Gečą, užpr. M. 
Gečienės, 10 v. — už Petrą Ledą, 
užpr. A. Ledo, 11.30 v. — už par., 
7 v.v. — už Praną, Kazimierą ir Ja
niną Jurevičius, užpr. V. Jurevi
čiaus.

— Gruodžio 13 d. iš mūsų šven
tovės palaidotas Antanas Sodaitis, 
90 m. amžiaus. Dukrai Liudmilai Su- 
kauskienei, jos šeimai ir visiems ar
timiesiems reiškiame gilią užuo
jautą.

PADĖKA IŠ AUSTRALIJOS
Didžiai gerbiami, 
brangūs lietuviai!
Nežinau net kaip pradėti jum vi

siem dėkoti. Mes tariame labai nuo
širdų ačiū: gerbiamai ir labai malo
niai poniai Aldonai Skilandžiūnienei 
už paaukotą laiką ir labai brangią do
vaną — Vytį, kiuris puošia mūsų sa
loną, ir aprodymą labai gražiai tvar
komų Toronto Lietuvių Namų; ger
biamam St. Jokūbaičiui už aprodymą 
daugelio Toronte įkurtų gražių lietu
vių institucijų. Ačiū už visas dova
nas ir už jūsų visų draugiškumą 
(ypač poniai Aldonai kurios tik var
dą atsimenu). Ačiū J. Karpiui, kurį 
mano vyras labai gerai prisimena ir 
siunčia nuoširdžiausius linkėjimus. 
Labai dėkojam gerb. klebonui kun. 
P. Ažubaliui. Dar kartą norėčiau pa
matyti jau užbaigtą taip puikiai sta
tomą Lietuvos Kankinių šventovę. 
Ačiū visiem, kuriuos susitikom, bet 
pavardžių nebeatsimenu (už tai pra
šau atleisti). Niekad mūsų Lietuva 
nežus, kol bus tokių kilnių lietuvių. 
To mes niekada nepamiršime. Dar 
sykį ačiū, brangūs lietuviai!

Visiem linkime džiugių šventų Ka
lėdų ir laimingų naujų metų.

Su pagarba —
Sabina Umežienė ir 
Nijolė Urnežiūtė

DLK Algirdo šaulių kuopos 
valdyba švenčių proga “TŽ” pa
aukojo $25. Dėkojame už duos- 
nią paramą.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir 
virtuvė arti Toronto Lietuvių Na
mų. Pageidaujajne vyresnio amžiaus 
asmenų. Tel. 5334912.

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

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 FLORIST S”. 
Gėlės visokiom progom. 231 Ron- 
cesvalles Avė., Toronto, Ont. Telefo
nai: 534:4645 arba vakarais 5334037. 
Savininkė A. Putninš kalba 
lietuviš kai.

MOTERIS JIEŠKO kambario ir vir
tuvės su baldais. Skambinti tel. 
7824723 Toronte.

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.

TULSK KVIEČIA VISUS STUDENTUS Į

KALĖDŲ SŪKIUS
gruodžio 17, šeštadienį
8.30 valandą vakaro, 
LIETUVIŲ NAMUOSE

• Gros puikus 
ukrainiečių orkestras

• Veiks baras
Kaina: $2.50 nariams, $3.00 kitiems

Kviečiame visus atsilankyti! Iki pasimatymo! TULSK

Iškilmingas NAUJU. METU
1.

2.

3.
5.

Šilta vakarienė bus paduodama į stalus. Šaltų užkandžių 
bufetas bus sudarytas iš 26 patiekalų. Visų maistų ruošia 
J. Bubulienė — “Candlelight Caterers" savininkė 
Visi gėrimai — šampanas ir stiprieji — nemokamai 
(įskaityta į bilieto kainų)
Orkestras "Muzika" 4. Šaunus salės išpuošimas 
Specialus autobusas (nemokomai) nuo Islingtono 
požeminio stoties 7.30 valanda vakaro
Bilieto kaina asmeniui — $20.00. Bilietus galima iš 
anksto įsigyti pas p. N. ščepavičienę (tel. 766-3726 
arba 277-3351) ir sekmadieniais Anapilyje

gruodžio 31, 
šeštadienį, 
nuo 8 v. vakaro

“T. ŽIBURIŲ” 
SKAITYTOJAMS

Sekantis “TŽ” numeris—jau 
kalėdinis. Jis bus dvigubas — 
16 puslapių ir išeis gruodžio 20 
d. Pokalėdinis numeris, kuris 
normaliai turėtų išeiti gruodžio 
29 d. data, dėl švenčių neišeis.

Dėkojame skaitytojams, ku
rie jau atnaujino prenumeratas 
1978 metams, ir kviečiame vi
sus kitus nedelsiant tai padary
ti. Taipgi būsime labai dėkingi 
visiems, kurie su šių metų pa
baiga sumokės savo skolas “T. 
Žiburiams”.

Apgailestaujame, kad dėl Ka
nados pašto sutrikimo nevisi 
“TŽ” numeriai pasiekia skaity
tojus laiku. Tikimės, kad pašto 
reikalai netrukus pagerės, ir vi
si skaitytojai vėl tvarkingai 
gaus laikraštį.

Linkime visiem skaitytojam 
malonių švenčių!

Maironio mokyklos Kalėdų 
eglutė, kaip buvo skelbta, įvyks 
pačioje mokykloje gruodžio 17, 
šeštadienį. Kalėdinė programa 
prasidės 11 v.ryto. Mokyklos va
dovybė kviečia tėvus ir visus 
Toronto mažuosius šioje šven
tėje dalyvauti. Mokiniai bus pa
leisti 12 v.

Stynerio - Wasagos lietuviams 
prieškalėdinės pamaldos įvyks 
šį sekmadienį, gruodžio 18 d., 
Staynerio katalikų šventovėje.

Skautų Kūčios — gruodžio 18, 
sekmadienį, 5 v.p.p., (ne 2 v.p. 
p.) Prisikėlimo salėje.

Kalėdinių giesmių popietę 
“Christmas Carols Around the 
World” rengia Toronto etninio 
meno taryba gruodžio 18, sek
madienį, nuo 2 v.p.p. iki 5 v.p.p. 
miesto rotušės patalpose (Ro
tunda). Bus giedamos įvairių 
tautų kalėdinės giesmės. “TŽ” 
redakcijai atsiųstame sąraše 
lietuviai neminimi.

Tradicinis “TŽ” spaudos ba
lius jau planuojamas. Jis įvyks 
1978 m. vasario 4, šeštadienį, 
prieš Užgavėnes, Anapilio salė
je. Numatyta patraukli jaunat
viška programa, gautas leidi
mas loterijai, šiuo metu spaus
dinami bilietai. Didžiojoje lote
rijoje bus stambūs laimikiai, 
būtent spalvota televizija (20 
inčų), žymiųjų dailininkų pa
veikslai, skulptūros, keramikos 
kūriniai ir kt. Iš V. Dauginio 
gauta dovana loterijai — FM 
radijo priimtuvas. Dėkojame už 
paramą.

Vietoje gėlių prie a.a. Teles
foro Valiaus karsto O. Gailiū- 
naitė paaukojo $10 “T. Žibu
riams”. Dėkojame.

Stasys Paciūnas, savanoris-kū- 
rėjas, Klaipėdos krašto atvada
vimo dalyvis, savo artimų drau
gų ir bičiulių tarpe kukliai pa
minėjo savo amžiaus 75 metų 
sukaktį. Nuo jaunystės dienų su
kaktuvininkas buvo aktyvus vi
suomeninėje veikloje. Ir dabar, 
sulaukęs deimantinio amžiaus, 
tebėra aktyvus. Buvo ilgametis 
Toronto Lietuvių Namų Pensi
ninkų Klubo pirmininkas. Šiuo 
metu yra LAS Toronto skyriaus 
valdybos narys. Tebėra didelis 
lietuviškos spaudos mylėtojas ir 
lietuviškų organizacijų rėmėjas.

M. K.

Mirus mielam mokslo draugui

dailininkui
a.a. TELESFORUI VALIUI

reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai, sese
riai ir kitiems artimiesiems —

Adelė Šimkutė
Stasys Šimkus

Tauriam jaunuoliui
A+A JUOZUI MIŠKINIUI

auto nelaimėje žuvus, skausmo prislėgtiem tėvam 
VYTAUTUI ir ANTANINAI MIŠKINIAMS, bro
liam SAULIUI ir LEONUI skausmo valandoje, 
reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime —

Ramanauskų šeimos
Oakvillėje ir Burlingtone

Mielam BROLIUI
Lietuvoje mirus,

PRANĄ ČEČĮ nuoširdžiai užjaučiame —

B. Čirūnienė B. Trukanavičius

J. K. Rugiai

KLB Toronto apylinkės val
dybos posėdis įvyko gruodžio 6 
d. Anapilio patalpose. Numaty
ta Vasario 16 programa., Meni
nei daliai pakviesti Toronto 
“Varpas” ir “Gintaras”. Ap
svarstytas pranešimas apie lie
tuvių paviljoną “Vilnius” ir iš
kiliosios lietuvaitės “Miss Vil
nius” rinkimų procedūrą. Pa
tenkinta keletas finansinės pa
ramos prašymų. Toronto liet, 
chorui “Varpas” jo 25 m. su
kakties proga paskirta $200, 
tautinių šokių grupei “Atžaly
nas” $250 ir Stp. Kairio muzi
kiniam vienetui, besirengian
čiam vykti į Australiją, — $300. 
Pareikšta nuoširdi užuojauta ir 
apylinkės vardu pasiųstas vaini
kas a.a. dail. Telesforo Valiaus 
laidotuvėms. Nutarta koordi
nuoti Toronto apylinkėje vyks
tančius parengimus, įsijungti i 
Klaipėdos atvadavimo 55 metų 
sukaktį, kuri bus minima sausio 
15 d. Liet. Namuose. Posėdžiui 
pasibaigus, buvo pakviesti bu
vusios valdybos nariai su jos 
pirm. P. Šturmu pobūviui, kurio 
metu jiems pareikšta padėka už 

atliktą darbą praėjusių metų 
laikotarpyje.

Toronto Lietuvių Jaunimo 
Ansamblis “Gintaras” dėkoja 
visuomenininkui ir draudos 
agentūros vedėjui Valteriui V. 
Dauginiui už finansinę paramą.

Išėjo iš spaudos rašytojos Ja
ninos Narūnės autobiografinių 
atsiminimų knyga “Jaunystė”. 
Gaunama pas knygų platinto
jus. Kaina — $5.

Ateitininkų Kūčiose Prisikė
limo salėje gruodžio 11 d. daly
vavo apie 200 asmenų, ypač 
daug jaunimo. Pradžioje įžygia
vo salėn moksleiviai ir studen
tai su žvakėmis, giedodami 
“Sveikas, Jėzau, gimusis”. Rai
mundas Sungaila perskaitė šv. 
Rašto ištrauką, o kun. Ant. Pra- 
kap'as sukalbėjo invokaciją. 
Moksleiviai ir studentai atliko 
meninę programą. Visi susirin
kusieji dalinosi tradicinėmis 
plotkelėmis, linkėdami vieni ki
tiems geriausios sėkmės bei pa
laimos. Po jaukios vakarienės 
visi skirstėsi namo laukti Kalė
dų šventės.

M! MONTREAL
Mire Montrealio "Gintaras”?

P. ADAMONIS

Matėme, girdėjome, džiaugė
mės “Gintaro” veikla. Jau prieš 
metus ir anksčiau pasklido gan
das, kad “Gintaras” sustos vei
kęs, kad vadovai ar vyriausias 
vadovas negali išvežti naštos. 
Buvo kalbos, kad bus pailsėta 
vienerius metus ir vėl bus im
tasi darbo. Praėjo metai, bet ne
besigirdi dainų, kanklių ir kitų 
instrumentų, nebematyti “Gin
taro” išvykų. Tik tautinių šokių 
grupė repetuoja. Mažai girdėti 
ir apie jaunųjų grupę “Gintarė
liai”. Taigi, ar tikrai Montrealy- 
je mirė “Gintaras”? Ar nebe
galima jau atgaivinti? Jeigu jau 
tiek metų ir taip gražiai “Gin
taras” mus džiugino, kėlė viltis, 
atstovavo Montrealiui kitose lie
tuvių kolonijose, argi staiga at
ėjo metas išsiskirstyti?

Reikšdamas visiems “Ginta
ro” vadovams didelę pagarbą ir 
padėką už ilgametį darbą, įver
tindamas “Gintaro” valdybos — 
tėvų komiteto pastangas bei 
planus, noriu iškelti šį reikalą 
ypač Montrealio lietuviams, kad 
jį svarstytų ir gal išeitį rastų.

Montrealyje turime 44 orga
nizacijas bei institucijas. Visos 
jos turi savo planus, savo veik
los barą. Kaikurios jų įtaigoja, 
kad tik jos ar pirmininko galvo
jimas yra vienintelis ir tikriau
sias išlikimo laidas. Bet ar mes 
matome, kas aplink mus darosi? 
Ir jei matome, tai ar supranta
me kas yra pagrindinis išlikimo 
klausimas? Mūsų jaunimas — 
mūsų vaikai yra vienintelis at
sakymas! Jie po 10-20-30 metų 
vieninteliai čia išeivijoje dar 
neš lietuvišką žodį! Tik į juos 
sudėtos investacijos ir darbas 
turės prasmės ateičiai!

Taigi, ar leisime Montrealyje 
jaunimo ansambliui “Gintaras” 
numirti? Girdėjau, kad pagrin
dinė priežastis esanti vadovai; 
esą jie nepajėgia nuolat nešti tą 
naštą. Vadovų problema visose 
darbo srityse didėja grėsmin
gai, bet visi “Gintaro” vadovai 
dar labai žvalūs, palyginti, jau
ni. Gal tik jiems darbą galima 
palengvinti, bandant jaunimą, 
linkusį į kurią meno šaką, pa
ruošti į “Gintaro” vadovus ir su 
tokiu planu padirbėti porą me
tų. Taip pat “Gintaro” vadovai 
turėtų būti žmoniškai už darbą 
doleriais atlyginami. Mokėtume 
didesnį mokestį — tėvai, visuo
menė, organizacijos turėtų stip
riau įsipareigoti. Lėšos eitų jau

APDRAUDOS NAUJIENOS
(Skelbimas)

AUTOMOBILIŲ
1-os dienos, kai Kvebeko valdžia paims dalį draudimų 
už sužeidimus ir gyvybę.
Draudimo bendrovės grąžins pinigus už nesunaudotą 
laiką valdžios paimtai draudimo proporcijai.
Kiekvienas automobilio savininkas turės turėti draudimą 
ir draustis dviejose vietose — bendrovėje ir valdžioje. 
Dėlto atsiras daugiau reikalų, tad savarankiško agento 
patarnavimas įgaus daugiau prasmės ir klausimas kur 
esi apsidraudęs pasidarys aktualesnis.

GYVENAM IEJI NAMAIdraudžiami statymo po ne
laimės pagrindu. Seną ar naują pastatą atstatyti, remon
tuoti kainuoja vienodai, todėl ir draudimo sumos apskai
čiuojamos arti atstatymo vertės.

ŠIAIS LAIKAIS aPdraudoie' pastovaus reiški
nio, kaip "žemiausios kainos"

nėra. Dabar, ypač Kvebeko provincijoje, atsižvelgiant į 
ekonominę padėtį, daugiau yra kreipiamas dėmesys į 
pastovumą, garantiją, galimybes.

Adomonis Insurance Agency Inc.
Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel.: 722-3545

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 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: 1465 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% Nekiln. turto ......................... .10.0%
Pensiją planas ......................... ....8.5% Čekiu kredito ........................ .12.0%
Term. ind. 1 m....................... 8.75% Investacines nuo .................. ...10.5%
Term. ind. 2 m....................... ...9.0%
Term. ind. 3 m...................... .9.25%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
dq iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

nimui. Visi mes mėgstame pa
kalbėti apie pasiaukojimą, bet 
kai vadovams savaitė už savai
tės (kartais diena iš dienos) rei
kia susidurti su veiklos reika
lais, susidaro nemažos išlaidos. 
Tai jaučia kiekvienas, kuris ką 
nors dirba. Mes visi taip pat ži
nome, kad šitame krašte su pi
nigu galima ir gyvenimą paleng
vinti, ir šiek tiek sveikatą patai
syti ar nors geriau pailsėti.

Būtų gera, jei “Gintaro” val
dyba sušauktų visų tėvų, ginta- 
riečių ir vadovų susirinkimą. 
Reikėtų, kad dalyvautų visi tė
vai, tėvai, kurie turi vaikų, ir 
jaunimas, kuris galėtų būti kan
didatais į “Gintarą”. Man yra 
žinoma, kad nevienos šeimos 
planuose būdavo puoselėjama 
mintis: paaugs vaikas, baigs lie
tuvišką mokyklą, tada gal į 
“Gintarą” pateks ir lietuviška
me jaunimo būryje galės toliau 
dirbti!

Rašau, kaip išmanau. Noriu, 
kad persvarstytume pagrindinai 
“Gintaro” reikalą, kad padisku
tuotume, pasitartume, kad tu
rimus pasiūlymus pareikštume 
jei ne spaudoje, tai “Gintaro” 
vadovams ar valdybai. Tam ga
lėtų pasitarnauti ir mano tele
fonas Mntrealyje 722-3545. Gal 
dar galima ką nors padaryti, 
kad “Gintaras” nemirtų?
Šv. Kazimiero parapijos žinios

— Kalėdų ir N. Metų pamaldų 
tvarka: Kūčių naktį Bernelių Mišios 
— 12 v., Kalėdų dieną — 11 v.r., N. 
Mefų išvakarėse, šeštadienį — 8 v. 
vakaro, N. Metų dieną — 11 v.r.

— Svetainėje par. komitetas ruo
šia N. Metų sutikimą. Iš anksto ga
lima rezervuoti stalus pas A. Yau- 
nish 721-8723. Asmeniui bilietas — 
$16. Bus šiltų ir šaltų valgių bufe
tas su vynu ir kitais gėrimais. Šo
kiams gros orkestras. Pradžia — 
8.30 v.v.

— Vyskupo V. Brizgio 50 m. kuni
gystės minėjime Toronte dalyvavo 
klebonas kun. dr. F. Jucevičius.

— Sekmadieniais tuoj po pamaldų 
yra dalinami metiniai aukų vokeliai 
kiekvienai šeimai. Parapijai priklau
so 174 šeimos. Taip pat galima gauti 
kalėdinių plotkelių.

— Juozas Gabrusevičius, grįžęs iš 
ligoninės po operacijos, sveiksta na
muose. S. Sk.

“Litas”, kaip ir kiti bankai, bus 
uždarytas: Kalėdoms — gruodžio 24, 
25, 26 ir 27 dienomis, t.y. nuo šeš
tadienio iki antradienio imtinai. 
Naujiems Metams — gruodžio 31 d., 
sausio 1 ir 2 dienomis, t.y. nuo šeš
tadienio iki pirmadienio imtinai.

P.R.

draudimo pakeitimai bus 
nuo 1978 metą kovo mėn.


