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Trys veidai
Įvairių sukakčių metas sutirštėjo. Jei seniau ir pen- 

keri metai reiškė minėtiną sukaktį, tai dabar ir septynios 
dešimtys metų nebėra retenybė. Sukaktuvininkų eilėje 
betgi iškyla tokių veidų, kurie išeivijos gyvenime ir apla
mai mūsų tautos buityje turi išskirtiną reikšmę. Pasta
ruoju metu tokių veidų tarpe minėtini trys: kun. dr. Juo
zas Prunskis, kun. prof. Stasys Yla ir prof. dr. Antanas 
Maceina. Pirmajam suėjo 70 metų amžiaus 1977 m. pa
baigoje, antrajam ir trečiajam — š.m. sausio mėnesį. Visi 
trys yra stipriai ryškūs veidai, susiformavę nepriklauso
moje Lietuvoje ir visas savo jėgas skyrę savajai tautai 
stiprinti sutemų laikotarpyje. Kun. J. Prunskis per septy
nias dešimtis metų žingsnis po žingsnio išryškėjo kaip 
komunikacijos žmogus. Augštaitis, judraus charakterio, 
pastabus, optimistiškai nusiteikęs, primenąs kan. J. Tumą- 
Vaižgantą, mokąs visur prieiti (net prie Chruščiovo), už
megzti kontaktą. Galima sakyti, pati jo prigimtis lenkė 
būti komunikacijos žmogumi. Atėjęs į spaudą kaip redak
torius, straipsnių autorius, reportažų, pokalbių rašytojas, 
kun. J. Prunskis rado plačius vandenis, kuriuose plaukti 
jam buvo ir tebėra lengva. Jis pats nėra kūrėjas, bet labai 
sumanus kitų kūrybos perteikėjas visuomenei. Iš kiek
vienos knygos jis gali paruošti įdomų reportažą, pagau
nantį ir nerangų skaitytoją. Toks jis tebėra ir dabar — 
nė kiek judrumo nenustojęs spaudos žmogus.

G
EROKAI skirtingas yra kun. St. Yla. Taip pat augš- 

taitis, bet su kitokiais polinkiais. Jis yra giliai žvel
giančios širdies žmogus, kuris mato gyvenimo pro

blematiką ir skuba spręsti jos visomis turimomis jėgomis. 
Jis negali praeiti pro šalį žmogaus, reikalingo pagalbos. 
Jis negali svarstyti gyvenimo problemų, neįjungęs savo 
širdies gilumos. Jis negali kalbėti apie visuomenės žaiz
das, nejausdamas jų skausmo. Tuo būdu kun. St. Yla yra 
egzistenciškas, teikiąs pirmenybę gyvenimo formavimui, 
o ne teoriniam mokslui. Dėlto jis teorinėm problemom 
skyrė mažiau dėmesio, nors intelektinis pajėgumas jį būtų 
iškėlęs ir šioje srityje. Jo širdis traukė į gyvenimą, kur 
vyksta dvasinis žmogaus formavimas. Būdamas sielovados 
profesoriumi teologijos-filosofijos fakultete Kaune, jis, 
galbūt nė nejausdamas, daug prisidėję prie naujo - ge 
tipo formavimo, ir tai tokio, kokio laukė atgimusi moder
nioji Lietuva. Jo įtaka siekė ir tebesiekia daug toliau, bū
tent, plačiosios visuomenės sluogsnius, ypač tuos, kurie 
atsirėmė į krikščionybę. Gausūs kun. St. Ylos veikalai, 
straipsniai, eilėraščiai, maldynai, pamokslai, paskaitos, 
kursai išsiliejo į vieną stiprią srovę, skaidrinančią lietu
vio kelią į Dievą, kelią, vingiuojantį per lietuviškąjį gyve
nimą. Tą dvasinį jo spinduliavimą dargi sustiprino kančia, 
patirta ypač kaceto gyvnime, Ji dar labiau pagilino iš 
prigimties giliai žvelgiančią širdį ir ją užgrūdino.

V
ISAI SAVITO veido žmogus yra prof. A. Maceina. 
Jis — suvalkietis, išaugęs krikščioniškoje Lietuvos 
aplinkoje, pradžioje pasinešęs eiti tradiciniu kunigų 

seminarijos keliu, bet vėliau pasukęs į akademinį kelią. 
Jame jis atrado save ir tapo intelekto žmogumi. Forma
vosi Lietuvoje, V. Europos universitetuose, bet nebuvo 
uždaras ir Rytams. Tai matyti daugelyje jo raštų ir pa
skaitų, kur jisai sklando abiejų polių filosofijose. Kaip 
intelekto žmogui, A. Maceinai teko mąstyti už kitus, žvelg
ti giliau ir pateikti idėjas Lietuvos gyvenimui. Kaikurios 
jo idėjos buvo trenkiančios, netradicinės, keliančios kai- 
kam susirūpinimo. Bet kai viskas susikristalizavo, A. Ma
ceina iškilo kaip minties švyturys, kuriam atviros buvo 
durys ir Vokietijos universitetuose. Čia pasirodė jo min
ties platumas bei gilumas, susilaukęs ir tarptautinio dė
mesio. Nors A. Maceina savo gyvenime kedeno daug 
problemų — tautinių, socialinių, kultūrinių, universalinių, 
tačiau pagrindinis jo dėmesys palinko į religines bei uni
versalines gelmes, kuriose atsiskleidė labai subtilus jo 
žvilgsnis, paliečius žmogų galutinėje perspektyvoje. Čia jis 
pasirodė nepralenkiamas tiek turiniu, tiek meistriška lie
tuvių kalba. Skaitant filosofinius jo raštus, matyti, kad 
kartu kalba ir poetas, mokąs jautriai valdyti žodį. A. Ma
ceina savo gausiais raštais labai praturtino lietuviškąjį 
minties pasaulį, davė jam dar neturėtą perspektyvą, kurią 
jis vis gilina ir platina. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

Daugiakalbė televizija

Pasaulio įvykiai
IZRAELIO, EGIPTO IR JAV UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIŲ 
susitikimas Jeruzalėje baigėsi taikos derybų sustabdymu. Egipto 
prez. A. Sadatas atšaukė savo užsienio reikalų nūn. M. Kamelą, 
kai Izraelis atsisakė suteikti laisvo apsisprendimo teisę palesti
niečiams ir pilnai pasitraukti iš Sinajaus pusiasalio. Atrodo, dau
giausia įtakos derybų nutraukimui turėjo Izraelio premjero M. 
Begino pareiškimas oficialiame pokylyje, sulyginęs palestiniečių 
teises su A. Hitlerio įvykdyta Čekoslovakijos okupacija ten gyve
nusių vokiečių naudai. Iš tikrųjų toks palyginimas geriau tinka 
pačiam Izraeliui, okupavusiam Jordanijos ir Egipto žemes. Apsi
sprendimo teisės reikalaujama ne Izraelyje gyvenantiems pales
tiniečiams, o vakarinėje Jordano upės pakrantėje ir Gazos juos
toje. Derybose taipgi paaiškėjo, •---------------------------------------

Torontas gali susilaukti pir
mosios etninės televizijos sto
ties pasaulyje. Tokias transliaci
jas 45-tuoju kanalu pernai rude
nį pasisiūlė įvesti trys kandida
tai — etninės radijo CHIN sto
ties savininkas J. Lombardy, 
Kanados folkloro tarybos pirm. 
L. Kossaras ir italas laikrašti
ninkas D. lannuzzi, paruošiantis 
etninę 35 valandų programą 
per savaitę CITY televizijos sto
čiai. Jų prašymus svarstė radijo 
ir televizijos reikalus tvarkanti 
CRTC taryba. Pritarimas etni
nei televijos stočiai buvo duo
tas, tačiau minėtuosius tris pra
šytojus gali atbaidyti sąlygos: 
60% visų laidų betkuriuo die
nos ar vakaro laiku turės būti 
transliuojamos ne anglų ir ne 
prancūzų kalba, o 40% turės 
būti užpildytos etninių grupių 
kalbomis, anglų kalbą vartojant 

tik kaip ryšį tarp jų. CRTC ko
misijos nariai nesutinka įsileis
ti jokių amerikietiškų televizijos 
programų net ir tokiu atveju, 
jeigu garso įrašai būtų kitomis 
kalbomis. Kaip praktika rodo, 
Kanados televizijos stotys kaip 
tik daugiausia ir laikosi ameri
kietiškomis programomis, trans
liuojamomis vakaro valandomis, 
kai būna daugiausia žiūrovų. Be 
to, OBC televizijos tinklas yra 
finansuojamas valstybės iždo. 
Etninei stočiai būtų sunku pa
čiai paruošti visas programas,ku
rios nesusilauks didžiųjų Kana
dos bendrovių reklamų dėl pa
lyginti riboto žiūrovų skaičiaus 
ir, žinoma, pačių laidų lygio. 
Jam pakelti yra būtinas milijo
nų dolerių biudžetas. CRTC ko
misija pasiūlė J. Lombardžiui, 
L. Kossarui ir D. lannuzziui pa-
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Kanados žiema šiais metais ypač palanki slidininkams, kurių netrūksta ir lietuvių tarpe. Pastarieji rengiasi da
lyvauti įvairiose varžybose

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Maža tauta - stipri kova
Estai — gausiausia baltiečių 

grupė Švedijoje. Tokia ji buvo 
tuojau po karo, tokia ir šian
dien, įpusėjus ketvirtajam 
tremties dešimtmečiui. Per tą 
laiką išaugo ir subrendo naujos 
tvirtos jėgos, kurios pakeičia 
pirmųjų ateivių vadovaujamas 
gretas. Joms lengviau surasti 
bendrą kalbą su gyvenamojo 
krašto visuomene, lengviau už
imti joje priklausančią vietą, 
lengviau paskleisti sau palan
kias nuotaikas, nes yra sudėti
nė gyvenamojo krašto visuome
nės dalis ir, kas svarbiausia, ji 
neužmiršta savo tėvų, savo kil
mės krašto problemų.

Įtaikingas žurnalistas
Šiuo metu švedų žurnalisti

niame pasaulyje yra gerai įsi
tvirtinęs jaunosios estų kartos 
publicistas Andres Kiungas 
(Kueng), kelių knygų autorius, 
kūrybingas spaudos ir radijo 
bendradarbis. Valstybinis Šve
dijos radijas neseniai insceni
zavo jo parašytą dokumentinę 
apybraižą apie estų demokratų 
bylą. Šiuo metu jis rengia pana
šią programą apie Nijolę Sadū- 
naitę ir lietuvių katalikų kata- 
kombinę veiklą. Įdomus ir jo 
paruoštas švedų kalba laikrašti
nio formato 4 puslapių priedas, 
kurį pernai išleido Švedijos 
estų dienraštis “Eesti Paeva- 
leht”. čia atskirais straipsniais 
nušviečiami estų tautos laisvės 
siekiai, jos naujausioji istori
ja, išnaudojamo krašto ūkio ko
lonijinė padėtis, kultūrinio bei 
religinio gyvenimo priespauda, 
pateikiami Estiją aplankiusio 
vakariečio žurnalisto įspūdžiai.

Naujieji sąjūdžiai
Straipsnyje “Estų tauta sva

joja apie laisvę” rašoma, kad 
mažai žmonių Estijoje galvoja 
apie kokį nors ginkluotą sukili
mą prieš sovietinę valdžią, nes 
jis būtų tankais sutriuškintas ir 
paskandintas kraujuje, kaip 
Vengrijoje ar Čekoslovakijoje. 
Tačiau tautinis pasipriešinimas 
Estijoje vyksta toliau, o pasta
raisiais metais, atrodo, netgi 

sustiprėjęs. Susidarė naujas de
mokratinis estų sąjūdis, kuris 
visų pirma reikalauja, kad so
vietinė valdžia pradėtų gerbti 
savo konstituciją ir JT paskelb
tąją visuotinę žmogaus teisių 
deklaraciją.

Pirmasis reikšmingas “estų 
demokratų” raštas pasirodė 
maždaug prieš dešimtmetį — 
1968 m. liepos mėnesį. Jis va
dinosi — “Gyventi viltimi ar 
veikti?” Iš jo galima spręsti, 
kad rašto autoriai save laiko 
“sacharoviečiais” (tokiu save 
laiko ir mūsiškis Tomas Venc
lova). Šio estų demokratų de
klaracinio rašto turinys labai 
priminė akademiko Andriejaus 
Sacharovo mintis apie pažangą, 
taikų sambūvį ir intelektualinę 
laisvę. Kiek vėliau Estijoje iš
ryškėjo dvi neoficialiai veikian
čios, savo raštus ir atsišauki
mus leidžiančios grupės: Demo
kratinis Estų Sąjūdis ir Tauti
nis Estų Frontas. Abi šios gru
pės reikalauja:

1. atstatyti nepriklausomą Es
tiją tose sienose, kurios nusta
tytos Estijos ir Sov. Sąjungos 
taikos sutartimi 1920 m.; 2. pri
imti Estiją kaip buv. Tautų Są
jungos narę į Jungtines Tautas.

Abi grupės mano, jog tuo 
tikslu būtina panaikinti šiuo 
metu Estijoje veikiantį koloni
jinės administracijos aparatą, 
kuris ne tik prieštarauja visuo
tinės žmogaus teisių deklaraci
jos 21-jo str. 3-jai pastraipai, 
bet yra ir sovietinės centrinės 
vyriausybės (tuo pačiu ir dide
lės valstybės šovinistinių sie
kių) įrankis. Lygiai svarbu pa
naikinti Sov. Sąjungos karo ba
zes Estijos teritorijoj ir ati
traukti iš jos sovietinės kariuo
menės įgulas, kurios 1939 m. 
buvo įvestos dešimčiai metų.

Jungtinės Tautos
Demokratinis Estų Sąjūdis ir 

Tautinis Estų Frontas (abi Es
tijoje neoficialiai veikiančios 
organizacijos) bendrai siūlo lai
kinį krašto valdymą pavesti 
Jungtinėms Tautoms, įvedant 

jų kariuomenę tvarkai palaiky
ti, ligi bus sudaryta suvereni 
Estijos vyriausybė, pravedus 
demokratinius rinkimus. Jung
tinių Tautų priežiūros laikotar
pyje turėtų būti sugrąžinti Esti
jon visi, kurie buvo prievarta 
išvežti, įskaitant ir politinius 
kalinius, leidžiant sugrįžti ir 
savo noru kraštą palikusiems 
piliečiams.

JT stebėtojų priežiūroje su
darius normalias politinio gy
venimo sąlygas, laisvais ir de
mokratiniais rinkimais būtų su
daryta estų tautos atstovybė — 
steigiamasis seimas. Tik įvyk
džius visas šias sąlygas, teigia 
Demokratinis Estų Sąjūdis ir 
Tautinis Estų Frontas, bus pil
nai įgyvendinti JT deklaracijos, 
liečiančios kolonijinių tautų ne
priklausomybę bei savivaldą, 1- 
sis, 3-sis ir 5-sis straipsniai, o 
taip pat JT pilietinių ir politi
nių teisių konvencijos 1-jo str. 
3-ji pastraipa ir JT nuostatų 
103-sis, 104-sis ir 105-sis
straipsniai.

Ryšium su tuo abi neoficia
lios estų visuomeninės grupės 
reikalauja, kad JT imtųsi veiks
mingų priemonių nedorai, ne
žmoniškai ir neteisėtai sovietų 
kolonijinei galybei iš Estijos 
pašalinti, priverstų Sov. Sąjun
gą netrukdyti estų tautos teisių 
ir tautinio suverenumo atstaty
mo. Estų tauta niekad nesutiks 
su savo tėvynės kolonijine pa
dėtimi. Dabar, kai ir mažiau
sioms pasaulio tautoms pripa
žįstama nepriklausomybė, estų 
tauta laukia veiksmingos JT pa
galbos. Taip rašo Demokratinis 
Estų Sąjūdis ir Tautinis Estų 
Frontas savo kreipimesi į ge
neralinį JT sekretorių.

Būdingi reiškiniai
Tame pačiame Švedijos estų 

dienraščio specialiame švediš
kame numeryje Andres Kiun
gas pavaizduoja šiandienes kul
tūrinio gyvenimo sąlygas pa
vergtoje Estijoje. Ką reiškia 
sovietinis šūkis — kultūra tu
rinti būti savo forma tautinė, 

(Nukelta į 9-tą psl.) 

kad Izraelis, atiduodamas Egip
tui Sinajų, nori ten palikti 
įsteigtus žydų kaimus su savo 
kariuomenės apsauga. Prez. A. 
Sadatą bandė perkalbėti JAV 
valstybės sekr. C. Vance ir net
gi telefonu paskambinęs prez. 
J. Carteris. Oficialiai durys de
rybų atnaujinimui nebuvo už
trenktos, tačiau prez. A. Sada
tas užtikrino egiptiečius parla
mentarus, kad jis kovos už viso 
Sinajaus susigrąžinimą. Jis 
taipgi pareikaavo ginklų iš 
JAV, modernių naikintuvų, ku
riuos gauna Izraelis, pabrėžda
mas skirtingą JAV laikyseną 
Izraelio ir Egipto atžvilgiu.

Italijos dilema
Italijos prez. G. Leone pa

kvietė buvusį premjerą G. And- 
reottį sudaryti naują vyriausy
bę, kuri bus jau 40-toji nuo fa
šizmo pašalinimo 1943 metais. 
Krikščionių demokratų partijos 
vadovybė įgaliojo G. Andreottį 
vesti derybas su kitomis parti
jomis, bet griežtai pasisakė 
prieš komunistų įsileidimą į 
ministerių kabinetą, nors to 
reikalauja jų vadas E. Berlin- 
gueris. Vyriausybės krizę sukė
lė komunistų, socialistų ir kitų 
grupių paramos atšaukimas 
krikščionių demokratų mažu
mos vyriausybei parlamente. 
Šios grupės teigia, kad Italijai 
yra būtina tautinės vienybės 
koalicinė vyriausybė ekonomi
nėms problemoms išspręsti ir 
tvarkai atstatyti. Romos mies
tą dabar valdo komunistų ir so
cialistų koalicija su komunistu 
burmistru G. C. Araganu. Po
piežius Paulius VI jam pažadė
jo pilną Vatikano bendradar
biavimą, sprendžiant nedarbo, 
neturto, beveik nuolatinių de
monstracijų reikalus Romoje.

Prašo pagalbos
Somalijos prez. M. S. Barre, 

bijodamas Etiopijos invazijos, 
paprašė didžiąsias Vakarų vals
tybes ginklų. Oficialiai teigia
ma, kad Etiopijai priklausančią 
Ogadeno dykumą yra užėmę su
kilėliai somaliečiai. Šiaurinėje 
Eritrėjos provincijoje prie Rau
donosios jūros Etiopijos karius 
Massavvos uoste yra apsupę 
taip pat sukilėliai, siekiantys 
nepriklausomybės Eritrėjai. 
Juos jau pradėjo apšaudyti so
vietų karo laivai. Sunkiuosius 
ginklus iš Juodosios jūros uos
tų Etiopijos marksistiniam re
žimui gabena Sovietų Sąjungos 
bei jos satelitų transportlaiviai. 
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Lietuvos reikalai nepamiršti Valst. Departamente 
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Kritinė marksizmo analizė

F. Jucevičius vertina veikalą “Didžioji iliuzija” 
Breimerio "Skambantis laikas" 

Pr. Naujokaitis recenzuoja poeto kūrybą

Vašingtone tarėsi JAV, Brita
nijos, Prancūzijos, V. Vokietijos 
ir Italijos diplomatai. Atrodo, 
bus daromas spaudimas Sovie
tų Sąjungai sustabdyti karo 
veiksmus ir siekti sprendimo 
derybomis.

Nauja valdžia
Naują vyriausybę Portugali

joje vėl sudarys premjeras M. 
Soaresas, netekęs parlamento 
pasitikėjimo 1977 m. gruodžio 
8 d. Šį kartą savo socialistams 
jis pagalbon pasikvietė centro 
demokratus, parlamente turin
čius 41 atstovą. Abi partijos 
bendromis jėgomis parlamente 
turės maždaug 10 atstovų dau
gumą. Premjeras M. Soaresas į 
ministerių kabinetą įsileis kelis 
demokratus. Bendradarbiavimą 
užtikrina dvejiem metam pasi
rašyta abiejų partijų sutartis.

Kalti advokatai
Pistoletus, kuriais pernai ru

denį Stammheimo kalėjime nu
sišovė teroristai A. Baader ir C. 
Raspe, jiems atnešė advokatai 
A. Mueller ir A. Newerla, pa
slėpę tarp dokumentų knygų 
viršelių išpjautose skylėse. 
Jiems keliama byla už paramą 
kriminalinei organizacijai. Su
imtieji dirbo advokato K. Crois- 
santo firmoje. Pastarasis buvo 
pabėgęs Prancūzijon, bet jį Vo
kietijon grąžino prancūzų poli
cija. Pagrindiniu ryšininku su 
nusižudžiusiais teroristais buvo 
advokatas A. Mueller, nuo 1975 
m. pavasario iki 1977 m. vasa
ros juos kalėjime aplankęs net 
584 kartus.

Svečiai iš Pekingo
Pasienio susikirtimus tarp 

Kambodijos ir Vietnamo bandė 
užbaigti Kambodijon atvykusi 
kiniečių delegacija, vadovauja
ma mirusio premjero ču En- 
lajaus žmonos Teng Jinčao. Tuo 
pačiu laiku Pekinge viešėjo 
Vietnamo užsienio reikalų mi- 
nisterio pavaduotojas F. Hie
nas. Vietnamo spauda paskelbė 
ultimatumą Kambodijai, reika
laujantį susikirtimų užbaigos, 
nesutarimų sprendimo derybo
mis. Priešingu atveju grasina
ma atitinkamais veiksmais, ku
rie greičiausiai baigtųsi Kambo
dijos okupavimu. Vietnamo ra
dijas pranešė, kad Kambodijos 
artilerija apšaudė provincinę 
Tay Ninh sostinę, esančią 11 
mylių atstume nuo pasienio. 
Nuo sviedinių skeveldrų žuvo 
keturi civiliai vietnamiečiai.



2 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1978. I. 26 — Nr. 4 (1459)

>TEVISKES ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND------- _

2185 Stavebank Road, Mississauga, Ont. L5C 1T3, Canada 
Telefonas (416) 275-4672

Leidėjas: Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija “Žiburiai” 
Redaguoja: k. dr. Pr. Gaidamavičius ir Vyt. Kastytis

Metinė prenumerata $12, pusmetinė — $6.50. Rėmėjo prenumerata $20. 
Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 
turini redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. 
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

The Lights of Homeland — Lithuanian Weekly 
Published by Lithuanian Canadian R. C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc. 
Subscription rates: $12.00 per year, $6.50 per 6 months. Deadline for 
advertisements — Thursday. Second class mail registration number 0509.

Q RELIGINIAME GYOIME
★ TARPTAUTINE KATALIKŲ 

RADIJO IR TELEVIZIJOS SĄJUN
GA savo trimetiniame visuotiniame 
suvažiavime Namur mieste, Belgijo
je, gavo popiežiaus vardu parašytą 
kard. Jean Villot sveikinimą. Svei
kinime, adresuotame sąjungos pir
mininkui kun. Agnellus Andrew, 
pabrėžiama krikščioniškojo tikėji
mo, Evangelijos ir K. Bendrijos gy
venimo perdavimo svarba radijo bei 
televizijos bangomis. Kadangi televi
zija ir radijas labai daug prisideda 
prie žmonių galvosenos linkmės, tai 
būtina katalikų įstaigoms auklėti to
kius susižinojimo priemonių darbuo
tojus, kurie būtų techniškai pasiruo
šę, dvasiškai gilūs ir augštos mora
lės asmenys. Tada programų koky
bė galėsianti žymiai pakilti.

★ KRIKŠČIONIŲ - MARKSISTŲ 
POKALBIO šalininkas Čekoslovaki
joje prof .Milan Machoveč buvo tar
domas Čekoslovakijos vidaus reika
lų ministerijos dėl jo bute vykusių 
filosofinių pokalbių. Taipgi buvo su
imta eilė asmenų, dalyvavusių tuose 
pokalbiuose. Machoveč, kuris yra pa
rašęs knygą “Marksistas žvelgia į 
Jėzų”, buvo apkaltintas priėmimu 
nelegalaus mokesčio už privačias pa
skaitas. Nuo 1953 m. jis buvo filoso
fijos profesorius Karolio universite
te Prahoje, bet 1970 m. buvo iš ten 
pašalintas, nes valdžiai nepatiko jo 
organizuojami filosofiniai krikščio
nių - marksistų pokalbiai. Po pašali
nimo iš universiteto jis su kitais pa
našioje padėtyje atsidūrusiais akade
mikais suorganizavo privačią akade
miją. pasivadinusią 1977 m. Chartos 
signatarų vadovo Jan Patočka var
du. Dr. Ladislav Hejdanek, krikščio
nis filosofas, priklausąs Čekų Brolių 
Bendrijai ir 1977 m. Chartos signa
taras, savo laiške Vakarams yra iš
reiškęs susidomėjimą šiuo krikščio
nių - marksistų pokalbiu, nors dabar 
veda aštrią kovą su komunistine val
džia už pilietines tikinčiųjų teises.

★ MINĖTIEJI TRYS MOKSLININ
KAI cituoja kiniečių užrašus apie 
šviesią naują pastovią žvaigždę, kuri 
buvo matoma apie 70 dienų maždaug 
kovo ir balandžio mėnesiais, 5 me
tais prieš Kristų. Korėjiečių astro
nomų užrašai taipgi mini panašų įvy
kį. tačiau labai neaiškiai jį aprašo 
ir nurodo truputį kitą tos žvaigždės 
padėtį danguje. Abi nurodytosios 
žvaigždės pasirodymo vietos atitin
ka šv. Mato Evangelijos aprašymą, 
kad būtų matoma Palestinos rytuo
se. Kaip jau seniai istorikų ir Šv. 
Rašto specialistų yra nustatyta, Kris
tus turėjo gimti bent penketą metų 
prieš krikščioniškąją erą, kad atitik
tų Evangelijoje aprašytą laiką, kai 
Judėją valdė karalius Erodas (miręs 
4 metais prieš Kristų kovo ■ balan
džio mėnesių dienomis). Taigi, tuo 
atžvilgiu laikas sutampa. Dabartinia
me mūsų metų skaičiavime nuo Kris- 
taus gimimo esanti padaryta klaida. 
Ją padarė VI š. gyvenęs vienuolis- 
mokUininkas Dionysius Exiguus, nu
statydamas metų skaičiavimą, kurio 
iki šiol pasaulis laikosi.

★ ČILĖS KATALIKŲ BENDRI
JOS VADOVYBĖ pasiuntė Kubon 
5.000 šv. Rašto egzempliorių. Jie 
ten buvo išdalinti katalikams po ilgų 
atidėliojimų. Fidel Castro tokiu bū
du išpildė savo pažadą, padarytą Či
lės vyskupams 1971 m., kai lankėsi 
pas tuometinį Čilės prezidentą Sal
vador Allende. Lankydamas Jamai
ką, Castro protestantų dvasininkams 
taipgi pažadėjo jų Šv. Rašto siuntas 
Kubos protestantams priimti ir išda
linti.

* LOTYNŲ APEIGŲ K. BEND
RIJA MOLDAVIJOJE (šiaurinėje 
rytų Rumunijos dalyje) gyvuoja, 
nors labai žiauriai varžoma. Tai pra
nešė Kestcn kolegijos Religijos Ko
munistiniuose Kraštuose Tyrimo 
Centras. 175.000 katalikų ten turi 80 
parapijų. Nuo 1951 m. jie ten yra 
be pareigas einančio vyskupo. Vysk. 
Petru Plesca, kuris buvo Vatikano 
paskirtas 1965 m., niekad rumunų 
komunistinės valdžios nebuvo pripa
žintas ir savo pareigų eiti negalėjo. 
Jis mirė 1977 m. Tų pareigų negali 
eiti ir naujai jo įpėdiniu paskirtas 
kun. Andrei Ghergut. Visi kunigų 
paskyrimai turi būti kulto ministeri
jos patvirtinti, o tai užtrunka apie 
porą metų. Vienas klierikas jau lau
kia 18 metų, kad valdžia leistų jį 
įšventinti kunigu. Daugelyje vietų 
reikia naujų šventovių, kad būtų tin
kamai aprūpinamas augantis katali
kų skaičius. Bacau mieste yra apie
l. 500 katalikiškų šeimų, o turi tik 
vieną šventovę, kurion telpa apie 
300 asmenų. Gyvuoja ten taipgi po- 
giindinė K. Bendrija su savo slap
tais kunigais. Ji buvo oficialiai 1948
m. valdžios panaikinta, prijungiant 
prie rumunų Ortodoksų Bendrijos.

* JAV KATALIKŲ KONFEREN
CIJA spaudžia JAV federacinę val
džią, kad pastaroji imtųsi iniciaty
vos gelbėti iš jūros vietnamiečius 
bei kambodiečius, bėgančius mažais 
laiveliais iš komunistinės priespau
dos. Šiuo metu Katalikų Konferenci
ja prašo JAV priimti bent 20.000 to
kių pabėgėlių. Ji taipgi skatina fe
deracinę valdžią įsakyti JAV karo 
laivams paimti tokius bėglius, paste
bėtus plūduriuojant vandenyne. Ga
liausiai norima, kad JAV valdžia ga
rantuotų kiekvienam tokius bėglius 
jūroje paimančiam laivui, jog tie 
bėgliai bus priimti kuriame nors 
uoste.

* JAV KATALIKŲ KONFEREN
CIJOS išeivių bei pabėgėlių reika
lams pareigūnas John McCarthy pa
reiškė, kad dabartinė tų pabėgėlių 
iš Vietnamo ir Kambodijos padėtis 
yra tiesiog tragiška. Pagal JAV am
basados Tailande duomenis, iki šiol 
tokių bėglių jūroje žuvo per 10.000. 
Apie 13.000, pasiekusių laisvės kran
tus. buvo vėl atgal grąžinti į jūrą ir 
pražūtį. McCarthy pabrėžė, kad ma
žos valstybės negali apgyvendinti sa
vo kraštuose tokio didelio skaičiaus 
bėglių. Jeigu jos turėtų užtikrinimą, 
kad tie bėgliai bus vėliau apgyven
dinti kituose kraštuose, tikriausiai 
jų atgal jūron nevarytų. Jis pabrė
žė, kad JAV nebūtų vienintelis kraš
tas. apsiimąs apgyvendinti tuos pa
bėgėlius, nes jau ir dabar juos ap
gyvendina Kanada ir Prancūzija. 
Reiktų tik darbą tarp įvairių kraštų 
koordinuoti. Iki šiol nė vienas JAV 
karo laivas nepaėmė iš jūros bėglių. 
Tik vienas nutempė bėglių laivelį į 
P. Korėjos vandenis. Didžiulis JAV 
lėktuvnešis praplaukė pro pat pilną 
bėglių laiveli ir jų negelbėjo. Vėliau 
juos išgelbėjo britų karo laivas. Pra
plaukti pro pagalbos reikalingą lai
vą jūroje, anot McCarthy, yra di
džiausias nusižengimas visiems rašy
tiems ir nerašytiems tarptauti
niams jūros įstatymams. Jis užtikri
no, kad tokie pabėgėliai nebūtų ypa
tinga našta Amerikai, nes žmonės 
mielai dirba tokius darbus, kurių nė 
vienas amerikietis dirbti nenori. Be 
to, jų apgyvendinimu rūpintųsi JAV 
Katalikų Konferencija, nežiūrėdama 
kokiai religijai kuris priklauso.

KUN. J. STŠ.

DR. ILONA VAIŠN1ENĖ • MARIJOŠIŪTĖ (antroji iš dešinės), žurnalistė, paskirta komunikacijos specialiste Yale 
universitete JAV-se. Ketverius metus buvo nuolatine bendradarbe “New Haven Register” laikraščio, šalia naujų 
pareigu universitete, ji bendradarbiauja dienraštyje “Christian Science Monitor”. Aktyviai reiškiasi ir lietuviškoje 
veikloje, ypač Baltietiškų Studijų Puoselėjimo Draugijoje (AABS), kur ji yra tarybos vicepirmininkė. Ji rūpinasi 
lietuvių dalyvavimu šios draugijos rengiamose studijų dienose Toronte š.m. pavasarį. E. Vaišnienė yra baigusi pran
cūzų kalbą bei literatūrą daktarės laipsniu Yale universitete
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ANTANAS MUSTEIKIS

Didelė pasaulio dalis yra sa
vos ir svetimos valdžios imtinė. 
Ten reikėjo švęsti prievartinė 
šventė — rusų revoliucijos še
šiasdešimtmečio sukaktis. Kiek 
tam ruoštasi, kiek plakatų, raša
lo, visokių gėrybių ir milžiniškų 
pastangų veltui išeikvota! Juk 
reikėjo kelti dirbtinę nuotaiką, 
skelbti veidmainišką optimiz
mą, pūstis viešumoje, nusilakti 
privatumoje. Ką gi daugiau ga
li daryti?

Beje, technologija pagelbsti 
daugiau materialinių gėrybių 
gaminti, ir jų kiekis visur, ne
išskiriant nė komunistinių kraš
tų, auga pamečiui, tik ten nega
lima pripažinti, kad “kolekty
vinis” našumas žymiai atsilieka 
nuo individinio. Negalima nė 
pastarojo vadinti neutraliu žo
džiu, reikia meluoti, plūsti mig
lotais kapitalizmo, buržuazijos, 
išnaudotojų epitetais.

Kai sąžinė graužia, gal ir pa- 
’ lengvėja, iš svetimos skiedros 

skaldant vežimą niekalų, tuo pa
čiu sąmoningai pamirštant, kad- 
priespaudos ir melo iš komu
nistinio krašto neišvežtum per 
metus nė viso pasaulio jungti
niais traukiniais bei kitomis su
sisiekimo priemonėmis. Tiek 
daug jų ten prisikrovė per še
šias dešimtis metų. Tad lieka al
koholis — sena ir prieinama gy
duolė. Ir geria ten visi: privers
tinių piliečių masė — kad lais
vės gėlą apmalšintų, valdančioji 
klasė — kad sąžinės likučius už
gniaužtų. Jubilėjinis nusilaki- 
mas!

O milijoninų tiražų propagan
diniai raštininkai tebedūduoja 
apie komunistini žmoniškumą, 
dorovę, moralę — kaip buvo 
pradžioje, tai ir dabar — nuo 
Lenino ir Stalino ligi Brežnevo. 
Tačiau vienoj knygutėj, kuri tu
ri tik 68 puslapius, yra daug 
daugiau dokumentinės tiesos 
apie tikrąjį komunistų “žmoniš
kumą” nei anuose milijonuose. 
Tai “Žemaičių kankiniai”, 1977 
m. antrąja laida atspausdinti 
Hamiltono DLK Algirdo šaulių 
kuopos. Pirmąją laidą išleido 
“Žemaičių Žemė”, savaitraštis, 
redaguotas K. Mockaus, 1942 
m.

Knygutėje dalykiškai aprašo 
ma Rainių miškelio (4-5 km nuo 
Telšių) tragedija, įvykdyta 1941 
m. birželio 24-25 d. naktį. 73 po
litiniai kaliniai po kankinimų 
buvo komunistų nužudyti ir pa
laidoti Rainių miškely, kiti 3, 
bandę pabėgti, buvo nušauti ir 
užkasti prie Džiuginėnų. Iš viso 
žuvę 76 asmenys, bet pasmerk
tųjų kalinių sąrašas, rastas Tel
šių kalėjime, apima tik 74 pa
vardes; trūksta dviejų rusų pa
vardžių, kurie taipogi buvę nu
žudyti.

Knygutėje yra šešių liudinin
kų: kalėjimo tarnautojo, prižiū
rėtojo, virėjo, dviejų moterų 
kalinių ir vieno vyro politinio 
kalinio parodymai. Taip pat ten 
yra pridėtas 13 politinių kali
nių, buvusių dešimtoje kalėji
mo kameroje, pasirašytas raš
tas, nukopijuotas iš užsilikusio 
dubenėlio šonų, ir dar vieno 
gaisrininko pasakojimas, kaip 
jis užtiko nužudytųjų kapą Rai
nių miškelyje.

Šiurpiausią knygutės dalį su
daro teismo medicinos protoko
lo ištraukos, ryškiais duomeni
mis rodančios, kokios kankini
mo žymės buvo atrastos 73 lavo
nuose. Pridėtos ir keturios fo

tografijos sužalotų pavienių ar 
eile suguldytų lavonų, kurių nei 
giminės, nei draugai atpažinti 
negalėjo. Iš viso tik 27 kanki
niai tikrai ar abejojamai atpa
žinti. Pabaigoje atspausdintos 
visos tuo metu surinktos žinios 
apie 74 žuvusius lietuvius su jų 
fotografijomis. Tiktai keturios 
lietuvių pavardės stokoja nuo
traukų.

Iš biografinių duomenų pa
aiškėja, kad didžioji kankinių 
dalis, kurių amžius buvo žino
mas, buvo 19-20 m., kiti apie 
30 ir 40 m., vyriausias — 53 m. 
Didelė jų dalis buvo mokslei
viai,, bene didžioji — smulkūs 
tarnautojai, daug smulkių ir vi
dutinių ūkininkų, keli stambūs 
ūkininkai (turį apie 40 ha.), po 
kelis darbininkus, amatininkus, 
smulkius verslininkus, po kelis 
mokytojus, vienas notaras, vie
nas advokatas ir tik vienas dva
rininkas. Daugelis jų buvo skau
tai, šauliai, jaunalietuviai, tau
tininkai, pavasarininkai, vienas 
sėdėjęs kalėjime už komunisti
nę veiklą, dalyvavę rezistencijoj 
prieš bolševizmą; 13 nepriklau
sę jokiai organizacijai.

Tai tokie buvo “išnaudoto
jai”, “kapitalistai”, “buržujai”, 
kuriems komunizmas parodė sa
vo tikrąjį veidą. “Žemaičių kan
kiniai” tai be jokios abejonės 
dokumentuoja ‘visoms savo tau
tos ir žmonijos ateities kartoms.

Knygutę šiurpu paimti į ran
kas. Istorinės vertės ji niekad 
nepraras. Tenka tačiau pastebė
ti, kad, praėjus keliom’ dešim
tim metų nuo anų įvykių, liudi
ninkų parodymai reikalingi pla
tesnių paaiškinimų, o aplamai 
ir tvirtesnės redaktoriaus ran
kos.

Šia proga prisimintina popu
liari lietuvių daina, kurios prie
dainis tragiškai skamba:

Gerkit, broliukai, ir aš gersiu.
Kai reiks užmokėti — aš išeisiu.
Lietuvoj būta skanaus alaus 

ir kitų gėrybių, kurias valdžios 
grobikai pasisavino be jokios 
atsakomybės. Blogiausia, kai 
geriamas ne alus, o kraujas. Vi
si žemaičių kankintojai, žudikai 
anuo metu pabėgo iš nuskriaus
to krašto, ir dabar niekas nepri
sipažįsta prie kaltės. Dar blo
giau, kai atsiranda skelbiančių 
abejonę ir pradedančių mitą. 
Štai Zacharja Čėsna savo atsi
minimų serijoj “Klaikūs praei
ties šešėliai ir tikrovė” (“TŽ” 
1977 m. spalio 6 d.), tarp kitko, 
rašo apie savo pokalbį su NK 
V D vyr. Įeit. Žalymu (1948 m.), 
kuris buvęs Telšių kalėjimo vir

šininku ir tos tragedijos vykdy
toju. Autorius cituoja beveik 
pažodžiui iš savo dienoraščio 
(kad jo tiesa būtų patikimesnė).

Ėsą, Žalymas sakęs, jog pa
smerktų politinių kalinių buvę 
“daugiau kaip 40”. Gi Rainių 
miškelyje lavonų buvo atkasta 
73! Sakęs, kad kalinių tarpe bu
vę ir “keletas žydų”. Bet jei 
taip, tai kodėl pasmerktųjų są
raše nebuvo nė vienos žydiškos 
pavardės? Tuo tarpu liudininkai 
mini dvi žydiškas vykdytojų pa
vardes: dr. Gutmaną ir prižiūrė
toją Joselį. Apie varomus kali
nius į mirtį Žalymas sakęs, jog 
“kaliniai šypsosi, dantis rodo”, 
nes kaikurie prižiūrėtojai bude
liai norį išsilakstyti, tad “išklo
jome visus”. Įdomu, kad Žaly
mas nepasakė, o koresponden
tas Čėsna nepaklausė, kaip tie 
mirtininkai galėjo šypsotis, kai 
burnos buvo užrištos?

Čėsna šia proga prikergia ir 
kitą liudijimą, girdėtą iš foto
korespondento Pranckūno. Esą, 
“specialus vokiečių propagan
dos būrys ištisą parą ‘apdorojo’ 
enkavedistų sušaudytų kalinių 
Pravieniškėse lavonus ir tik po 
to pakvietė žinomus Kauno fo
tografus...” Propagandos moks
le šie Rainių miškelio ir Pravie
niškių skerdynių sugretinimai 
yra vadinami sugestyvaus tapa-. 
tinimo (transfer) triuku. Šitaip 
kuriami mitai.

Nenoriu prikišti Čėsnai blo
gos valios, tačiau ar tai nebus 
vėl autorius siauro etnocentriz
mo auka, nors yra jo straipsny
je ir objektyvių samprotavimų. 
Argi autoriui neaišku, kad Ža
lymas ir Pranckūnas turėjo 
priežasčių nuogą tiesą slėpti? 
Žalymas — kad lietuviai parti
zanai, kurie buvo aktyvūs 1948 
m., jo nenudėtų, Pranckūnas — 
kad įsiteiktų komunistams pa
gal sugestiją: Pravieniškių sker
dynių gal nė nebūta, tai tik 
meistriška vokiečių propaganda 
(nors, žinoma, ir vokiečiams rū
pėjo antikomunistinė propagan
da).

Neatrodo, kad Čėsna būtų 
skaitęs “Žemaičių kankinius”, o 
jam tai praverstų. (Autorius mi
ni, jog Pranckūnas buvo teistas 
už bendradarbiavimą su naciais, 
tik jis nieko nerašo, ar žmogus, 
bendradarbiavęs su komunis
tais, nėra lygiai teistinas?)

ŽEMAIČIŲ KANKINIAI. Antro
ji laida. Išleido Hamiltono DLK 
Algirdo .šaulių kuopa, 48 Holton 
S., Hamilton. Ont.. 1977 m. Kai
na — $3.00.

VLADĄ JOKŪBAUSKĄ,

mylimai MAMYTEI
Lietuvoje mirus,

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

A4. ir A. Raila

A+A
MARIJAI GLIZICKIENEI

mirus, vyrą JUOZĄ, dukrą IRENĄ, sūnus — ED
VARDĄ ir RIČARDĄ nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime —
Pranas ir Jadvyga

St. Catharines, Ont. Gabrėnai

Gerbiamam ir mylimam

Montrealio lietuvių kredito unijos "Litas" vedėjui

a.a. PRANUI RUDINSKUI

staiga mirus, reiškiame giliausią užuojautą jo 

žmonai GODAI, dukrai RŪTAI, sūnums — RIMUI 

ir ALGIUI su šeima bei visiems artimiesiems —

"Lito" valdyba,

komisijos ir tarnautojos |

KLB krašto tarybos nariui

a.a. PRANUI RUDINSKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną GODĄ, sū

nus — RIMĄ ir ALGĮ, dukrą RŪTĄ, gimines bei

artimuosius šioje liūdesio valandoje —

KLB krašto valdyba

Montrealio lietuvių kredito unijos

"Litas" vedėjui

a.a. PRANUI RUDINSKUI

mirus, jo žmoną GODĄ, dukrą RŪTĄ, sūnus —

RIMĄ ir ALG| su šeima, gimines bei artimuosius 

giliai užjaučia —

Toronto Lietuvių Kredito 

Kooperatyvas "Parama"

Montrealio lietuvių kredito unijos

"Litas" vedėjui

a.a. PRANUI RUDINSKUI

mirus, jo žmonai GODAI, šeimai ir giminėms gilią 

užuojautą reiškia —

Hamiltono kredito kooperatyvo 

"Talka" valdyba

Montrealio kredito unijos

"Litas" vedėjui

PRANUI RUDINSKUI
mirus, jo žmonai GODAI, dukrai ir sūnums 

reiškiame gilią užuojautą —

Toronto Prisikėlimo parapijos

kredito kooperatyvas

A+A

agronomui

PRANUI RUDINSKUI

mirus, žmonai GODAI, šeimai ir giminėms gilią 

užuojautą reiškia ir kartu liūdi —

Toronte gyvenų agronomai

A + A
PRANUI RUDINSKUI

staiga mirus, jo žmoną GODĄ RUDINSKIENĘ ir 
šeimą, gimines bei artimuosius gilaus skausmo 
valandoje nuoširdžiai užjaučiu —

Liucija Skripkutė 
Hamilton, Ont.



Prie VI tautinės skautų stovyklos ženklo Australijoje vyresniosios skautės. Iš kairės: D. Saženytė, V. Bardaus- 
kaitė, R. Makaravičiūtė iš Australijos, J. Gudaitytė iš JAV, R. Mauragienė iš Australijos, R. Bubelytė, I. 
Lukoševičiūtė — iš Kanados, R. Markulytė, J. Kerelytė — iš JAV. Stovykla buvo surengta Gihvellio parke prie 
Melburno. Dalyvavo 400 skautiško jaunimo, įskaitant 100 iš Š. Amerikos Nuotr. A. Saulaičio

Rezistencinę grupę išdavė agentas
Pasakoja Juris Maškovas, Italijon ištremtas rusų disidentas, radęs kelių krikščionybėn

Juris Maškovas, 40 metų am
žiaus, išlaikytas sovietų lage
riuose 17 metų, ištremtas iš 
Sov. Sąjungos, dabar gyvena 
Italijoje. Jo gimtasis kraštas 
atsispindi mėlynose, neramio
se, nuolat klaidžiojančiose aky
se. Nuolat trina kaktą, tarsi no
rėdamas ištrinti iš galvos skau
džius prisiminimus. Net ir šilta 
Italijos saulė, rodos, nepajėgia 
atšildyti Azijos Gulago šalčio, 
jsigavusio iki kaulo smegenų. 
Jau du mėnesiai Italijoje kaip 
tremtinys, palikęs tėvynę, butą, 
draugus. Savo pasaulį iškeitė į 
laisvę. Pradėjo sunkią ir kietą 
tremtinio dalią, prarado šeifnos 
šilumą, bet už tai laisvėje atra
do geresnio gyvenimo vilti. Jis 
kalba apie bevardžius disiden
tus, kurie nuolat auga begali
nėje Sovietų Sąjungos pelkėje.

Komjaunuolis
Juris Maškovas gimė darbi

ninkų šeimoje Kliseve, 45 km 
nuo Maskvos. Būdamas vos 
penkerių metų, neteko tėvo, 
kuris žuvo kovodamas su vokie
čiais. Motina dirbo fabrike (da
bar jau pensininkė). Juris au
go su jaunesniu broliu pas se
nelę Mariją, tvirtos sudėties 
ikaimietę (ji, nors jau turi 83 
metus, bet dar dirba), kuri iš
mokė galvoti ir nieko nebijoti. 
Kaikada jį nusivesdavo į šven
tovę, nes pati buvo giliai tikin
ti. Bet mokykla ir partija laimė
jo: Juris tapo sovietiniu ber
niuku — pijonierium. Sulaukęs 
15 metų, atvyko į Maskvą ir 
įstojo į meno mokyklą. Jau ta
da turėjo aiškią pasaulėžiūrą 
— buvo ateistas, priklausė 
“komsomolui”, norėjo tapti 
dailininku. Mokykla buvo kie
ta: šimtas vietų buvo skirta tik 
patiem gabiausiem.

Juris pasakoja: “1953 m. kaž
kas manyje susvyravo. Mirė 
Stalinas. Mes, jaunuoliai,‘kaip 
ir didesnė gyventojų dalis, su
sirūpinę galvojome, kas bus to
liau. Be Stalino gyvenimas at
rodė beprasmis. Ir aš, kaip ir 
mano tautiečiai, nuėjau pa
gerbti Stalino lavono. Didžiau
sia minia veržėsi prie jo, mane 
spaudė, nešė. Šimtai buvo su
mindžiotų toje maišatyje.

Sekančiais mėnesiais pasta
besnieji pradėjo jausti, kad 
kažkas krašte nefunkcionuoja. 
Aš maniau, kad savo abejonėms 
rasiu atsakymą knygose, kurios 
sudarė mūsų sistemos bazę. Ne
skaičiau tų knygų originaline 
kalba, nes mokykloje mums da
rydavo tik kaikurių tekstų ver
timus. Dargi buvo laikoma ne
tinkamu dalyku skaityti ištisai 
Engelsą, Marksą ir Leniną. Kai 
draugai kartą pastebėjo mano 
rankose Markso raštus, apie 
mane tuojau pasidarė tuštuma. 
Iš karto draugai palaikė mane 
kvailu, bet kai aš supratau ir 
jiems pasakiau, kad mūsų siste
ma yra tik kapitalizmo kopija, 
kad sovietinė valstybė, kaip ir 
kapitalizmas, yra mašina slėgti 
žmogui, draugai grįžo prie ma
nęs, bet prasidėjo ir nelaimės. 
1955 m. gruodžio mėn. sudegi
nau “komsomolo” nario korte
lę ir pakeičiau mokyklą. Supra
tau, kad aš esu vergas ir todėl 
nėra ko svajoti apie meną. Su
pratau, jog mano, kaip piliečio 
ir žmogaus, pareiga ką nors da
ryti, kad mano krašte toji ver
gija pasibaigtų”.

Universitete
Bet kas daryti? Mokytis to

liau? Juris pasirinko Maskvos 
universitete teisės fakultetą.

“Nebūčiau su to mokslu pra
sidėjęs! Tuoj susidūriau su 
slaptąja policija, su KGB. Ji 

jau žinojo, kad sudeginau 
“komsomolo” nario kortelę. 
Universitete kiekvienas kursas 
turi KGB atstovą, kurį visi žino, 
pažįsta, ir daugybę skundikų, 
seklių. Oficialus KGB atstovas 
mano kurse buvo tiek kvailas, 
negabus, kad įstodamas turėjo 
pakartotinai laikyti egzaminus, 
o kai įstojo, gaudavo geriausius 
pažymius, nors niekad rimtai 
nestudijavo. Tai buvo metai, 
kai Chruščiovas atskleidė Stali
no niekšybes, tačiau universite
te niekas nepasikeitė. Prie 
esančių šnipų atsiuntė naujų, 
dar kvailesnių, kurie įskundė 
kaikuriuos profesorius antiso- 
vietiškumu ir kapitalizmu, nors 
jie protestavo prieš Stalino kul
to sugriovimą ir dejavo, kad 
stalinizmas naikinamas naujų 
krašto vadovų. Taigi ir univer
sitetas nedavė atsakymo į mano 
abejones, klausimus, ir aš su 
keliais draugais nutarėme pa
likti universitetą anksčiau, ne
gu būsime iš jo išmesti”.

Disidentai ir kaliniai
Gal darbas bus sprendimas? 

Juris pradėjo dirbti spaustuvė
je, bet neužmiršo draugų iš uni
versiteto laikų, ypač vieno gru
zino. Vakarais susirinkdavo vis 
kitoje vietoje, kad sumėtytų po
licijai pėdas. Kartą, o tai buvo 
1958. XI. 7 — revoliucijos me
tinėse, po ilgų diskusijų nuta
rėm pradėti savo “samizdat”. 
Tai buvo tarsi bendraraštis, ku
riame raštu išdėstė savo idėjas 
ir išgyvenimus.

“Mūsų grupėn, mums neži
nant ir neapstebint, įsibrovė 
KGB agentas. Tų pat metų lap
kričio 24 d. buvome devyni su
imti. Draugas gruzinas buvo pa
liktas laisvas iki 1959 m. sausio 
mėn. masalu kitiems disiden
tams iššifruoti ir sugauti. Ma
no du dešimtmečiai Lubiankos 
ir Lefortovo kalėjimuose buvo 
baisus pergyvenimas. Protes
tavau prieš visus ir prieš viską. 
Negalėjau sutikti, kad esu kal
tas, nes nebuvau padaręs jokio 
nusikaltimo. Buvome nuteisti 
šeši: keturi vyrai ir dvi mergai
tės. Man ir dar trim užkrovė 
didžiausią bausmę — po septy
nerius metus lagerio. Kiti du, 
iš dalies prisipažinę prie nepa
darytos kaltės, gavo po pusant
rų metų. Teismas buvo uždaras. 
Praktiškai mūsų niekas negy
nė”.

Dabar Juriui Maškovui ir ki
tiems jo draugams prasidėjo “ci
vilinė mirtis”. Du išėjo iš lage
rio pamišę, o vienas mirė lage
ryje.

“Pirmasis etapas Sibiro lage
ris nr. 420. Čia, tarp kitų, suti
kai! kardinolą Slypyj ir kitą žy
mų disidentą Jifrin. Darbas, 
spygliuotos vielos, policijos šu
nys, baisus šaltis, nuolatinės 
kratos išrengus nuogus lauke. 
Kard. Slypyj darė didelį įspūdį 
visiems. Jis buvo senas patriar
chas, kuris gynė mus, kiek tik 
galėjo, ir visi kaliniai jį mylė
jo už jo drąsą ir meilę visiems. 
Po keturių mėnesių, be jokio 

Kalgario lietuviai, prieš 20 metų dalyvavę miesto parade — “stampydėje”

paaiškinimo, buvau perkeltas į 
Kuna lagerį, kur statėme kai
mą, paskui kasiau sušalusią že
mę apie Taišeto lagerį ir Mor
dovijos lageryje nr. 7. Čia atra
dau savo senelės tikėjimą, jį 
įsisavinau, juo dabar gyvenu. 
Jis man padeda gyventi”.

Kaip tai atsitiko?
“Tai buvo gana ilgo proceso 

brendimas. Atmečiau ateizmą, 
bet nieko kito neradau. Buvau 
prislėgtas ir tokiame sielvarte 
išgyvenau ištisus metus. Tai bu
vo 1962 m. rugsėjo 1 diena, ga
na pilka, kaip ir visos, tačiau tą 
dieną išnyko visos mano abejo
nės. Tada supratau, pajutau, 
kad yra Dievas. Gavau didžiau
sią gyvenimo dovaną. Lageryje 
buvo daug įvairių konfesijų ti
kinčiųjų: ortodoksų, katalikų, 
sentikių, baptistų, sekmininkų, 
jehovininkų, budistų, induistų, 
panteistų. Pasikalbėdavau su 
visais, tačiau turiu pasakyti, 
kad mano tikėjimas atsirado ne 
iš tų pasikalbėjimų. Logika yra 
vienas dalykas, sąžinė — kitas, 
o tikėjimas — visiškai skirtin
gas reiškinys”.

Bandymai pabėgti
1966 metų gale Juris buvo iš

leistas į laisvę. Tai tik tariamo
ji “laisvė”, nes grįžęs iš lagerio 
visuomet buvo apsuptas polici
jos ir KGB šnipų voratinklio. 
Jo gyvenimas buvo dar liūdnes
nis. Nuolatinės kratos — einant 
į šventovę ir iš jos išėjus, taip 
pat darbe mažoje dirbtuvėlėje. 
Pagaliau aplink “sovietinei vi
suomenei pavojingą tipą” susi
darė tuštuma. Tada tokiam “ti
kėjimo maištautojui” neliko 
nieko kito, kaip tik galvoti apie 
kitus kraštus, apie Vakarus, ku
riuos pažino iš kitų pasmerktų
jų pasakojimų ir svajonių, pa
šnibždėtų ilgais ir liūdnais la
gerio vakarais. Maskvos atmos
fera kvėpuoti buvo neįmano
ma.

Juris bandė du kartu beviltiš
kai bėgti. Kartą atsidūrė prie 
šiaurės jūros krantų. Horizon
te matėsi kitų kraštų laivai, ku
rie buvo naujo gyvenimo viltis. 
Bet juos pasiekti reikėjo plauk
ti gana toli. Juris su savo žmo
na Valentina, kuri su juo buvo 
nuteista septyneriems metams 
lagerio ir kurią, atlikusią baus
mę moterų lageryje, sutiko 
Maskvoje ir vedė, ir su jaunes
niu broliu metėsi į vandenį. Bet 
vanduo buvo toks šaltas, kad 
jame išbūti ilgesnį laiką reiškė 
mirtį. KGB juos susekė. Brolis 
gavo puspenktų metų lagerio.

Juriui pasisekė pabėgti. Ant
rą kartą bandė jau sausuma per 
šiaurės miškus Suomijos sienos 
link. Bet ir jį, fiziškai pailsusį, 
sugavo KGB. Šį kartą bausmė 
didesnė: 10 metų specialaus re
žimo lageryje. Atbuvęs skirtą 
bausmę, buvo ištremtas iš Sov. 
Sąjungos, pažinęs kančias, pra
dedant Mordovijos lageriais ir 
baigiant Uralo kasyklomis. Sa
vo kančia praturtino sovietinę 
valdžią, bet ir pats praturtėjo 
— atrado tikėjimą. J. V.

Kovotojai
STP. ŠETKUS

Vieni važinėja į dabartinę 
Lietuvą ir sugrįžę ją giria, nie
ko joje blogo nemato, kiti sako
si matę Lietuvą labiau paverg
tą, prispaustą, išnaudojamą, 
negu galėję įsivaizduoti. Įspū
džiai priklauso nuo to, kas va
žiuoja, su kuo nuvažiavę turi 
reikalų, ko siekia tokiu apsi
lankymu.

Buvęs laisvės kovotojas, aiš
ku, į dabartinę Lietuvą neva
žiuoja, bet pvz. sovietų parei
gūno brolis išeivis turi geres
nes galimybes nuvykti ir dau
giau pamatyti.

Taip pat į pavergtą tėvynę 
nesiskubins ir paprasčiausias 
lietuvis, visad buvęs ir likęs iš
tikimas savo tautos laisvės sie
kiui. Jam nėra ko važiuoti, nes 
žino, kad laisvos Lietuvos jis 
neras, o mindančių gimtąją 
žemę pavergėjų matyti nenori.

Yra ir tokių lietuvių, kurie 
turi pinigų, mėgsta visur važi
nėti ir vyksta į Lietuvą grynai 
turistinės pramogos tikslais. Jų 
įspūdžiai būna labai paviršuti
niški — tikrovės beveik nema
to. Tokie lankytojai yra leng
viausiai apgaunami.

Senesnio amžiaus Lietuvos 
lankytojas dar gali turėti rusiš
kos praeities sentimentą; kad ir 
gimęs Lietuvoje, bet mokslus 
ėjęs caristinės Rusijos laikais 
kur nors Rusijoje, būna susigi
miniavęs su rusais, prisiėmęs 
jų kultūrą, dvasią. Tokiam ap
silankymas dabartinėje rusų 
apsemtoje Lietuvoje ne tik ma
lonus, bet ir jautrus. Jam ru
sas, sovietas ar lietuvis — tas 
pats.

Yra romantiškai nusiteikusių 
žmonių, kurie pro savo senti
mentą vien sidabrą mato. Taip 
žymiam mūsų dailininkui V. K. 
Jonynui pavergta Lietuva atro
do pasirėdžiusį “baltų plytų na
mais ir sidabrinės spalvos sto
gais”. Jei pridėtų dar, kad kep
ti karveliai patys atskrenda į 
lėkštę ir kad upės teka geros 
rūšies grietine, tik ryškiau pa
rodytų, kokiame pasakų pasau
lyje šis mūsų senukas dailinin
kas gyvena.

Dvi bostonietės surengė lie
tuvių jaunimo ekskursiją į pa
vergtą Lietuvą, nuvyko net į 
komunistinę pįjonierių stovyk-

DISKUSINĖS MINTYS

Argi reikia dejuoti?
A. GULBINAS

Kai lietuviška veikla neblo
gai juda, o kaikur net pasigė
rėtinai reiškiasi, keistai atrodo 
kaikurių mūsų laikraščių bari
mai dėl nevieningumo. Ir lietu
viškoji visuomenė yra pliuralis
tinė: nėra ko norėti visus ap
jungti į vieną rikiuotę tik su 
viena veiksminga vadovybe. Ei
liniam lietuviui mažai rūpi, ko
kia yra mūsų veiksnių sandara. 
Jis tik stebi, kurių veikla yra 
labiausiai reikšminga — tik tų 
darbus ir palaikys.

Gyvenant demokratiniame pa
saulyje, kur net krašto valdžia 
yra sudaryta iš trijų lygiateisių 
valdžios šakų, o ir šiaip viso
kiame vadovavime yra “checks 
and balances” sistema, kodėl sa
vo tarpe turėtumėm nerealiai 
siekti vientisos vadovybės? Vi
sose laisvojo pasaulio srityse 
vyksta lenktyniavimas ir pro
gos iškilti ar pasiekti, kas yra 
geriausia. Svarbu geriausios 
veiklos pasekmės, o ne klausi
mas, kokiu autoritetu tai dary
ti.

Gal koks Vašingtono biuro
kratas savo patogumui ir yra 
pasakęs, kad norėtų kalbėti tik 
su vienu, kalbančiu visų vardu, 
tačiau daugiau bus pasiekta, 
jei daugiau skirtingų organiza
cinių vienetų aktyviai veiks, pa
naudodami skirtingus savo 
veiklos būdus. Kodėl mes turė
tumėm būti visi surikiuoti ir 
surašyti, lyg tie karolėliai ant 
grandinės?

Iš tikrųjų, mes turėtume 
veikti daug įvairiau ir plačiau, 
pasitarnaudami gyvenamo kraš
to gerovei, saviesiems ir savo 
pavergtai tėvynei. Turime daug 
gausiau dalyvauti gyvenamo 
krašto politiniame gyvenime ir 
jo organizacijose — pasidaryti 
įtakingais ir labiau reikšmin
gais didesniems laimėjimams. 
Tada ir mūsų savitarpinė veik
la gaus platesnius parametrus, 
mažiau laiko skirsime nereikš
mingam savitarpio putų plaki
mui.

Išėję iš tautinio uždarumo, 
mes savo tautai daugiau laimė
sime: į mūsų organizacinius vie
netus gravituos ar bent jaus ar

ir kenkėjai
lą. Montrealiečiai organizatoriai 
panašiai padarė, nors pijonie- 
rių stovykloje nebuvo. Jau ku
ris laikas jie spaudoje įrodinė
ja, kad padarė labai “gudriai” 
ir labai “lietuviškai”. Matyt, 
toks jų mentalitetas, kurį galės 
pakeisti tiktai pats gyvenimas. 
Okupantai rusai atėmė iš mūsų 
tautinę vėliavą, tautinius ženk
lus, mūsų tautos istorinę pra
eitį, tikėjimą, greit turbūt at
ims ir patį Lietuvos vardą. Vėl 
bus vadinama “Severno Zapad- 
ny Kraj” — Rusijos šiaurės va
karų kraštas. Tada gal tokie 
“patriotai” lietuviai ir pamatys 
realybę, kuri guldo Lietuvą į 
rusų sukaltą jai karstą.

Gera bent tai, kad tokie “pat
riotai” neatstovauja mūsų tau
tai, mūsų gimtajai žemei, per
mirkusiai miško brolių krauju, 
ištremtųjų bei jų šeimų aša
rom.

Ką gali mums pasakyti tie 
lietuviai, kurie yra pasiruošę 
bučiuoti pavergėjo grandines ir 
guostis tuo, kad tos grandinės 
yra sidabrinės spalvos? Grandi
nės juk palieka grandinėmis, 
nesvarbu kuo jos padažytos. 
Svetimo kareivio batas palieka 
svetimo kareivio batu, nors bū
tų ir blizgantis. Argi materia
linės gėrybės yra laisvės matas?

Toks matas įsiveržė į krikš
čionybę jos pradžioje 33 sidab
rinių grašių pavidalu, bet kokį 
dvasinį gėrį jis paliko? Jokio. 
Tapo žmogaus nuosmukio pa
vyzdžiu visiems laikams.

Kovojanti lietuvių tauta nėra 
pašlijusi. Vyksta didvyriška ko
va viso pasaulio akyse. Maža 
mūsų tauta laikoma laisvės ko
vos avangardu. Tuo žavisi ir is
panai, ir italai, ir lenkai, ir vo
kiečiai, ir kiti. Ar tai neatsve
ria mūsų sutrikusiu brolių klys- 
kelių?

Tautų kova už laisvę vyksta ne 
tik pavergtoje Lietuvoje, bet ir 
visame pasaulyje, kur tik paver
gimas pasireiškia. Visur trūks
ta vergijos pančiai. Ateis laikas, 
sutruks jie ir mūsų tėvynėje. 
Kad taip tikrai įvyks, nėra jo
kia pranašystė, bet logiška reiš
kinių išvada.

Suklaidinti lietuviai vienokių 
ar kitokių aplinkybių galėtų at
siminti bent brolišką mandagu
mą: nepūsti miglos į akis, gyve
nant savo brolių tarpe.

timumą jau nutautę kelių kartų 
mūsų kilmės žmonės. Visur jau 
yra vis gyvesnis susidomėjimas 
savo kilmės tautybe — turime 
būti jiems labiau matomi ir 
nuolat jaučiami, kad jų tautinę 
sąmonę palaikytumėm. Veikliai 
dalyvaudami gyvenamo krašto 
politiniame gyvenime, laimėsi
me pagalbos tiek, kiek šiuo me
tu Izraelis gauna.

Turėti galios demokratiniame 
procese ir ja nepasinaudoti — 
baisi kvailystė! O ir lietuviško
je šių dienų politikoje turime 
būti visi veiklūs. Kitaip ir nega
li būti, esant politiniais emig
rantais. Koks nesusipratimas 
įkalbinėti tik kultūrine lietuviš
kumo veikla ribotis, politiką pa
liekant grupiniams mėgėjams, 
turintiems kažkokį mandatą.

Politikoje laimi tie, kurie tam 
labiausiai aukojasi, savo darbu 
ir tikėjimu sugeba patraukti ki
tus. Politinė ir visuomeninė 
veikla yra kunkuliuojanti, per
maininga ir nevisuomet vienin
ga savo esme. Vargas tam, kas 
yra perdaug jautrus ir lengvai 
rezignuoja. Nelaimė, kai prie
kyje einantieji yra apsnūdę, 
neišradingi ir neuždegantieji ki
tų, tačiau savo padėties laikosi 
atkakliai ir kitus tik bara.

Patriotinė veikla, kaip ir re
liginė, yra apaštalaujanti — tik 
su meile, pakantumu ir geru 
pavyzdžiu gali žmones suburti 
ir idėjiškai uždegti kilniems 
darbams. Jei kartais savieji lie
ka tam abejingi ar traukiasi, 
tenka tik nuoširdžiai pažiūrėti 
kodėl, užuot juos pasmerkus. 
Lietuviškoji mūsų veikla turi 
būti šildanti savuosius ir pa
traukli kitiems.

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

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminiu pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.
1004 Dundas St. West, 
Toronto. Tel. 531-8422

Tėviškės Žiburiai • 1978. I, 26 — Nr, 4 (1459) • 3 psi.

Vytis Amerikos dokumente
Ryšium su 1977 m. lapkričio 

9 d. Klevelando lietuvių na
muose įvykusiu tautybių atsto
vų ir augštų JAV valstybės par
eigūnų (valstybės sekretoriaus 
pavaduotojų) pokalbiu Lietu
vos Vytis pateko į oficialų de
partamento biuletenį “Depart
ment of State Newsletter”, De
cember 1977, No. 196, p.p. 22- 
23.

Matyti ryškus Vytis poros 
skilčių nuotraukoje, vaizduo
jančioje valstybės sekretoriaus 
pavaduotoją Europos reikalam 
George S. Vest, besikalbantį su 
būreliu susirinkimo dalyvių. 
Nuotrauka papildo du puslapiu 
teksto, kuriame trumpai atpa
sakotas lapkričio 9 d. susirin
kimas. (Salia p. Vest, susirinki
me dalyvavo ir Mrs. Patricia 
Derian, Vance pavaduotoja 
žmogaus teisių ir humanitari
niams reikalams).

Straipsnio autorius yra Gene 
Preston, viešųjų reikalų biuro, 
programų skyriaus, šiaurinio 
poskyrio šefas. Objektyviame 
rašinyje jis ne tik stengiasi pa
liesti pagrindinius susirinkimo 
taškus, bet ir lietuvių vaišingu
mą bei panašius dalykus, neuž- 
goždamas esminių susirinkimo 
tikslų, minčių ir savo reporta
žo tikslo.

Būdinga, kad savo memoran
dume valstybės sekretoriui 
Vance, datuotame 1977. XII. 19 
ir pasirašytame visų keturių 
pareigūnų, tarp aštuonių pusla
pių vienas pilnas puslapis ski
riamas tautybių susirinkimui.

Lapkričio 10 d. Klevelande 
vyko visą dieną trukę keturi se
minarai, nagrinėję Rytų-Vaka
rų santykius, Vidurinius Rytus, 
Šiaurės-Pietų santykius ir žmo
gaus teises. Šalia jau minėtų 
pareigūnų Derian ir Vest, bend
ruose seminaruose dalyvavo 

LEIT. A. DIČIŪNAS ir žmona (Marganavičiūtė). Jiedu augina 4 vaikučius, 
dalyvauja lietuviškoje veikloje, visi gerai kalba lietuviškai.

Britanijos karalienės Elzbietos II dekretu A. Dičiūnas pakeltas į MBE 
ordino narius (Member of The Most Excellent Order of The British Em
pire). — A. Dičiūnas gimęs 1941 m. Lietuvoje, augęs ir mokslus ėjęs Aust
ralijoje, Adelaidėje. Australijos karo laivyno narys — leitenantas. Baigęs 
karo laivyno technikos mokyklą prie Sydnėjaus universiteto. Studijavo įvai
riose jūrų karo mokyklose — JAV-se ir Britanijoje. Lankė visą eilę įvai
rių kursų savo specialybei patobulinti. Visur gavo augščiausius pažymius. 
Prieš keletą metų Australijos karo laivyno vadovybė jam pavedė pastatyti 
karo laivui • naikintojui naują motorą. Algis jam pavestą darbą atliko pasi
gėrėtinai. Reikia manyti, kad šis Algio laimėjimas ir dalyvavimas Vietnamo 
ir Borneo kare buvo motyvai, dėl kurių gavo tokio augšto laipsnio ordiną. 
Tai pirmas toks atvejis Australijos istorijoje. J. V.

valstybės sekretoriaus pavaduo- 
totojas Artimiesiems Rytams 
Alfred L. Atherton, jn., ir de
partamento planavimo skyriaus 
dir. W. Anthony Lake. Tad ir 
jų pranešime sekretoriui Van
ce daugiau vietos užėmė semi
narų reikalai, negu tautybių at
stovų susirinkimas.

Savo pranešime sekretoriaus 
pavaduotojai gana objektyviai 
atnasakojo pagrindinius susi
rinkimo dalykus. Tenai buvo 
paliesta:

® nepasitenkinimas menkes
niu departamento dėmesiu mi
lijonams pavergtųjų ir dides
niu — Afrikos tautoms bei tau
telėms ir kitiems mažiau kritiš
kiems reikalams;

« JAV intereso menkėjimas, 
kuris pasireiškia Helsinkio pak
to pasirašymu, šv. Stepono vai
niko atidavimu bei nieko nepa
sakančiais laiškais Baltijos vals
tybių pasiuntinybėms jų nepri
klausomybės šventės proga;

a įvairios nuolaidos Sov. Są
jungai, kurios įgalina ją ka
riškai stiprėti;

• beprasmis, netgi pragaiš
tingas javų ir technologijos par
davimas Sov. Sąjungai. ,

Pareigūnai taip pat savo vir
šininkui pranešė apie labai nei
giamą susirinkimo nusistatymą 
šv. Stepono vainiko grąžinimo 
reikalu (deja, kova jau pralai
mėta, ajk), apie kroatų nepri
klausomybės klausimą, Ukrai
nos disidentus, vengrų-niažu- 
mos traktavimą Rumunijoje, 
apie amerikiečių eksploataciją 
jiems keliaujant po Rusiją ir 
jos pavergtus kraštus, nežmo
niškus muitus, išskirtas šeimas 
ir reikalą turėti etninę pataria
mąją tarybą prie Valstybės De
partamento pasitarimui Rytų ir 
Vidurio Europos politikos kau
simais. ajk
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Maloniai kviečiame visus atsilankyti i

tradicini KAUKIU

Dail. A'. Tamošaitienė, vadovavusi audimo kursams Filadelfijoje K. Čikotas
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® LIETUVIAI PASAULYJE

DĖMESYS JAUNIMUI
Naujųjų Metų išvakarėse, gruo

džio 29 d., “Gimtasis Kraštas” pa
skelbė pasikalbėjimų su ekskariniu 
politruku Pranu Petroniu, “Tėviš
kės” draugijos vadovu. Pagrindinį 
savo dėmesį jis skiria išeivijos jau
nimui, kuris “vis plačiau reiškiasi 
visuomeniniam išeivijos gyvenime”. 
Pasak P. Petronio, tie jaunuoliai yra 
antroji ir trečioji išeivių karta, išau
gusi ir išsimokslinusi užsienyje, kur 
jos auklėtoja buvo kapitalistinė sis
tema, diskriminacinė aplinka sve
timtaučiams. Dalis išeivijos jaunimo 
atsidūrė prie nutautimo ribos, ne
moka lietuvių kalbos, sunkiai suvo
kia lietuviškos kultūros vertybes. 
Po tokios pesimistinės įžangos P. 
Petronis staiga tampa optimistu: 
“Bet dar turime ir kuo guostis: di
delė išeivijos jaunimo dalis išlaikė 
lietuvišką dvasią, džiaugiasi ir di
džiuojasi savo tautos kultūrinėmis 
ir dvasinėmis vertybėmis, jos eko
nominiais pasiekimais, ieško kelių, 
kaip neatitrūkti nuo savo tautos ...” 
Skaitai ir šypsaisi, nes juk ligi šiol 
vilniškiai kompartijos propagandis
tai negailestingai laidodavo beveik 
visa išeivijos jaunimą.

P. Petronio optimizmas aiškiai 
yra susietas su nauja linija: bandy
mu prisivilioti kiek galima daugiau 
mūsiškių jaunuolių ir juos padaryti 
sovietinės sistemos šalininkais. Dėl
to jis pažeria priekaištų išeivijos 
spaudai, organizacijoms, kurios puo
la jaunimo ekskursijas į sovietų 
okupuotą Lietuvą, daugiau ar ma
žiau su propaganda susietus kursus 
Vilniaus universitete. P. Petronis 
pasišaipo iš pasaulinių išeivijos jau
nimo kongresų, nes juose, jo žo
džiais, siekiama suartėjimo su Lie
tuva be Lietuvos. Jis, žinoma, nu
tyli antrą medalio pusę, kad pla
tesnio masto suartėjimas yra neįma
nomas dėl Maskvos užkrautų žiaurių 
varžtų. Koks gali būti suartėjimas, 
kai Lietuvoje turistams teleidžiama 
viešėti vos 5 dienas, daugiausia Vil
niuje, draudžiama lankytis tėviškė
se, jaunimo atveju — tėvų gyvento
se vietovėse? P. Petronis teigia, kad 
1977 m. “Tėviškės” draugija turėjo 
beveik 250 svečių, kurių didžiąją da
lį sudarė išeivijos jaunimas. Tai bet
gi tėra lašelis jūroje. Didesnės įta
kos turėtų turistinių suvaržymų at
šaukimas, kelionpinigių sumažini
mas, atsisakymas nachališko dolerių 
“medžiojimo” Maskvai ir tarnavimo 
jos propagandai bei siekiariis. Tada 
ir be “Tėviškės” draugijos paslaugų 
savo tėvų žemę galėtų aplankyti žy
miai didesnis išeivijos jaunimo skai
čius.

NAUJASIS BIUDŽETAS
1978 m. biudžete Lietuvai su 2.193.- 

905.000 rublių penkiolikos respubli
kų lentelėje tenka šeštoji vieta, Lat
vijai su 1.395.864.000 rb. — dešim
toji, Estijai su 930.730.000 rb. — 
keturioliktoji. Mažesnį biudžetą už 
Estiją — 861.374.000 rb. turi tik 
Turkmėnija. Biudžeto dydžiu Lietu
vą pralenkia Rusija, Ukraina, Kaza
chija, Gudija ir Uzbekija. Iš Lietu
voje surinkto sąjunginio apyvartos 
mokesčio leidžiama pasilikti 95,1%, 
Latvijoje — 43,6%, Estijoje — 64%. 
Visą pajamų mokestį pasilieka tik 
Kazachija ir Turkmėnija. Pirmajai 
dar pridedama 444.100.000 rb., ant
rajai — 14.174.000 rb. iš sąjunginio 
biudžeto ekonominiams 1978 m. pla
nams įgyvendinti. Visą savo gyven
tojų pajamų mokestį pasilaiko Uz
bekija, Kazachija, Lietuva, Kirgizi
ja, Tadžikija ir Turkmėnija.

KOMPARTIJOS ISTORIJA
Vilniuje aptartas spaudai paruoš

tas antrasis “Lietuvos komunistų 
partijos istorijos apybraižos” tomas, 
apimantis pogrindinę 1920-40 veik
la. Šio leidinio atsakingasis redakto

rius yra R. šarmaitis — partijos is
torijos instituto direktorius. Apta
rime dalyvavo apie 30 kompartinės 
veiklos veteranų, pareiškusių savo 
pastabas. Ju tarpe buvo ir J. Pa
leckis. Apybraiža, atskleisdama po
grindinę Sovietų Sąjungai tarnavu
sios kompartijos veiklą įvairiose 
Lietuvos vietovėse, pabrėš jos nuo
pelnus sovietinės santvarkos įvedi
mui. šiemetiniu apybraižos išleidimu 
bus paminėtas kompartijos šešias
dešimtmetis. Iš tikrųjų ta kompar
tija Lietuvos nepriklausomybės lai
kotarpyje buvo labai negausi, veik
los direktyvas gaunanti iš Maskvos.

KAUNAS 1978 METAIS
N. Metų išvakarėse buvo priimtas 

Kauno miesto biudžetas 1978 m., 
patvirtinta 1976 m. biudžeto įvykdy
mo apyskaita. Pranešimą šiais klau
simais padarė miesto vykdomojo ko
miteto pirmininko pavaduotojas ir 
plano komisijos pirm. J. Minginas. 
1978 m. ant Neries kranto bus pra
dėta naujo gyvenamojo Eigulių ra
jono statyba, kauniečiams bus parū
pinta 120.000 kv. metrų gyvenamojo 
ploto. Žadamas trečiasis tiltas per 
Nerį, naujos troleibusų linijos, eis
mą nuo senamiesčio nukreipsianti 
Pergalės krantinės rekonstrukcija 
prie Nemuno. Vidurinės 1.280 vietų 
mokyklos susilauks Sargėnų moks
leiviai. Bus pastatyta ir nauja vidu
rinė mokykla Kalniečių rajono 
naujakurių vaikams, trys lopšeliai- 
darželiai mažiesiems kauniečiams. 
Respublikinei klinikinei ligoninei ti
kimasi užbaigti modernaus neurochi- 
rurginio skyriaus pastatą.

“ŠALIN RŪKYMĄ!”
Klubas tokiu pavadinimu yra 

įsteigtas Druskininkų kurorto gydo
mosios fizinės kultūros ir klimatote- 
rapijos parke. Sanatorijos gydytojai 
jin siunčia sergančius įvairiom ilgo 
rūkymo sukeltom ligom, o taip pat 
ir kurorto svečius. Jiems pravedama 
specialistų paruošta psichofizinė tre
niruotė, parenkami individualūs 
gimnastikos pratimai, rekomenduo
jami vitaminai, speciali dieta. Kas 
ketvirtas klubo narys rūkymą meta 
jau nuo pirmų užsiėmimų. Druski
ninkų kurorto sanatorijose ir gydyk
lose rūkymas yra uždraustas.

MIRĖ MARGERIS
Kūčių dieną Vilniuje po sunkios ir il

gos ligos mirė dr. Algirdas Margeris 
(Konstantinas šeštokas), grįžęs so
vietų okupuoton Lietuvon 1967 m. 
Velionis buvo gimęs 1889 m. prie 
Vilkaviškio, baigęs Čikagos medici
nos mokyklą. Pradžioje reiškėsi so
cialistų veikloje, vėliau įsijungė į 
komunistinę spaudą, parašė keletą 
romanų apie išeivių gyvenimą. Pas
kutinės jo knygos garbino sovietinę 
Lietuvos okupaciją. Už šiuos raštus 
buvo priimtas į Lietuvos Rašytojų 
Sąjungą. Palaidotas iš jos klubo 
gruodžio 28 d. Vilniuje, Antakalnio 
kapinėse.

SENIAI ŠALČIAI
Kalėdų senelius pakeitusius se

nius šalčius vilniečiams prieš N. 
Metus ir jų dieną parūpino “Paslau
gos” kombinatas. Vyr. inž. J. Polia- 
kovos teigimu, dirbo septyni šalčiai, 
kuriuos vilniečiai kvietėsi 258 kar
tus. Tragiškų įvykių Vilniuje buvo 
susilaukta sprogstamų užtaisų gamy
boje. Ligoninėje mirė Vytenis šni- 
ras, K. Didžiulio politechnikumo II 
kurso moksleivis, bandęs pasigamin
ti tokią raketą naujametiniam fejer
verkui. Ji sprogo sandėliuke, kai V. 
šniras bandė vinimi iškalti skylę. 
Sprogimas išvertė vieną sieną, du
ris, apgadino net ir kaimyninius 
sandėliukus. “Saulės” kino teatro 
prausykloje savo gamybos raketa 
akis ir rankas susižeidė IlI-sios vidu
rinės mokyklos moksleivis Genadi
jus Kondratiukas. v. Kst. 

vasario 4, 
šeštadienį, 
7 vai. vakaro, 
Hamiltone, 
Jaunimo 
Centro salėje 
48 Dundurn St. N.

KLK Moterų Dr-jos Hamiltono skyrius

š.m. vasario 7, antradienį, 7 v.v., rengia

BALIU
Jaunimo Centre, 58 Dundurn Street
Pavaišinsime tradiciniais Užgavėnių valgiais — kugeliu, koldūnais, 
blynais ir kitokiais skanumynais. Veiks turtingas bufetas su minkštais 
jr kietais gėrimais. Maloniai kviečiame visus hamiltoniečius ir kitų 
kolonijų tautiečius kartu su mumis užsigavėti bei susitikti senus 
bičiulius. Siam vakarui praturtinti labai prašome atsilankyti mūsų
mielą jaunimą. Laukiame visų ir iš visur. Iki pasimatymo Užgavėnėse! Valdyba 
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Sault Ste. Marie, Ontario
APIE MĖNESĮ LAIKO daugelis 

mūsų tautiečių turėjo progos pasi
grožėti įvairių tautybių eglutėmis, 
kurių tarpe buvo ir šiaudinukais pa
puošta lietuviškoji. Šalia eglutės bu
vo lietuviškų rankdarbių ir anglų 
kalba paaiškinimas apie Kūčių pa
pročius Lietuvoje. Pirmą ir antrą 
Kalėdų dieną vietinėje televizijoje 
prie savų Kalėdų eglučių buvo įvai
rių tautybių pasirodymas. Visų pra
nešėja buvo tautietė Irena Slyžytė, 
prieš kelis mėnesius išrinkta mūsų 
miesto Folk Arts karalaite. Mūsiškių 
pasirodyme matėme tautiniais dra
bužiais pasipuošusias sesutes — Rū
tą ir Mėtą Motiejūnaitės ir Ireną 
Slyžytę, kuri, visoms trims dainuo
jant, dar pritarė gitara. Devynerių 
metų Alius Druskis pasirodė esąs 
tikrai puikus akordeonistas.

Bendro N. Metų sutikimo mūsų ko
lonijoje nebuvo, bet mūsiškiai turė
jo bent kelis mažesnius, smagiai pra
ėjusius pobūvius.

NAUJA VALDYBA. Baigiantis da
bartinės apyl. valdybos kadencijai, 
buvo pradėję sklisti gandai, kad jau 
naujos “valdžios” neturėsime, nes

S HAMILTON
LIETUVIŠKA RADIJO PROGRA

MA “Gintariniai aidai” pradėta sau
sio 22 d., 2 v.p.p., iš radijo stoties 
CSMU banga 93,3. Tai Hamiltono 
McMaster universiteto sustiprinta 
stotis, kuri dabar plačiau atidaro du
ris į Niagaros pusiasalio gyventojus, 
užleisdama kiek laiko ir etninėms 
grupėms. Kadangi nuo pat pradžios 
šioje McMaster un-to radijo stotyje 
bendradarbiavo studentas Edvardas 
Stungevičius, jam ir buvo pasiūlyta 
viena valanda savaitėje lietuviškai 
programai. Malonu, kad jau Hamil
tone gimęs Edvardas, gerai kalbąs 
lietuviškai, apsiėmė šiai programai 
vadovauti, laukdamas paramos iš Ha
miltono, Toronto ir artimųjų kolo
nijų lietuvių. Nuo pirmų bandymų 
priklausys ir tolimesnė lietuviškos 
programos ateitis. Gražiais atsiliepi
mais gali būti užtikrinta lietuviškos 
valandėlės veikla. Rašykime: Mc
Master University, Radio Station CS 
MU, Lithuanian Programme, Hamil
ton, Ont. Vedėjas už malonius atsi

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas If M 77
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M1L6 ■ ALKA

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie- 
! niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
f 1 0 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
, Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait- 
! galius Šeštadieniais uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas ---- virš $10,000,000.

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

1922 - 55 metai - 1977
• Greitas, mandagus, žinoviškas patarnavimas
• Visais kelionių reikalais kreipkitės į

įvairūs gėrimai, šilta vakarienė, kavutė, staliukai, loterija, kitos 
staigmenos ir linksma programa. Šokiams gros Benni Ferri 
orkestras. Bus premijuojamos 5 kaukės. Bilietų kaina suaugu
siems $4, pensininkams ir jaunimui $2. Rengėjai — "Aukuras"

nedaug kas nori dirbti neapmokamo 
ir dargi dažnai neužtarnautos kriti
kos susilaukiančio darbo. Visdėlto 
sausio 14 d. įvykusiame metiniame 
susirinkime, dalyvaujant tik 18 tau
tiečių, buvo išrinkta nauja KLB apy
linkės valdyba: Irena Šlyžytė, Jonas 
Meškys, Virginija Galinytė ir Regina 
Galinienė. Susirinkimą šiek tiek nu
stebino ir pralinksmino, o kaiką net 
supykdė vietinio Kanados Lietuvių 
Fondo įgaliotinio laiškas susirinki
mo dalyviams, kuriame, be įvairių 
paaiškinimų, buvo siūloma iš valdy
bos ižde esančių pinigų (apie $5.- 
000!) paskirti $2-3.000 stambesnėmis 
sumomis — Pasaulio Lietuvių Dienų 
rengėjams, Kanados Lietuvių Fon
dui, Vasario 16 gimnazijai, Anapilio 
Lietuvos Kankinių šventovei ir lie
tuviškai Kanados spaudai. Susirinki
mas paskyrė KL Fondui $300, o ret
karčiais naudojamai Blessed Sacra
ment šventovei $50. Reikia padėkoti 
ir už tai, o naujai “valdžiai” palin
kėti sėkmės darbuose, primenant, 
kad artėja 60-ji Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo sukaktis.

Korespondentas

liepimus ir kritikos žodžius iš anks
to dėkoja.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS atstatymo minėjimas bus va
sario 19 d. Pradedame 11 v. iškil
mingom šv. Mišiom AV šventovėje. 
4 v.p4>. Šcott Park gimnazijos audi
torijoje įvyks iškilminga akademija. 
Pagrindinę kalbą pasakys Vašingto
no žygio koordinatorius Viktoras Na
kas, o meninę programos dalį atliks 
AV parapijos choras, vad. muz. A. 
Paulionio, tautinių šokių grupė “Gy- 
vataras” ir mėgėjų teatras “Auku
ras”. Iš anksto pasiruoškime, nes šie
met sukanka 60 metų nuo Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo. Orga
nizacijos šventovėje ir salėje prašo
mos dalyvauti su savo vėliavom.

KALĖDŲ ATOSTOGAS pas tėvus 
praleido Vasario 16 gimnazijos mo
kiniai — Liucija Morkūnaitė ir Ed
vardas Kairys. Jaunieji hamiltonie- 
čiai labai patenkinti mokslu lietuviš
koje gimnazijoje ir kartu kelionėm 
po Europos kraštus. K. B.

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) ....... 6%
santaupos .. 7 °/o
term, depozitus 1 m. 8 Vi % 
pensijų fondas 9%
IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 1 1 % 
nekiln. turto pask. 9Vi %

Floridoje, 
Meksikoje,
H ava juose, 
Barbadoje, 
Ispanijoje, 
Karibuose, 

Pietų
Amerikoje

Delhi-Tillsonburg
TAUTOS FONDUI 1977 m. auko

jo $200: KLB Delhi apylinkė; $100: 
Tillsonburgo Lietuvių Ūkininkų 
Klubas; $75: Didžiojo LKG Delhi 
šaulių kuopa; $50: kun. J. Staškevi
čius; $40: D. Žiogas; $30: G. Rugie
nis; $25: Tillsonburgo medžiotojų 
klubas “Vilkas”, KLK Moterų Dr- 
jos Delhi skyrius, A. Rudokas, J. 
Rimkus.

$20: kun. dr. J. Gutauskas, B. Gu- 
dinskas, J. Vieraitis, P. Augaitis, V. 
Dirsė, K. Ratavičius, S. Jakubickas, 
S. Jokubilius, B. Stonkus, A. Augus- 
tinavičius, A. Kairys.

$10: A. Steigvila, K. Lukošius, V. 
Vindašius, J. Mačiulis, A. Masiulis, 
J. Korsakas, P. Laureckienė, B. Dir
sė, P. Lileikis, B. Cvirka, V. Micei- 
ka, P. Vindašius, V. Radauskas, J. 
Rudys, A. Petrauskas, J. Vitas, S. 
Liaudanskas, K. Jonušas, B. čaika, 
M. Stankaitienė, D. B. Povilaitis, J. 
Trandis, S. Augustinavičius, V. Vi
tas, T. šiurna, V. Galeckas, R. Nor- 
butas.

$11: V. Ciuprinskas; $8: J. Jonei- 
ka; $5: P. Malikauskas, J. Astraus
kas, D. Bartulienė, A. Baublys, V. 
Treigys, S. Pakarskienė, M. Norkus, 
G. Sutkaitis, Fel. Timukas, K. Liu
bartas, J. Lukšys, P. Ožalas, L. Rut
kauskas, J. Vitkauskas, A. Langas, 
P. Žilvitis, J. Tarvidavičius.

$4: I. Vilimas; $3: M. Rudokie
nė; $2: A. Gužauskienė, J. Onaitis.

Iš viso surinkta $1,210. Visiems 
aukotojams nuoširdus ačiū.

G. Rugienis, įgaliotinis
25 METŲ VEDYBINŲ SUKAKTĮ 

šioje apylinkėje yra atšventę P. V. 
Lapieniai ir J. Jurėnai. Abiejų šei
mų nariai yra nuoširdūs lietuviai ir 
aktyviai dalyvauja Žv. Kazimiero pa
rapijos gyvenime. Linkime jiems il
giausių metų!

JONAS ONAITIS mirė 1977 m. 
gruodžio 22 d., Londono, Ont., ligo
ninėje. Palaidotas Tillsonburgo ka
pinėse iš Sv. Kazimiero šventovės 
Delhi, Ont.

Velionis gimė Lietuvoje, Radviliš
kio apylinkėje, Šiaulių apskr. Iš Lie
tuvos išvažiavo į Argentiną, ten su
tiko savo gyvenimo draugę, vedė ir 
abu grįžo į Lietuvą. 1939 m. atvažia
vo į Kanadą. Gyveno prie Toronto, 
vėliau pirko tabako ūkį Port Bur
well, Ont., ir Stradfordville, Ont., 
apylinkėse. Pardavę ūkį, išvažiavo į 
Kaliforniją, kur išgyveno apie 4 me
tus. Grįžę į Tilisonburgą, planavo 
ramiai gyventi. Vienas po kito šir
dies priepuoliai susilpnino sveikatą. 
Būdamas ligoninėje, norėjo Kalėdų 
šventėje grįžti į namus, bet tas jo 
troškimas neišsipildė. Jo liūdi likusi 
žmona Julija, dukra Jennie Denis su 
šeima, sūnus Algis su šeima, gimi
nės Lietuvoje ir artimieji Kanadoje.

KALĖDŲ ŠVENTĖSE Sv. Kazi
miero parapijoje pamaldose talkino 
kun. dr. Pr. Gaida. Šventovės prie
angyje jis paliko glėbį gražių, šven
čių proga išleistų “Tėviškės Žibu
rių”. Parapijiečiai jam lieka dėkin
gi.

N. METŲ SUTIKIMAS, suruoštas 
KLK Moterų Dr-jos vietinio skyriaus 
parapijos salėje, praėjo linksmoje 
nuotaikoje. Artėjant N.M. valandai, 
į visus prabilo M. Norkus rengėjų 
vardu. Klebonas kun. J. Staškevi
čius nuotaikingai visus pasveikino. 
Kun. dr. J. Gutauskas, moterų dr-jos 
dvasios vadas, taip pat pasveikino. 
12 v. sugiedotas Tautos himnas. 
Sventusiems gimtadienius — A. 
Steigvilai ir P. Žilvičiui sugiedota 
“Ilgiausių metų”. M. Norkus pasvei
kintas vardo dienos proga. Šokiams 
grojo Pauliaus Vyto paruošta plokš
telių muzika. Tai pirmas parengi
mas su bufetu parapijos salėje po 
daugelio metų pertraukos. Galima 
tikėtis, kad N. Metų sutikimai pa
rapijos salėje įvyks kiekvienais me
tais.

Moterų dr-jos valdyba yra labai 
dėkinga klebonui kun. J. Staškevi-

(Nukelta į 9-tą psl.)

JA Valstybės
ALGIMANTAS GURECKAS, PLB 

ir JAV LB atstovas Vašingtone, 1977 
m. gruodžio 15 d. lankėsi komunis
tinės Kinijos ryšių įstaigoje. Jis ten 
paliko premjerui II. Kuo-fengui skir
tą memorandumą, prašantį remti lie
tuvių tautos teisę į nepriklausomy
bę, nepripažinti priverstinio Lietu
vos įjungimo į Sovietų Sąjungą, rei
kalauti Jungtinėse Tautose, tarptau
tinėse konferencijose, kad Sovietų 
Sąjunga pasitrauktų iš Lietuvos. 
Gruodžio 28 d. A. Gurcckas memo
randumo kopiją įteikė komunistinės 
Kinijos atstovybei prie Jungtinių 
Tautų Niujorke. Abiejose įstaigose 
kiniečių pareigūnai domėjosi Lietu
vos reikalais.

DAIL. ADOMAS VARNAS N. Me
tų išvakarėse sulaukė 99 metų am
žiaus ir įžengė į šimtuosius. Jį pa
sveikino Čikagoje gyvenantys daili
ninkai ir bičiuliai. Buvo palinkėta 
sulaukti 100 metų ir sukakties proga 
surengti savo darbų parodą.

SENATORIUS CH. II. PERCY as
meniškai kreipėsi į Sovietų Sąjun
gos ambasadorių A. Dobryniną, pra
šydamas išleisti iš Lietuvos pas vy
rą muz. Aloyzą Jurgutj jo žmoną Ma
riją ir dukrelę Dainą. Tikimasi, kad 
tokie asmeniški įtakingų amerikiečių 
prašymai turės daugiau įtakos už 
raštiškus.

LIETUVOS VYČIAI ragina JAV 
lietuvius rašyti protesto laiškus Mc 
Graw — Hill leidyklai, 1221 Avenue 
of Americas, New York, N.Y. Jos iš
leistoje pasaulio vėliavų knygoje 
“Flags through the ages and across 
the world” yra Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos vėliavos, atspausdintos 302 
psl., bet jos pavadintos tik JAV lie
tuvių, latvių ir estų vėliavomis.

“BALTIMORE SUN” DIENRAŠ
TIS sausio 6 d. paskelbė savo korės, 
pondento pranešimą iš Maskvos apie 
Vilniuje gyvenantį rusą Viktorą Va
siljevą, priklausantį sekminininkam. 
Jis sausio 5 d. su žmona ir vai
kais buvo iškraustytas iš buto ir pa
liktas gatvėje, kai atsisakė persikel
ti į pasiūlytą bendrabutį. Dėl savo 
religinių įsitikinimų jis esąs perse, 
klojamas jau 20 metų. Simo Magara- 
mo reportažą šia tema atspausdino 
ir vilniškė “Tiesa” 1977 m. gruodžio 
30 d. laidoje. Jo antraštė — “O sa
vąją sąžinę sektantas užmiršo .. 
Reportaže teigiama, kad V. Vasilje
vas 1973 m. rudenį atsikėlė į senu
tės Veros Korovčenkos vieno kamba
rio butą Lazdynuose, Architektų gat
vėje nr 224-8. Čia buvo užregistruo
tas ir netgi pripažintas V. Korovčen
kos globėju. Vėliau tame vieno kam
bario bute apsigyveno V. Vasiljevo 
žmona su dviem vaikais, kuriuos 
vykdomasis komitetas nesutiko už
registruoti. Senoji Vera Korovčenka 
turėjo išsikelti pas kitus žmones. V. 
Vas Ijevas dirba respublikinio kultū
ros paminklų restauravimo treste. 
Pasak S. Magaramo, darbovietė jam 
pasiūlė kambarį šeimyniniame bend
rabutyje, bet jis pasiūlymo nepri
ėmė. Iškeldinimas iš V. Korovčenkos 
tuto Architektų gatvėje buvęs ke
liskart atidėtas. Tokia yra oficiali 
sovietinė šio įvykio versija. Kad ji 
susieta su kompartijos neapykanta 
religijai, liudija straipsnio antraštė, 
priskirta dorovės temoms.

PROF. DR. MARTYNAS BUNTI- 
NAS, evangelikų liuteronų veikėjas, 
su žmona Rūta vieneriem metam iš
vyko į Ludwigsburgą, V. Vokietijo
je, pasinaudodamas keitimosi profe
soriais programa.

PASAULIO LIETUVIŲ ARCHY
VAS, įsikūręs Čikagos Jaunimo 
Centre, 5620 So. Claremont, Chica
go, Ill. 60636, USA, prašo viso pa
saulio lietuvius siųsti lietuviškas 
knygas, spaudą, o taip pat ir leidi, 
nius kitomis kalbomis, liečiančius 
Lietuvą bei lietuvius. Laukiama ir 
archyvinės medžiagos apie organiza
cijų veiklą. 1977 m. senų leidinių, 
rankraščių, archyvinės medžiagos bu
vo gauta ne tik iš JAV, bet ir Brita
nijos, net Australijos. Kelis šimtus 
senų knygų archyvui padovanojo lie
tuvių marijonų vienuolynas.

Argentina
MINDAUGO DRAUGIJOS ansamb

lis, vadovaujamas E. Šaulienės, at
liko tautinių šokių programą La Pik
tos universiteto klube, žiūrovus su 
Lietuvos istorija, geografija, ginta
ru bei dabartine jos būkle sovietinė
je okupacijoje supažindino V. Bu
kauskaitė - Persio. Šeštąsias savo 
veiklos metines šis ansamblis atšven
tė 1977 m. lapkričio 12 d. specialiu 
vakaru, kuriame dalyvavo ir jauno
ji sol. A. Joytė. Nueitą ansamblio 
kelią nušvietė V. Bukauskaitė • Per
sio. Po jos kalbėjo Mindaugo Drau
gijos pirm. J. Sišlauskas.

Urugvajus
SESTASIS P. AMERIKOS LIETU

VIŲ kongresas įvyks Montevideo 
mieste, Urugvajuje, sausio 28 — va
sario 5 d.d. Jis pradedamas penkių 
dienų jaunimo stovykla. Susipažini
mas su kongreso dalyviais — vasario 
2 d. vakarą Urugvajaus Lietuvių 
Kultūros Draugijos salėje. Programą 
atliks sol. A. Jocytė, “Rūtelės”, 
“Rintukų” ansambliai ir kanklinin
kai. Numatytos trys pagrindinės 
kongreso temos. Pirmąją “Lietuva iš 
išorės ir vidaus” gvildens PLB val
dybos pirm. Br. Nainys. Sekančias 
dvi temas pateiks: “Lietuvių kalbos 

mokymas išeivijoje” — Argentinos 
lietuviai, “Lietuvių kalbos ir kultū
ros išlaikymas išeivijoje” — Brazi, 
lijos lietuviai. Paskaitą skaitys dr. 
Aldo Šlepetys. Vasario 4 d., 9 v.v., 
Montevideo centre bus paminėta su
kaktuvinė Vasario 16 šventė, užbai
giama rezoliucijų priėmimu, kongre
so uždarymu. Po to įvyks tautinių 
šokių festivalis. Be jau minėtų vie
netų, dalyvauja: Susivienijimo Lie
tuvių Argentinoje ansamblis, “Ne
munas” iš Brazilijos, “Žibutės" iš 
Argentinos ir vietinis “Ąžuolyno” 
ansamblis. Vasario 5 d. — pamaldos 
lietuvių šventovėje ir atsisveikinimo 
pietūs.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FON

DAS 1977 m. gruodžio 1 d. buvo ofi
cialiai užregistruotas korporacinius 
reikalus tvarkančioje 'Viktorijos 
valstijos įstaigoje. Fondo užregist
ravimu ALB krašto taryba rūpinosi 
jau nuo 1976 m. gruodžio 28-29 d.d. 
suvažiavimo. Fondo statuto projek
tas dukart buvo grąžintas advokatui, 
reikalaujant atitinkamų pakeitimų, 
kad jo paragrafai būtų suderinti su 
draugijų įstatymu. Oficialus užre
gistruoto Australijos Lietuvių Fon
do pavadinimas — Australian Lithu- 
an'an Foundation. Adresas: 50 Errol 
St., North Melbourne, Vic. 3051. Vy
liausias reikalų sprendėjas yra vi- 
įuot'nis narių susirinkimas. Kol ja
me bus išrinkta nauja valdyba, AL 
Fondui vadovaus prieš jo užregist
ravimą sudarytoji: pirm. J. Meiliū
nas sekr. A. Zubras, ižd. L Alekna, 
nariai A. Mikaila ir dr. K. Zdanius. 
Jie yra pasirašę ALF įstatus. Fondo 
nariais galės būti visi Australijos 
lietuviai ir mišrių šeimų nariai, su
laukę 18 metų amžiaus, įmokėję $25.

BALTIETISKŲJŲ STUDIJŲ PUO
SELĖJIMO DRAUGIJOS (AABS) 
pirm. prof. dr. Valters Nollendorfs, 
atskridęs iš Niujorko, prieš Kalėdas 
viešėjo Australijoje. Paskaitą “Bal
tic Studies: a Balance for the Past, 
a Budget for the Future” gruodžio 
20 d. jis skaitė Sydnėjaus Latvių 
Namuose, gruodžio 26 d. — Melbur
no Lietuvių Namuose.

Britanija
LIETUVIŠKAS KŪČIAS Bradfor- 

do lietuviams surengė Vyčio klubas 
ir D. Britanijos Lietuvių Sąjungos 
skyrius. Dalyvių buvo susilaukta 
apie 50. Eglėšakėm papuošta tuščia 
kėdė priminė už Lietuvos laisvę po
karyje žuvusius partizanus. Klubo 
vardu visus pasveikino pirm. J. Ado
monis, invokaciją sukalbėjo kapelio
nas kun. J. Kuzmickis. Kalėdinių 
giesmių pagiedojo ir dainų padaina
vo vyrų šešetukas. Eilėraštį apie • 
partizano laišką namiškiams padek
lamavo A. Galbuogienė, porą pasa
kėčių skaitė kun. J. Kuzmickis. Vi
durnaktį visi susirinko koplyčia pa
verstame klubo kambaryje, kur Mi
šias už Lietuvos partizanus su atitin
kamu pamokslu laikė kun. J. Kuz
mickis. Kalėdų pirmąją dieną lietu
viškos Mišios Bradfordo lietuviams 
buvo atlaikytos Sv. Onos šventovėje.

LONDONO LIETUVIAI Vasario 
16-tosios šešiašdešimtmetį iškilmin
gai paminės vasario 19 d. Sporto 
ir Socialinio Klubo salėje. Sausio 2 
d. I). Britanijos Lietuvių Sąjungos 
valdybos pirm. S. Kasparas buvo su
šaukęs 14-kos organizacijų atstovų 
pasitarimą. Rengėjų komitetai! iš
rinkti: pirm. S. Kasparas, J. Ccrnis, 
V. Jurienė, J. Dailidė ir J. Alkis. 
Minėjime programą atliks Londono 
lietuvių choras ir tautinių šokių gru
pė. Iškilmingos pamaldos bus Sv. 
Kazimiero šventovėje. Jaunimas į 
jas kviečiamas su tautiniais drabu
žiais ir vėliavomis.

Vokietija
PIRMĄJĄ KALĖDŲ DIENĄ Luc- 

liecko lietuvius aplankė iš Hambur
go atvykęs kun. Vaclovas Sarka. Mi
šias lietuviams, lenkams ir vokie
čiams jis atnašavo Svč. Jėzaus Šir
dies šventovėje. Vietoj pamokslo bu
vo perskaitytas V. Europos lietuvių 
vysk. A. Deksnio laiškas. Pamaldų 
metu skambėjo kalėdinės lietuvių ir 
lenkų giesmės. Kalėdinis pobūvis 
lietuviams įvyko “Haus Simeon” 
prieglaudos salėje, skirtoje užsienie
čiams katalikams. Vaišių stalus pa
ruošė S. Stungurienė, palaimino kun. 
V. Sarka. Vaikams skirtomis dova
nėlėmis pasirūpino VLB Luebccko 
apylinkės viccpirm. V. Simonienė. 
Vaikai — daugiausia neseniai iš Lie
tuvos atvykusių tėvų. Visi dalyviai 
pagiedojo kalėdinių giesmių, vaikai 
padeklamavo eilėraštukų, padainavo 
dainelių. Daug dovanų bei šventinių 
patiekalų iš Hamburgo buvo atvežęs 
kun. V. Sarka. Kalėdinėje Lucbecko 
šventėje susilaukta apie 30 dalyvių.

ČIKAGIETĖ RAMINTA LAMPSA. 
TYTĖ, gavusi muzikologijos dokto
ratų V. Berlyno konservatorijoje, 
persikelia į Hamburgą ir čia dirbs 
dėstytoja konservatorijoje.

“LABDAROS” VALDYBA, svei
kindama narius ir rėmėjus 1978 m. 
prega, pabrėžė, kad 1977 m. moks
leivių bei studentų šalpai buvo su
teikta beveik 6.000 DM — dvigubai 
daugiau nei 1976 m. Pagrindinis dė
mesys tenka gausių šeimų mokslei
viams ir tiems lietuviams, kurie ne
turi artimųjų. Pastoviai remiama ir 
Punsko lietuvių moksleivija bei iš 
tos srities kilę studentai.



Padėka
1977 m. gruodžio 17 d. staigiai mirė 

mylima žmona, mamytė, senelė, uošvė 

a.a. Cecilija Venckuvienė.
Gilaus liūdesio valandoje dėkojame visiems už 

tokį gausų dalyvavimą maldose laidotuvių namuose, 
Prisikėlimo parapijos šventovėje, už šv. Mišias, užuo
jautas, gėles ir palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Ypatinga padėka Tėvams pranciškonams, kun. 
P. Ažubaliui, Hamiltono "Talkai“, "Širvintos“ tuntui, 
Toronto Lietuvių Namų valdybai ir administracijai, 
Lietuvių Namų Moterų Būreliui, Vaclovui Verikaičiui, 
karsto nešėjams, p. Juknienei ir ponioms už pagamin
tus pusryčius bei iškeptus pyragus.

Jūsų visų nuoširdumo niekuomet neužmiršime!

Nuliūdę:
vyras Augustinas
dukros A. Skilandžiūnienė, I. Liškauskienė, 
sūnus Augustinas, žentai ir anūkai

Padėka
Mūsų mylima MAMYTĖ

a.a. Stefanija Vaitkevičienė 
mirė 1977 metų gruodžio 3 dieną.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už jos lankymą 
laidotuvių namuose, palydėjusiems į kapines, prisi
minusiems maldose, atsiuntusiems gėles, aukoju
siems šv. Mišias, pareiškusiems užuojautas ir nešu- 
siems velionės karstą.

Dėkojame Tėvams pranciškonams už iškilmingas 
šv. Mišias ir palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Visiems dėkingi —
Vyras, sūnūs, 
sesuo ir brolis

SKAITYTOJAI PASISAKO
KAM SKIRTI PALIKIMĄ?

Iš spaudos puslapių matome, kad 
prieš Kalėdas savo veiklą rinkliavo
mis paspartino įvairios lietuviškos 
organizacijos: Tautos Fondas, lietu
vių skautų fondas, Vasario 16 gim
nazijos rėmėjai, Pasaulio Lietuvių 
Dienos ir kiti. Visa tai yra gera ir 
reikalinga, bet kai įvairūs aukų rin
kėjai pradeda varstyti duris vienas 
po kito, tai gali ir pačiam sąmonin
giausiam tautiečiui kantrybė pasi
baigti ... Ar neturėtų visi šie rin
kliavų vykdytojai pasiskirstyti lai
ką? Pvz. šalpai rinkliavos — prieš 
Kalėdas, Tautos Fondui — apie va
sario 16 d., lietuvių gimnazijai — 
prieš mokslo metų pradžią ir pan.

Kaikurie rinkliavų vykdytojai 
klaidingai informuoja aukotojus, 
štai, ne paslaptis, kad dar daug mū
sų' tautiečių neskiria KANADOS 
LIETUVIŲ FONDO (LITHUANIAN 
CANADIAN FOUNDATION) nuo 
TAUTOS FONDO (LITHUANIAN 
NATIONAL FOUNDATION). KL 
Fondo kapitalas yra renkamas būsi
mai nepriklausomai Lietuvai, o susi
dariusios nuo surinkto kapitalo pa
lūkanos ar dividendai paskirstomi 
lietuviškiems reikalams. Tautos Fon
das, kuris finansuoja kovą už Lie
tuvos išlaisvinimą, visus surinktus 
pinigus išleidžia.

Kaip matome, abiejų fondų var
dai yra panašūs, abu jie yra reika
lingi, bet turi skirtingus tikslus. KL 
Fondas jieško narių su šimtinėmis 
ir tūkstantinėmis, o Tautos Fondas 
pasitenkindavo kartą per metus 
rinkliavomis visose lietuvių koloni
jose. Čia šimtinių ar tūkstantinių 
aukos yra rečiau pastebimos.

KL Fondas pradėjo spaudoje ra
ginti vyresnio amžiaus tautiečius pa
skirti savo palikimus šiam fondui. 
Nemažas skaičius sąmoningų “sen
jorų” atkreipė į tai dėmesį, ir atei
tyje KL Fondas būtų sulaukęs tik
rai gerų rezultatų. Dabar šioje sri
tyje atsirado varžovas — Tautos 
Fondas.

“TŽ” 1977 m. 49 nr. straipsnyje 
“Palikimai tautos reikalams” tikrai 
gražiai išaiškinama, kad savo pali
kimo reikalus (testamentus) nesu
tvarkiusių tautiečių turtas teks Ka
nados vyriausybei ar, dar blogiau, 
Lietuvos okupantams, kurie už Ka

nados doleri duotų tik apie 50 ka
peikų ir iš visos paliktos sumos dar 
pasiimtų 70% . . . Viskas gražiai ir 
įtikinančiai išdėstyta, bet tik įsivaiz
duokime tautiečio padėtį, kai pas jį 
kreipsis palikimo užrašymo reikalu 
ir KANADOS LIETUVIŲ FONDAS, 
ir TAUTOS FONDAS?!

Mano nereikšminga nuomone, ne
turėtų būti jokių varžybų dėl pali
kimų. Reiktų palikti taip, kaip bu
vo anksčiau — palikimus skirti Ka
nados Lietuvių Fondui, o Tautos 
Fondą remti vienkartinėmis metinė
mis rinkliavomis.

Jurgis

RETAS ŽMOGUS
A.a. Telesforas Valius buvo retas 

žmogus. 1945 m. jis po karo surado 
Voralberge džiovininkus lietuvius ir 
latvius, jų tarpe ir dail. Košubą, vie
noje sanatorijoje. Tada man pavyko 
gauti šiek tiek šalpos, slaptai įrašy
ti į vienus sąrašus, gal ir su Ange
lės Sungailienės ar D. Jasaitytės tal
ka, bei neoficialiai parūpinti šiek 
tiek siuntinukų, kuriuos a.a. Teles
foras jiems slaptai nuveždavo. Juo 
tada galėjau pasitikėti kaip retu 
žmogumi. Taip pat ir tada, kai lietu
vius, latvius ir estus reikėjo pa
versti “lenkais”, gyvenančiais į va
karus nuo Curzono linijos, ir tuo 
būdu išgelbėti nuo repatriacijos 1945 
m. birželio mėnesį. A. Mažiulis

SĖKMES!
Kartu su prenumerata siunčiame 

Jums visiems gražiausius sveikini
mus ir nuoširdžiausius linkėjimus 
1978 m. sėkmingai tęsti taip gražų 
darbą išeivijoje. Nepameskime vil
ties — Tėvynės padangėje visu švie
sumu suspindės dar saulė ... Pra
ėjusį rudenį, man viešint ten, vis
kas atrodė labai pilka, skurdu ir 
liūdna ... E. Karosienė

ŠVARINKIM
Radijo programa “Margutis” Či

kagoje skelbia: “Švarinkime aplinką. 
Kovokime su vandens ir oro tarša”. 
Kalbant apie kūrybos estetiką, būtų 
gera tarti: “Švarinkime lietuvių li
teratūrą. Šalinkime prostitucinį sim
bolizmą ir tarybinius milicininkus — 
herojus iš mūsų literatūros”.

Kazys Skaisgirys

Lietuvos vokiečių “Die Raute”
K. BARONAS

Neturtinga yra naujametė 
“Die Raute” (Rūta) kultūrinėm 
žiniom. Jos 1978 m. pirmo nr. 
turini daugiausia sudaro įspū
džių aprašymai, trumpos Lietu
vos vokiečių veiklos žinutės, gi
mimo bei mirties pranešimai. 
Tiesa, trumpas straipsnis randa
mas iš kultūros dienų — konfe
rencijos Bad Godesberge, kur 
kalbėjo kun. Bruno Landing, 
pažymėdamas, jog reformacija 
rado sau kelią į Lietuvą jau XV 
a. Dr. Gustavas Wagneris palie
tė religinį meną Lietuvoje, ap
gailestaudamas, kad šventovės 
palikusios be globos. Pvz. Šv. 
Trejybės šventovė Kaune yra vi
siškai apleista. Beveik 30 suva
žiavimo dalyvių atidžiai išklau
sė kun. J. Urdzės pranešimo iš 
viešnagės Tauragėje.

Atskirai įdėtame straipsnyje 
kun. J. Urdzė rašo, kad vysk. Jo
no Kalvano Tauragėje ir Rygos 
arkivysk. Janio Matulio kviečia
mas, jis kartu su dr. E. Eberhar- 
du iš Stuttgarto aplankęs Lietu
vą ir Latviją. Tauragėje, daly
vaujant beveik 1.000 tikinčiųjų 
buvo konfirmuota 60 jaunuolių. 
Nėra kalbos, kad iš Lietuvos 
kulto reikalų įgaliotinio buvo 
gautas leidimas, nes Vakarų pa
saulio atstovus jau Vilniuje su 
privačiu automobiliu susitikęs 
vysk. J. Kalvanas ir atvežęs sve
čius į Tauragę. Prie šventovės 
durų Vakarų pasaulio svečius 
sveikino kunigai E. Rega, Okas, 
dijakonas Timpa ir teologijos 
stud. Moras. Iškilmės šventovė
je truko 4 valandas. Jos buvo 
baigtos lietuviškai giedama gies
me “Taigi, imk mano rankas”.

Pavakarėje kun. J. Urdzė ir 
vysk. J. Kalvanas išėjo pasi
vaikščioti Jūros pakrantėm. Čia 
vysk. J. Kalvanas, žiūrėdamas į 
tekančią upę, pasakęs, kad jos 
vanduo nėra toks švarus kaip 
anksčiau buvęs .. . Svečiai Vil
niuje susitikę su ortodoksų 
vysk. Germanu ir mons. Krivai
čiu.

Reikia manyti, kad pamaldos 
šventovėje ir aplamai visos iš
kilmės vyko lietuviškai, nes dr. 
E. Eberhardo sveikinimą iš vo
kiečių kalbos vertė kun. Roge.

Kad Lietuvos vokiečių atža
lynas jau blogai kalba (arba vi
siškai nekalba) gimtąja tėvų 
kalba, galima spręsti iš trumpo 
aprašymo 17-kos metų jaunuo
lio kelionės į protėvių žemę — 
vakarinę Vokietiją. Tarp Berly
no ir Friedlando (pereinamoji 
stovykla Į V. Vokietiją, K.B.) jis 
daugelį kartų bendrakeleivių 
buvo kalbinamas vokiškai. De
ja, Lietuvos vokietis negalėjęs 
sudėti trumpų sakinių vokiškai.

Prie įdomiausių straipsnių 
reikia priskirti nepasirašytą ap
žvalgą “1977 Lietuva —- silpna 
pažanga”.

Autorius (atrodo, Vilniaus vo
kietis) pradeda mažu anekdotu, 
girdėtu Lietuvos sostinėje iš vie
no akademiko. Girdi, jeigu kal
bėsi lietuviškai, būsi laikomas 
nacionalistu, jei žydiškai — sio
nistu, o jei rusiškai... jau pat
riotu. Nežiūrint to, beveik 85% 
Lietuvos gyventojų kalba lietu
viškai, o Vilniuje jie sudaro 
trečdalį gyventojų (autoriaus 
klaida — Vilniuje yra per 40% 
lietuvių, K.B.).

Manding, po 37 Sov. Sąjun
gom okupacijos metų gyventojų 
tarpe laisvės troškimas nėra už
slopintas, nors daug vilčių į lais
vą gyvenimą jie nededa, klau
sydami Vakarų pasaulio radijo 
žinių ir neįdomių informacijų.

Nepriklausomybės laikais Lie
tuva mėsos gaminius eksportuo
davo. Tad ir keista, kad Lietu
va, būdama žemės ūkio kraštu, 
šiandieną jaučia mėsos trūku
mą. Didelių šuolių ekonominia
me gyvenime Lietuva sovietinė
je sistemoje negali padaryti.

8.
9.

10.

Tauragės lietuvių evangelikų liute
ronų šventovė 

Kainos yra tvirtai nustatytos, o 
rublis, palyginus su Vakarų va
liuta, nežmoniškai išpūstas. Pa
lyginimui pateikiamas mėnesi
nis tarnautojų atlyginimas, bū
tent, 70-80 rublių, kai tuo tarpu 
vasariniai batukai (sandaliai) 
kainuoja 12.50 rb., išeiginiai — 
23.30 rb. ir t.t.

Be valstybinės prekybos, ga
na plačiai klesti privati. Tai kai
mo žmonių turgūs, kuriuose ga
lima nusipirkti daržovių, pieno 
gaminių, žąsų ar net grietinės.

Užsienio turistams skirtuose 
viešbučiuose maisto pasirinki
mas, palyginus, yra ribotas. Pil
nai suprantama, nes pvz. kavia- 
rą ir šampaną rusai eksportuoja 
j užsienio kraštus, gaudami už 
tai stiprią valiutą. Lietuvos gy
ventojams jie atveža pigų bul
garišką šampaną, kurį lietuviai 
dažnai maišo su degtine. Dėlto 
lietuviško miesto gatvėje mato
mas labai liūdnas vaizdas ... 
Gal tai kartu ženklas rezignaci
jos ir praradimo vilties . . .

Priešingai Vakarų pasauliui, 
tikėjimas ir ištikimybė Katali

Dabartinio Vilniaus turguje. Iš Lietuvos vokiečių žurnalo “Die Raute”

ST. CATHARINES, ONTARIO

Mylimam BROLIUI 
Lietuvoje mirus,

ONĄ ir ZIGMĄ GIRDAUSKUS 

bei jų šeimą nuoširdžiai užjaučiame —

PLATAUS MASTO VASARIO 16 
MINĖJIMAS. Vasario 11, šeštadienį, 
Multicultural Centre naujojoje salė
je (185 Bunting Rd.) bus iškilmin
gas Vasario 16 minėjimas, Ročeste- 
rio choro bei solistų koncertas, St. 
Catharines “Nemuno” ansamblio pa
sirodymas. Programai pasibaigus — 
bendra visų dalyvių vakarienė, šia
me minėjime dalyvaus nemaža ka
nadiečių svečių.

Vasario 12, sekmadienį (ne vasa
rio 11 d.): iškilmingos pamaldos 10 
v.r., 12 vai. vainiko padėjimas prie 
Kanados laisvės paminklo St. Paul 
gatvėje, prie CKTB radijo stoties. 
Dalyvaus žymūs kanadiečiai politi
kai, Pavergtų Tautų Organizacijos 
atstovai, bei jų delegacijos su vėlia
vom. Lietuviai dalyvaus su visų savo 
organizacijų vėliavomis ir su eile 
plakatų. Niagaros pusiasalio lietuvių 
dalyvavimas yra visų garbės reikalas.

Lygiai 1 v.p.p. — politiniai deba
tai - diskusijos “Midtown Plaza” res
torane. Diskusijų komisija: G. Par
ent, federacinio parlamento narys, 
dr. V. Fic, Brock universiteto profe
sorius, Ben Dolizsny, advokatas. 
Klausimus pateiks Rytų-Vidurio Eu
ropos Pavergtų Tautų atstovai. Vė
liau klausti galės ir visi dalyviai.

Čia irgi dalyvaus žymūs kanadie
čiai. Tikimasi ir Hon. Robert Welch, 
Ontario kultūros ministerio ir prem
jero pavaduotojo dalyvavimo.

Vietų restorane tik 60, todėl būtų 
gera, jei lietuviai užsirašytų telefo
nu 684-1753 kaip galint anksčiau. Jo
kio įėjimo mokesčio. Kas ką užsisa
ko, už tą ir moka. Kor.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už talką

IDCI I
I EUROPA IR VILNIŲ 

1978 METAIS
(astuonios dienos)

(keturiolika dienų)

Gegužės 3-11.........
Gegužės 24 - 
birželio 8 ....................
Gegužės 31 -
birželio 15 ..................

4. Birželio 21 - liepos 6 
5
6

2

3

Liepos 12 - .........
Liepos 26 -
rugpjūčio 10 .......
Rugpjūčio 9-30
Rugsėjo 6-21 ... 
Rugsėjo 24 - spalio 2 (astuonios dienos)
Lapkričio 14 - 22 .... (astuonios dienos)

Visos ekskursijos praleis septynias dienas Vilniuje, vieną dieną 
Maskvoje, o likusį laika — Europos miestuose pagal pageidavimą (jei 
susidarys bent penkių keleivių grupė). Rugpjūčio 10-30 dienomis eks
kursija praleis vieną savaitę Jugoslavijoje ir vieną savaitę Romoje. 
Beveik visos ekskursijos sustos vienai savaitei Romoje.

Skambinti: 1-416-533-3531 
V. BACĖNAS All Seasons Travel 

2224 Dundas St. W.r Toronto, Ont. M6R 1X3

kų Bendrijai yra labai stiprūs. 
Lietuva — tolimiausia rytinės 
Europos katalikų tvirtovė (laik
raštis Lietuvą vadina “Bastion”, 
K.B.).

Deja, iš 37 šventovių Vilniu
je šiandieną veikia tik pusė, ka
dangi sovietų valdžia žino, kad 
šventovės yra tos salos, kuriose 
vyksta stiprus pasipriešinimas 
komunizmui bei sovietiniam re
žimui.

Okupuotai Lietuvai bei jos 
gyventojams nepriklausomybės 
laikai blėsta, pamačius savoj že
mėj raudonosios armijos dali
nius. Sov. Sąjungoje kariai ne
gali atlikti karinės tarnybos 
gimtajame krašte.

Oficialiame Maskvos agentū
ros “Novosti” leidinyje “Lietu
va” rašoma: “Lietuvos TSR tu
ri savo vyriausybę, Įstatymų lei
dimo organus. Jos teritorija be 
jos sutikimo nekeičiama. Ji turi 
pilną teisę laisvai išstoti iš Sov. 
Sąjungos, gali su kitom valsty
bėm užmegzti santykius bei 
steigti savo karinius dalinius”.

Deja, tikrovė yra visai kita.

A+A 
mielam mūsų draugui ir kolegai 

diplomuotam agronomui 
PRANUI RUDINSKUI

mirus, jo žmoną GODĄ, dukrą RŪTĄ, sūnus — 
ALGĮ su šeima ir RIMĄ bei kitus jo artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

V. P. Garneliai A. K. Ratavičiai
M. V. Miceikos O. D. Šiurnos

M. B. Povilaičiai

A+A 
PRANUI RUDINSKUI

staiga ir netikėtai pasitraukus amžinybėn, jo mie
lą žmoną GODĄ, dukterį RŪTĄ, sūnus — ALGĮ 
ir RIMĄ, gimines, likusius giliam nuliūdme ir 
skausme, nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liū-
d*me A.irV.Zubai
St. Catharines, Ont. S. ir I. Tauterai

A+A
ALBINUI ANDRIULIUI

staigiai mirus 1978 m. sausio 8 d. savo namuose, 
reiškiame- nuoširdžą užuojautą jo žmonai MAR
GARITAI, broliams, sesutei Lietuvoje ir jo drau
gams Kanadoje —

Thunder Bay
Lietuvių Bendruomenė

rengiant Lietuvos kariuomenes šven
tę: kun. Juvenaliui Liaubai, OFM, 
už visokeriopą paramą, K. Mileriui 
iš Hamiltono — už paskaitą, Ha
miltono Aušros Vartų parapijos cho
rui ir vadovui muz. Aleksandrui 
Paulioniui už koncertinę programą, 
Z. Alonderienei ir p. Jasudavičie- 
nei — už vaišių paruošimą svečiams. 
Dėkojame aukojusiems loteri
jai: meno mėgėjui inžinieriui St. 
Šetkui už nupieštą paveikslą, P. Dau
giniui už kristalo vazą; staliukų au
kotojams — J. Alonderiui, J. Gire- 
vičiui, J. Gudinskui; aukojusiems lo
terijai lėšomis: $15 — J. Radvilui, 
po $10 — V. Skrebutėnui, P. Bal
siui, $7 — St. Gudaičiui, po $5 — 
St. Janušoniui, K. Jasudavičiui, J. 
Skeivelui, J. Vyšniauskui, P. Šukiui, 
A. Smolskiui ir kitiems, aukoju
siems po mažiau. Dėkojame V. Že
maitienei už loterijos bilietų plati
nimą. Dėkui A. Panumiui, J. Paukš
čiui; P. Dauginui, P. Meškauskui ir 
kitiems už prisidėjimą darbu, ruo- 
šient šventę.

Už Jūsų visų veiksmingą paramą 
nuoširdus kariškas ačiū —

“Ramovės” valdyba

Thunder Bay, Ont.
PETRAS KAJUTIS gavo žinią, kad 

Lietuvoje mirė jo motina. Reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. N. Metų iš
vakarėse susirgo jo žmona. Padarius 
operaciją sveiksta.

P. Kajutis yra elektronikos spe
cialistas. Jis su dviem vyrais buvo 
nuskraidintas malūnsparniu ant Mc
Kay kalno viršūnės, kur įrengė spe
cialią komunikacijos stotį. E. J.

E. K. Gapučiai 
A. J. Rygeliai

A+A
JUSTINUI ŪSUI

mirus Lietuvoje, seseriai ONUTEI GIRDAUSKIE- 
NEI su šeima Toronte, likusiems Lietuvoje — 
brangiai mamytei BENEDIKTAI ŪSIENEI, sese
rims — STASEI, ELENAI, broliams — JUOZUI, 
ANTANUI ir jų šeimoms bei giminėms reiškiame 

gilią užuojautą —

A. E. Kuraičiai P. Jakubauskas
St. Catharines, Ont. P. Bacevičius
A. J. Pūkai P- Kėvalaitis

J. J. Šarūnai

(keturiolika dienų)
(penkiolika dienų) 
(dvi arba trys savaitės) 

(dvi arba trys savaitės) 
(dvi arba trys savaitės) 
(keturiolika dienų)

A+A
CECILIJAI VENCKUVIENEI

mirus, jos vyrui AUGUSTINUI, dukroms — ALDO
NAI SKILANDŽIŪNIENEI, IRENAI LIŠKAUSKIE- 
NEI, sūnui AUGUSTINUI, gyvenančiam Afrikoje, 

jų šeimoms ir giminėms reiškiame 
gilią užuojautą —

Pr. Kėvalaitis P. Jakubauskas
J. J. Šarūnai

i A+A
MARYTEI GLIZICKIENEI

palikus šį pasaulį, jos vyrui JUOZUI, sūnums — 

RIČARDUI, EDVARDUI, dukrai IRENAI ir jų šei
moms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime —

S. A. Kusinskiai A. J. Kručai

M. A. Juozapavičiai E. P. J utėliai

J. Bataitis V. Bružas
A. Braškys

A+A
JUOZUI VAITKEVIČIUI

mirus, sūnus — ROMANĄ ir VYTAUTĄ su šeimo

mis bei gimines nuoširdžiai užjaučia —

A. P. Ščepavičiai

MYLIMAI SESUTEI

a.a. VANDAI CIRVINSKIENEI
Lietuvoje mirus, sesei šaulei GENOVAITEI AGUR- 
KIENEI, jos motinai ir vyrui reiškiame gilią, bro
lišką užuojautą —

DLK Algirdo šaulių kuopa 
Hamilton, Ont.



Nuotr. A. Briedžio
Australijos Lietuvių Katalikų Federacijos suvažiavimo dalyviai. Pirmoje eilėje sėdi an šuo . ic
kas, Pusdešris, kun. Vaseris, Mikštas, kun. Butkus, Bakaitis, kun. Spurgis, pastarojo sesuo is JAV, Cizauskas

Pas kolonijinio meno žinovą

Keturios svarstymų dienos
Australijos Lietuvių Katalikų Federacijos suvažiavimas

J. VASILIAUSKAS
Australijoje kas antri metai 

ALKF rengia suvažiavimus. 
Toks suvažiavimas įvyko 
laidėje 1977 m. gruodžio 
d.d.

Ade- 
28-31

Gruodžio 28
Suvažiavimas pradėtas 

celebracinėmis pamaldomis Sv. 
Kazimiero šventovėje. Po to se
kė registracija, prezidiumo ir 
sekretoriato sudarymas, valdy
bos ir revizijos komisijos pra
nešimai bei diskusijos. Antra
jame posėdyje buvo svarstomi 
reikalai savaitraščio “Tėviškės 
Aidai”, kurį leidžia ALKF. Bu
vo išreikšta padėka vyr. redak
toriui kun. P. Daukniui už jo 
didelį darbą, redaguojant laik
raštį. Buvo išreikšta keletas pa
geidavimų dėl laikraščio turi
nio, pvz. nedėti to paties auto
riaus ilgesnių straipsnių tame 
pačiame numeryje.

Vakare LK Centro salėje įvy
ko literatūros ir dainos vaka
ras, kurio programą atliko 
Australijoj gyveną žodžio ir dai
nos menininkai: J. Mikštas, Pr. 
Pusdešris, Vikt. Baltutis ir sol. 
G. Vasiliauskienė.

Gruodžio 29
9 v.r. šv. Kazimiero švento

vėje įvyko susitelkimo valanda, 
kurią įdomiai pravedė Pertho 
lietuvių kapelionas kun. Pet
rauskas.

Kun. A. Spurgis, MIC, skaitė 
paskaitą tema: “Bažnyčia mo
derniajame pasaulyje”. Kun. 
Spurgis Australijoje yra žino
mas kaip talentingas pamoks
lininkas. Vien tik jo pavardė su
traukė daug daugiau klausyto
jų — ne vien suvažiavimo daly
vių. Nors paskaita užtruko virš 
valandos, tačiau dėl minčių ak
tualumo ir vaizdingo jų perda
vimo susidomėjimas paskaita 
buvo labai didelis. Po paskaitos 
diskusijose dalyvavo daug da-

kon-

"Tėviškės Žiburiams”aukoĮo
S100: Toronto Prisikėlimo parapi

jos kredito kooperatyvas; $40: Juo
zas Vaškela: S30: Lietuvių Evange
likų Liuteronų Moterų Draugija; 
$25: JAV Lietuvių Fondas, JAV LB 
Pa. m Beach County apylinkės v-ba, 
Hamiltono Lietuvių Žūklautojų ir 
Medžiotojų Klubas "Giedraitis”: S20:
J. Kaknevičius. Marija P. Ramūnas; 
$18: Ona Vėlyvienė: $15: Ošavos Me
džiotojų ir Meškeriotojų Klubas 
"Ešerys”: S12: A. Matulionis; $10: 
Jurgis Demikis, A. Bliūdžius, J. P. 
Baltuoniai, A. Prunskis, J. Rėvas. V. 
Aušrotas, E. Kardelienė, P. Lileikis; 
$8: Br. Norkus. E. Dubinskas. A. Sa- 
ladžius. V. Norkevičius. A. Lepars- 
kis, L. Skripkutė. A. Banylis, V. Bu- 
kota, P. Baronas. M. Januška, P. J. 
Tumosas; $6: K. Ratavičius, L Vili
mas, A. Poškus, dr. A. Valadka, M. 
Žemaitienė. A, Laurinaitis, A. Iš
kauskas; $5: J. Kuprevičius, M. Ma
siulis. J. Andrašiūnas, J. Paukštys, 
B. Paliokas. T. Tarvydas, A. B. Ric
kevičiai. P. Sirutis. A. Vaičeliūnas, 
E. Ginčauskas. G. Kaulius, J. Mik
šys, W. Geras, J. Augustinavičius; 
$4: R. M. Girša, B. Stonkus. V. Pivo
riūnas. J. Mockaitis, J. Stanaitis.

$3: S. Zatorskis, G. Vidmantas. V. 
Janulevičius, R. Geidukytė, A. Ali
šauskas, A. Panumis. J. Skeivėlas, 
O. Kuniutis. J. Petrauskas, J. Rovas,
K. Zara, V. Jokūbaitis. J. Mickus, 
V. Butrimas. K. Meškauskas. V. La
paitis, J. Pikelis, A. Sakus, L Gar- 
baliauskas, A. Sarpalius. J. Žvirblis, 
J. Žvirblis. P. Basys, M. Raškauskas,
J. Puidokas, J. Karosas, A. Vapsva, 
V. Vasiliauskas. A. Pranckevičius.
K. Majauskas, Nelie Bersky.s, V. Bi- 
levičius. V. Dainys, A. Zalagėnas, S. 
Jokubilius, Jonas Vaitkus. V. M. 
Vaitkai. Vincas Babinskas, Z. Zales
kis, A. Statulevičius, P. Kairys. Jo
nas Serapinas, P. Maleckas, J. Ge
čienė. Jonas Steiblys. A. Žilėnas. E. 
Ažubalienė, St. Pilipavičius. A. Gar- 
ka. J. Rutkauskas, kun. J. Tautkus, 
J. Zubrickas, C. Metelis, B. Kondra- 
tas, S. Banelis, M. Kulokas.J. Mačė- 
sas, D. Keršienė, K. Sviežikas, A. 

lyvių ir svečių. Diskusijos tru
ko net dvi valandas.

Vakare Šv. Kazimiero švento
vėje buvo iškilmingos pamal
dos, o po jų teatras “Vaidila” 
suvaidino Pr. Pusdešrio specia
liai tai progai pritaikytą dramą 
“Šviesa nuo kalno”. Tai Kris
taus pamokslo nuo kalno min
čių inscenizacija.

Gruodžio 30
pamaldų ir pusryčių, ku- 
paruošė Adelaidės Liet.

Dr-jos narės, buvo suor-
Christies

Po 
riuos 
Kat. 
ganizuota išvyka į
Beach. Tai kurortinis Adelaidės 
priemiestis prie jūros, kur Ade
laidės šv. Kazimiero parapija 
turi nedidelę savo vasarvietę. 
Čia, be linksmosios dalies, įvai
rių organizacijų atstovai turė
jo progos arčiau susipažinti ir 
pasitarti aktualiais katalikiškos 
veiklos klausimais bei užmegzti 
glaudesnius ryšius tolimesnei 
veiklai puoselėti.

Gruodžio 31
— pamaldos, o po to 
ir paskutinis suvažiavi-

Rytą 
trečias 
mo posėdis. Buvo renkama nau
ja Federacijos valdyba ir revi
zijos komisija. Valdybon išrink
ti: Viktoras Laukaitis, Algis 
Kairaitis, Valentinas čižauskas, 
Vytas Miliauskas, Halina Stat
kuvienė, Vida Vaitiekūnienė, 
Vincas Žiogas ir Henrikas Anta
naitis. Kun. Pr. Vaseris, kaip 
dvasios vadas, įeina nerinktas. 
Manoma, kad naujuoju Federa
cijos pirmininku bus V. Lau
kaitis, jau anksčiau tas parei
gas ėjęs per eilę kadencijų.

Paskutinis suvažiavimo ren
ginys buvo N. Metų 
L. K. Centro salėje.

Suvažiavimo metu 
rengta ir nuostabiai 
tuviškų kryžių bei 
paroda, suorganizuota V. Mi
liausko ir Jaršovo. Daug rodi- 
nių buvo parduota.

sutikimas

buvo su- 
graži lie- 
smūtkelių

Gatautis, P. Polgrimas, V. Tamošiū
nas.

$2: A. Martišius, J. Kušlikis. L. 
Einikis, J. Lukša, S. Adamonis; 
$1.75: V. Jasiulionis; $1: P. Odinas, 
J. Dragūnienė, M. Stanaitis, A. 
Trumpickienė, G. Steponavičius, S. 
Tolvaišą. V. Žebertavičius, P. Bud- 
vidis, O. Žiurinskienė, J. O. Dzer- 
ineika.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė: 
$30 — Marija Aukštaitė; $25 — An
tanas Baliukonis. J. Antanaitis. An
tanas Bubelis; $20 — Juozas Kara- 
siejus. J. Dementavičius, Juozas 
Vaškevičius, St. Kiršinąs, J. Budrei- 
ka. VI. Nausėda, J. Čepaitis. H. Dra- 
bato. M. Malcius, St. Janušas, Pr. 
Dovidaitis, V. Januška. M. Gečas, J. 
Lukša, E. Stungurys, H. Sukauskas, 
J. Astrauskas. K. Daunys, J Kra
sauskas, S. Dalius, J. Karka, Eug. 
Abromaitis, F. Noreika. J. Staliorai- 
tis, Maria Valentina Soeur, J. Do
bilas, M. A. Elijošiai, P. J. Tumosas, 
A. Dronsatavičius, Vladas Vaišvila. 
Vikt Vaičiūnas, S. K. Gečai, Adolfas 
Rubinas. J. Petravičius. Juozas Ko- 
zeris. G. Virbickienė. K. Laucius,
A. Senkus, A. V. Laniauskas, V. Kaz
lauskas, P. Žilinskas. J. Jakaitis, St. 
Rydelienė, A. Ankus, J. Riauba. St. 
Kowbell, K. Lukošius, R. Pociw, V. 
Streitas, O. Stasiulis, A. Čepulis, P. 
Pranaitis. J. Baliukas, kun. A. Sa
bas, Justas Stankus, F. Stirbys, J. 
Vanstonienė, V. Ročiūnas, J. Petro
nis, C. Rickevičius. V. Bakūnas, G. 
M. Sernas, V. Vaitkus, M. Reijeris,
B. Znotinas.

Nuoširdžiai dėkojame visiems lie
tuviškosios spaudos rėmėjams.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 

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

lęšiai (contact lenses).

Laureatas poetas
BERNARDAS BRAZDŽIONIS

Premija 
Brazdžioniui

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
Lietuvos nepriklausomybės 60- 
čiui paminėti $1.000 premija už 
poeziją, kurios mecenatas yra 
Klemensas Galiūnas, visais ver
tintojų komisijos balsais paskir
ta Bernardui Brazdžioniui. Ver
tinimo komisiją sudarė: Leonar
das Andriekus, pirm., Leonar
das Žitkevičius, sekr., nariai — 
Nelė Mazalaitė - Gabienė, Hen
rikas Kačinskas ir Stepas Zo- 
barskas. Komisijos posėdis įvy
ko 1978 m. sausio 14 d. Kultū
ros Židinyje, Brooklyne.

Komisija vadovavosi konkur
so sąlygomis, kurių pirmasis 
punktas yra toks: premiją gali 
gauti tik gyvas ir laisvajame pa
saulyje gyvenąs poetas, kuris 
savo iškilia poetine kūryba la
biausiai gaivino, įkvėpė ir stip
rino lietuvių tautą vienu ar ki
tu metu nuo 1918 iki 1978 me
tų.

Štai kaip 
veikia 
planas:

Nuo sausio 20 dienos už senus "Wintario" 
bilietus galite gauti nuolaidą nuo Kanados 
knygų bei žurnalų kainų.

Sis planas vadinamas "HALF BACK", nes 
gaunate atgal pusę sumos, kurią buvote 
sumokėję už bilietą. Bilieto kaina — vienas 
doleris, bet jeigu jis loterijoje nelaimi, jo 
vertė tebėra 50 et. pagal naują "HALF BACK" 
programą.

Štai kas reikia daryti:
Pasirašyti ant kiekvieno loterijoje 

nelaimėjusio bilieto antrosios pusės — pavardę 
ir adresą. Toks bilietas yra vertas 50 et., ir 
juo galite pasinaudoti, pirkdami Kanados 
autoriaus knygą arba užsisakydami 
kanadišką žurnalą.

Galite pasinaudoti iki keturių bilietų $2.00 
nuolaidai gauti už betkurią tinkamą knygą 
arba žurnalo prenumeratą, jei knyga ar 
prenumerata kainuoja bent $3.00.

Romano premija - 
Anatolijui Kairiui 

XXVII-jį “Draugo” romano 
konkursą laimėjo čikagietis ra
šytojas ir dramaturgas Anatoli
jus Kairys. Vertintojų komisija 
— pirm. P. Gaučys, sekr. D. 
Kučėnienė, nariai P. Razminas, 
J. Toliušis ir C. Grincevičius, 
perskaitę 12 gautų romanų, ge
riausiu pripažino “Po Damoklo 
kardu”, pasirašytą Pelėdos sla
pyvardžiu. Ta Pelėda buvo A. 
Kairys. Jam teks $1.000 premi
ja, parūpinta mecenatų Ados ir 
Andriaus Skučų, gyvenančių 
Lake Worth, Floridoje. Premi
juotasis romanas ryškiais cha
rakteriais bei stipria intriga at
skleidžia II D. karo įvykius Lie
tuvos provincijoje.

Naujasis laureatas yra para
šęs keletą scenos veikalų, kurie 
išeivijos teatrų buvo nekartą 
vaidinti. Taip pat jis yra bandęs 
savo plunksną ir poezijoje — iš- 
leisdinęs lyrikos rinkinį. Kurį 
laiką vadovavo JAV LB kultū
ros tarybai ir gyvai reiškėsi vi
suomeninėje veikloje bei perio
dinėje lietuvių spaudoje.

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St„ Toronto, Ont.

MEDUS -
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

Kaip galite sutaupyti lėšas su 
senais "Wintario” bilietais?

Žiūrėkite 
šio 

ženklo

Kur gauti knygas?
Jas galite gauti kiekviename Ontario 

knygyne, turinčiame iškabą "HALF BACK". 
Reikia tik atsinešti pasirašytus "Wintario" 
bilietus.

Kaip gauti žurnalų nuolaidas?
Pasirinkite žurnalus iš "HALF BACK" la

pelio, gaunamo šiame plane dalyvaujančiuose 
knygynuose, "Wintario" bilietų parduotuvėse 
arba kultūros bei pramogų ministerijos 
įstaigose. Tada užpildykite pridėtą užsakymo 
atkarpą ir nusiųskite drauge su pasirašytais 
"Wintario" bilietais bei atitinkamos 
sumos čekiu.

Gedimino Orento meno galerija Venecueloje
ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

Sakoma, jog žmogus me vien 
tik duona ir druska yra gyvas. 
Vieną ūkanotą, šaltą rytą parū
po aplankyti mūsų tautiečio Ge
dimino Orento meno galeriją 
Karake ir pasigrožėti senovės 
menu. Vos tik įžengus į galeri
jos patalpas, rodos, į tave pra
byla istorija: statulos, miniatū- 
ros ir paveikslai, slėpdami savy
je šimtmečių gyvenimą.

Malonu, kad turime tautiečių, 
kuriems pasisekė prasiveržti 
virš vidutinio žmogaus gyveni
mo lygio. G. Orentas yra laiko
mas vienu iš gerųjų kolonijinio 
meno žinovų P. Amerikoje. Yra 
kviečiamas į pasitarimus patvir
tinimui bei nustatymui meno 
kūrinitį autentiškumo. Šis dar
bas yra atsakingas, reikalaująs 
didelio supratimo ir patyrimo.

Spaudos bendradarbis
G. Orentas gimė 1915 m. Pet

rapilyje, Rusijoje. Ten I D. ka
ro metu tėvas vertėsi prekyba. 
Grįžęs į Lietuvą, gyveno Kudir
kos Naumiestyje, Kybartuose ir 
Kaune. Fotografo specialybę įsi
gijo visai pripuolamai. Nuvažia
vęs į Jūros Dieną Klaipėdoje, 
padarė daug nuotraukų. Jo 
draugai — įvairių laikraščių re
daktoriai ir spaudos darbuoto
jai nusiskundė, kad neturi gra
žių nuotraukų spaudai. Gedimi
nas tik ką buvo atsiėmęs savo 
nuotraukas iš foto laboratorijos. 
Pamatę jas, spaudos žmonės su
sižavėjo. Tuojau G. Orentas bu
vo pakviestas bendradarbiauti 
spaudoje. Talkino “Lietuvos Ai
dui”, “N. Romuvai”, “Ūkininko 
Patarėjui”, “Kariui”, “Jaunajai 
Lietuvai” ir kitiem. Vėliau įstei
gė savo leidyklą: gamino Lietu
vos vaizdų atvirukus, vokus ir 
pirmasis išleido “Kauno albu
mą”. 1937 m. buvo sporto olim
piados Lietuvoje katalogo kore- 
daktoriumi.

žingsniai Venecueloje
Į Venecuelą atvažiavo su įsi

gytais Vokietijoje meniškais 
paveikslais, planuodamas įsteig
ti meno galeriją, bet savo su
manymą galėjo įgyvendinti tik 
po 12 metų. Venecuela tuo me
tu neturėjo meniško fotografo. 
Gediminas pradėjo dirbti tokį 
pat meniško fotografo darbą, 
kaip ir Lietuvoje. Susirišo su 
Venecuelos valdžios organais. 
Prezidentūroje turėjo daugybę 
galimybių — atlikdavo visus 
valdžios užsakymų darbus.

G. Orentas Venecuelą pažįsta 
geriau nei čiagimis vietovių ži
novas. Kartą augštas preziden
tūros valdininkas taip išsireiš-

GEDIMINAS ORENTAS Venecuelo- 
je su savo vaikais

kė: jei nori ką žinoti apie Vene- 
cuelos vietoves, kreipkis į G. 
Orentą. Venecuela turi nepa
prastai daug gražių gamtos 
vaizdų. Pačios gražiausios vie
tos yra Canaima su savo tropi- 
kiniais miškais, kriokliais, Ama
zonės sritys su neišbrendamais 
džunglių miškais ir viena didžių
jų upių Orinoko.

Fotografijų parodų G. Oren- 
tas surengė daug. 1952 m. gavo 
Karako miesto I premiją. Kai- 
kurios parodos buvo surengtos 
pagal valdžios užsakymus.

Meno rinkiniai
Senienų meną Gediminas jau 

buvo pradėjęs rinkti Lietuvoje 
1937 m. Iš žinomų paveikslų tu
rėjo du dailininko Luis de Mo
rales, kurių vieną jau pardavė. 
Abu paveikslai yra pažymėti 
meno knygoje ‘ History of Clas
sic Painting”.

Meno kūrinių rinkinių turi 
daug. Jų tarpe yra vertinga mi- 
niatūrų kolekcija, susidedanti 
iš pasaulinio masto dailininkų 
kūrinių, kaip Renoiro ir kitų, iš 
17-18 šimtmečio. Turi Williamo 
Hogarto paveikslą (vienas ge
riausių 18 š. anglų dailininkų). 
Didžiausia suma už parduotą pa
veikslą siekė 25.000 dolerių.

Meno kūrinius G. Orentas 
daugiausia perka Kolumbijoje, 
Peru, Ekvadoro ir Meksikos 
valstybėse. Venecueloje meno 
kūrinių paklausa yra didelė, nes 
yra stambių meno kūrinių rin
kėjų. Meno kūrinių pirkimas 
yra laimės dalykas. P. Ameri
koje dar yra galima nupirkti pa
saulinio masto paveikslą už po
rą tūkstančių dolerių.

Archeologinių meno kūrinių 
G. Orentas turi apie 1.000. Se
niausia prekolumbinų figūra 
yra 4.000 metų senumo. Turi 
tokių meno kūrinių, kurių visai 
neparduoda. Iš viso yra inves

Kurie bilietai priimami?
"HALF BACK" programa prasidėjo sausio 

20 ir baigsis 1978 m. balandžio 12 dieną. 
Priimami tik šešių "Wintario" traukimų 
bilietai, būtent: sausio 19, vasario 2, vasario 
1 6, kovo 2, kovo 1 6 ir kovo 30. Sausio 19 
traukimo bilietai buvo pradėti pardavinėti 
sausio 6. Jie galioja, pagal "HALF BACK" 
programą, iki balandžio 12.

"HALF BACK" yra nuolaidų programa, 
kuri visus "Wintario" bilietus padaro 
vertingais.

Robert Welch, 
Minister of Culture 
and Recreation

William Davis, Premier

Province of Ontario

tavęs 1.000.000 bolivarų į savo 
meno kūrinius (doleris — 4.30 
bol.). Jo klientūrą sudaro patys 
didieji Venecuelos meno kūri
nių rinkėjai. Gediminas yra vie
nintelis, kuris turi Venecuelos 
ir kitų P. Amerikos kraštų išva
duotojo Simono Bolivaro po
mirtinę kaukę. Ateityje Gedi
minas planuoja išplėsti meno 
kūrinių pirkimą ir pardavimą. 
Tuo tikslu ketina lankyti Euro
pą ir dalį P. Amerikos kraštų.

Praktiniame gyvenime
1976 m. Gediminas su šeima 

turėjo didelę automobilio nelai
mę Kolumbijos valstybėje — su
sidūrė su autobusu. Stebuklin
gu būdu išliko gyvas, nors kau
lų lūžių turėjo daug. Sveikata 
dar ir dabar pilnai neatsitaisė. 
Tačiau Gediminas yra visuomet 
linksmas ir malonaus būdo, 
spaudai ir lietuvių bendruome
nei duosniai aukoja. Moterys jį 
vadina dideliu “džentelmenu”. 
Mūsų menininkės jį dažnai ap
dovanoja brangių gėlių puokš
tėmis.

G. Orentas turi sūnų Gedimi
ną, kuris gyvena Marakaibo 
mieste, žibalo žemėje, yra stam
bus prekybininkas, turi nuosavą 
lėktuvą.

Nepaprastai malonu buvo pa
sijusti daugelio praėjusių šimtų 
metų gyvenimo liudininke, pa
sigrožėti tuometinių dailininkų 
meno kūriniais. Prieš šimtus 
metų tie menininkai galbūt ne
turėjo nė duonos kąsnio, o šian
dien jų kūriniai parduodami už 
tūkstančius ir milijonus dolerių 
ar bolivarų.

Viskas išnyksta ir keičiasi. 
Tik maža dalis tepalieka istori
jai. Bet klasikinis menas juo 
daugiau metų sulaukia, juo 
brangesnis ir vertingesnis daro
si. Šios rūšies meno pažinimas 
yra ilgų metų studijų vaisius.

Palinkėjau Gediminui pilnos 
sveikatos ir laimės surasti bent 
vieną Velazųuezo ar Renoiro 
meno kūrinį kaip atpildą už dau
gelio metų darbą.

Pajieškojimai
Artimieji Lietuvoje jieško Zuza

nos Vaičiulionienės, gyvenusios Sud- 
buryje ir Elliot Lake vietovėje. Ji 
pati arba žinantys apie jų prašomi 
atsiliepti “T. žiburių” administraci
jos adresu.

Povilo Krūminio, gyv. Kanadoje, 
arba jo sūnaus Andriaus, gimusio 
Kanadoje, jieško dukterėčia Vilhel
mina Samukienė: Lithuania, Biržų 
raj., Pabiržės valsč., Daudžgirių k.

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



DAIL. ADOMAS VARNAS, prieš keletą metų lankęsis Toronto meno galerijoje. Jam 1979 m. sausio 1 d. sueis
100 metų amžiaus Nuotr. Vyt. Maco

Breimerio “Skambantis laikas”

Kritinė marksizmo analizė
"Didžioji iliuzija"

FELIKSAS JUCEVIČIUS
Baigiant skaityti A. Maceinos 

“Niekšybės paslaptį”, atėjo Vla
do Juodeikos “Didžioji iliuzija”. 
Tai tik supuolimas. Visdėlto 
Maceinos filosofiniai samprota
vimai apie Solovjovo “Antikris
tą” bvo tikrai puikus įvadas į 
V. Juodeikos veikalą. Tik turiu 
pripažinti, kad “Didžiosios iliu
zijos” istoriniai herojai darė 
man šiurpesnį ir labiau slegian
tį įspūdį, negu fiktyvinis Solov
jovo antikristas. Kai susipažįsti 
iš arčiau su kairiaisiais hegeli- 
ninkais, visokio plauko anar
chistais, Marksu ir marksistais, 
tai pamatai, kaip tų žmonių pro
tai buvo aptemę, kaip jie, anot 
Gogolio, “mokėjo vienas kitam 
paleisti į akis akliną rūką” ir 
kaip patys būdami akli vedė ak
lųjų mases į bedugnę. Jų dok
trinos, jų teorijos, jų šūkiai — 
tai ne kokie jaunuolški pasi
karščiavimai, o stačiai idiotiški 
svaičiojimai, svyruoją tarp mo
ralinio aklumo ir demoniško be- 
skrupuliškumo. Sakoma, kad 
žmogaus kvailybė nežino ribų. 
“Didžioji iliuzija” patvirtina tai 
istoriniais pavyzdžiais ir konkre
čiais faktais. Ši knyga yra tikrai 
verta mūsų dėmesio. Ypač turė
tų ją perskaityti mūsų inteligen
tija ir akademinis mūsų jauni
mas.

Viena iš Vlado Juodeikos 
knygos teigiamybių yra jo suge
bėjimas teoriją susieti su asme
niu, kuris tą teoriją skelbė. Pas 
jį bakuninizmas neskiriamas 
nuo Bakunino, nečajevizmas 
nuo Nečajevo, marksizmas nuo 
Markso. Doktrina atsieta nuo 
asmens yra abstraktybė — tai 
tik dūmai ir miglos. Tačiau kai 
susiduriame su asmeniu ir jo te
orijomis, tai turime reikalą ne
be su abstratybėmis tiktai, o su 
gyvomis būtybėmis, su istori
niais personažais, per kuriuos 
veikia antikristinės jėgos laike 
ir erdvėje. Tada nebegalime 
žvelgti į marksizmą tik akade
miškai — esame priversti susi
mąstyti. Iš tikrųjų “Didžiąją 
iliuziją” neužtenka perskaityti. 
Šią knygą reikia permąstyti.

Išsami dokumentacija yra ki
ta šios knygos teigiamybė. Pats 
autorius sako, kad jo tikslas bu
vo “pateikti kiek galima dau
giau informacijos šiuo aktualiu 
klausimu” (p. 8). Ir jis tikrai pa
teikia. Panaudotoji literatūra 
įspūdinga kaip kiekybe, taip ir 
kokybe. Autorius cituoja plačiai 
marksistų ir nemarksistų šalti
nius. Kaikada marksistų bei jų 
simpatikų panegirikos apie “mo
kytoją” pateikiamos be komen
tarų. Nesiorientuojantis žinijos 
pasaulyje gali kartais tai priim
ti už gryną pinigą. Toks yra 
Hyndmano teigimas, kad “Mark
sas yra devynioliktojo amžiaus 
Aristotelis” (p. 90). Filosofiniu 
požiūriu žvelgiant, Marksą ly
ginti su Aristoteliu, tai vištą pa
daryti ereliu. Eidamas nuo vi- 
suotinybės prie paskirybės, nuo 
abstratybės prie konkretybės, 
konkretybės plotmėje — nuo 
judančioje prie nejudomojo, — 
Aristotelis savo žvilgsniu apėmė 
visas būties plotmes, visas veik
los sritis ir visas pažinimo ša
kas. Jis pasiekė tokias minties 
augštumas, prie kurių retas kas 
teprisiartino. O kiek tai liečia 
istorinį poveikį bei filosofinės 
minties išliekamą vertę, Aristo
teliui tegali prilygti tik Plato-

— platus Vlado Juodeikos veikalas apie marksizmą

DR. VLADAS JUODEIKA, 
veikalo “Didžioji iliuzija” autorius

nas Vakaruose ir Konfucijus 
Rytuose. Gi Marksas buvo tik 
vištelė, kuri įgrabsnojo kitų su
neštus grūdelius milžiniškame 
filosofijos aruode. Juokingai 
skamba ir Hesso tvirtinimas, 
kad Marksas yra “Rousseau, 
Volteras, Heine ir Hėgelis vie
name asmenyje“ (p. 111). Tai 
galėjo sakyti tik žmogus, kuris 
neturėjo supratimo apie mini
mus asmenis. Marksas turi pa
našumo tik su Volteru, nes ir 
vienas, ir kitas buvo kerštingi 
savo priešams. Markso kerštin
gumą pabrėžia ir autorius: “Ja
me buvo kažkoks atavistinis po
linkis atkeršyti, sunaikinti ir 
diskredituoti visus, kad ir arti
miausius draugus, kurie nesuti
ko su jo nuomone” (p. 36).

Be to, autorius sako ar karto
ja kitų pasakymus, kad Marksas 
buvo “stiprus intelektas” (p. 
15), “vienas iš retų mąstytojų” 
(p. 24), “pirmos eilės mąstyto
jas” (p. 466), “atidus istorijos 
stebėtojas (p. 455). Tačiau kito
se vietose teigia, kad jis buvo 
“didelis fanatikas” (p. 20), kad 
sudėtingas ir neišsprendžiamas 
problemas suprastindavo ir su
rikiuodavo “į vieną paprastą 
formulę” (p. 362), kad jo teori
jos remiasi “žodžių akrobatika” 
(p. 471) bei yra “vaizduotės pa
darai” (p. 498), kad pas jį yra 
“stebėtinas tikrovės nepažini
mas” (p. 163). Ar šie antrieji tei
gimai nepaneigia pirmųjų? Ro
bert Payne, kurį autorius mini, 
laikė Marksą “nepasisekusiu 
poetu” (p. 534). Man atrodo, kad 
arčiau tiesos yra taip pat auto
riaus cituojamas Arnold Kuenz- 
li, kuriam Marksas yra “viduje 
suskilęs ir nesubrendęs” mąsty
tojas. (Pig. Karl Marx, Eine 
Psychographie. Europa Verlag, 
1966, p. 816). Iš tiesų, ar yra bent 
viena Markso tezė, kuri išlaiko 
kritiką, nėra jo pasiskolinta iš 
ko nors kito ir turi išliekamą 
vertę?

2
“Didžiosios iliuzijos” pirma

sis tomas yra stambi, virš 700 
puslapių, knyga, skirta marksis
tinės teorijos analizei. Įdomūs 
skyriai apie Markso gyvenimą 
ir veiklą, religiją ir moralę, tik
rai vertingi apie marksistinę 
ekonomiją ir politiką. Viršver- 
tės teorija sudaro kertinį Mark
so doktrinos akmenį. Kas liko iš 
to “kertinio akmens”, autorius 
tai mums pasako: “. .. Markso 
vertės teorija yra klaidinga, nes 
ji pripažįsta tik du faktorius: 
darbą ir pasiūlas, bet neteikia 
svarbos paklausų faktoriui. Jo

algų teorija yra taip pat klaidin
ga, nes algos yra aukštesnės, ne
gu fizinės egzistencijos minimu
mo kaina. Kadangi jo viršvertė 
teorija tėra vertės ir algų teori
jos pasėka (V — A = VV) ir ka
dangi vertės ir algos teorijos 
yra klaidingos, viršvertė neten
ka teorinio pagrindo, ji lieka 
kaboti ore” (p. 433). Bet ne tik 
antvertės teorija pakibo ore. 
Tai atsitiko su visa marksistine 
ekonomija. Apskritai, knygoje 
paliesti visi esminiai marksiz
mo klausimai.

Autoriui sekėsi sunkiau svars
tyti Hėgelio bei marksizmo filo
sofinius klausimus. Tai supran- 
ma. Autorius, rodos, ekonomis
tas, o ne filosofas. Prabėgomis 
paliestos ir sociologinės proble
mos, kaip pvz. klasių klausimas. 
Nesustota ilgiau prie ideologi
jos. Autorius turbūt manė, kad 
ji sutampa su filosofija. Tačiau 
taip nėra. Marksas skiria filoso
fiją nuo ideologijos, bet tik visa 
nelaimė, kad ši kategorija turi 
pas jį ar ne virš dešimt skirtin
gų reikšmių.

Mane ypač stebino autoriaus 
požiūris į Hėgelio filosofiją. 
Aišku, stebinantis yra ir intre- 
pretacijų įvairumas, plaukiąs iš 
Hėgelio komentatorių. Vie
niems jis yra estetas, pasislėpęs 
už idėjų rūmų sienų, kitiems — 
gailesio neturįs racionalistas, 
dar kitiems — užsimaskavęs ate
istas. Atrodo, kad autorius su
tinka su jaunuoju Marksu, ku
ris taip pat Hegelį laikė ateistu. 
Pagal autorių, hegelizmas “pa
grįstai laikomas ateizmu” (p. 
255) Tiesa, žymus Hėgelio ko
mentatorius Alexandre Kojėve 
nepripažino taip pat hegelizmui 
jokios transcendentinės minties. 
Tačiau jei yra klaida hėgelišką
jį Absoliutą padaryti asmeniniu 
Dievu, lygiai neleistina, kaip 
Kojėve daro, jam paneigti bet- 
kokią transcendenciją bei suto- 
lyginti jį su sudievintu žmogu
mi. Nors autorius mano kitaip, 
bet man atrodo, kad Feuerba- 
chas teisingai įžiūrėjo hegeliz- 
me “tradicinę krikščionybės te
ologiją, -dialektiškai išreikštą” 
(p.p. 273, 275). Prieš kiek laiko 
pasirodė Claude Bruaire “Lo- 
gique et religion chrėtienne 
dans la philosophie de Hegel” 
(1964). Šis jaunas prancūzų filo: 
sofas taip pat mano šioje studi
joje, kad Hėgelis nieko kito ne- 
įrodinėjo, kaip Absoliuto apsi
reiškimą Kristuje, ir kad jis pa
darė iš to filosofines išvadas. 
Hėgelio “Logika” nesanti ab
strakčių idėjų rūmai, o besisie- 
janti su krikščioniškąja teologi
ja. Jei turime prieš akis ne tik 
“Logiką”, bet ir jo “Religijos 
filosofiją”, tai iš tikrųjų nėra 
jau taip lengva Hegelį padaryti 
ateistu. (Bus daugiau)

( Atsiųsta paminėti )
Vytautas Alantas, LIEPKALNIO 

SODYBA. Romanas. Leidėjas — Lie
tuvių Agronomų Sąjunga, iliustravo
— A. Verbickas. Tiražas — 1.000 
egz. Čikaga 1977 m., 440 psl. Kaina
— $10 (kietais viršeliais).

KALENDORIUS 1978. Toronto 
Prisikėlimo parapijos ekonominės 
sekcijos leidinys, paruoštas Stasio 
Prakapo. Tiražas — 3.000 egz. To
rontas 1978 m., 180 psl.

Alė Rūta, LAIŠKAS JAUNYSTEI. 
Beletristika. Viršelis ir iliustracijos
— dail. Rasos E. Arbaitės. Pranciš
konų spaustuvė, Brooklyn, N.Y. Au

PR. NAUJOKAITIS

Keičiasi laikai, keičiamės ir 
mes juose — senovėje sakė ro
mėnų poetas. Ir iš tikrųjų bė
gantis laikas keičia ir kūrybos 
priemones, jos turinį ir net kri
terijus. Ši įžanga reikalinga 
prieš pradedant kalbėti apie ne
seniai išleistą Felikso Breimerio 
poezijos rinkinio “Skambyntis 
laikas” antrąją laidą. Pirmasis 
to vardo rinkinys buvo išleistas 
1932 m. Kaune. Tuo metu jau
nas poetas F. Breimeris akty
viai reiškėsi “Šatrijos” gyveni
me, savo eilėraščius spausdino 
“Karyje”, “Gaisuose”, “Ateity
je”, “Akademike”, “N. Romu
voje”, “Naujojoj Kartoj”, net 
“Židinyje”. Savo kūrybos link
me priklausė prie naujos for
mos jieškotojų. Dalyvavo lite
ratūros vakaruose, savo eilėraš
čius skaitė per radiją, į lietuvių 
kalbą išvertė Šilerio “Maria 
Stuart”, Šekspyro “Macbeth”.

F. Breimeris yra gimęs 1911 
m. sausio 26 d. Rygoje. I D. ka
rą praleido Suomijoje. Kaune 
baigęs “Saulės” gimnaziją, seną
sias kalbas studijavo Kauno uni
versiteto humanitariniame fa- 
kultete (1929-1937). Kauno vo
kiečių gimnazijoje dėstė lotynų 
kalbą. Tremties metais Vokieti-
joje mokytojavo lietuvių gim
nazijoje (Watenstete). Atvykęs 
Amerikon, apsigyveno Čikago
je. Išeivijoje kūrybos darbais 
reiškėsi labai nežymiai ir liko 
lyg užmirštas visų antologijų re
daktorių ir išeivijos literatūri
nio gyvenimo vertintojų. Taigi 
“Skambančio laiko” antrąja pa
pildyta laida F. Breimeris vėl 
grįžta į lietuvių poezijos pasau
lį. Tačiau jo rinkinį, kuriame 
visdėlto dauguma yra senųjų ei
lėraščių, reikėtų vertinti iš lai
ko perspektyvos. Dabartiniai 
poezijos kriterijai jo eilėraš
čiams nevisai tiktų.

Pirmasis rinkinio skyrelis 
“Lenktynės ir šypsenos” ir mo
tyvais, ir forma yra artimas “Ke
turių vėjų” krypčiai, čia lekia, 
dunda mašinos, į erdves veržia
si lakūnai, lyrinis herojus slen
ka juodu gatvių asfaltu pro rė
kiančias reklamas, jo mintys — 
revoliucinės, įieško palyginimų 
iš sporto terminijos, iš moder
nių šokių, o jo sielą (dūšią) ėda 
“penkios nebaigtos moralės sko
los” (11 p.). Šiame skyriuje įdė
tas ir eiliuotas feljetonas, su
kurtas jau Amerikoje apie nau
juosius imigrantus alijošiniu 
stiliumi.

Reikia papildomos paramos
Dailininkų A. A. Tamošaičių 

knygai “Lithuanian National 
Costume” išleisti vajaus komi
tetas nuoširdžiai dėkoja knygos 
prenumeratoriams ir rėmėjams 
už greitą atsiliepimą bei duos- 
nią paramą šiam tikslui įgyven
dinti.

Komiteto pirm. Irena Meikle- 
john užmezgė ryšius su provin
cinės ir federacinės valdžios pa
reigūnais ir turi daug vilties 
gauti finansinės paramos. Ta
čiau mes turime surinkti bent 
pusę sumos knygos leidimo iš
laidoms padengti ir tik tuomet 
galime tikėtis minėtos paramos. 
Kadangi knyga gausiai ilius
truota (dalis spalvotomis nuo
traukomis), spausdinimo išlai
dos yra didelės. Reikalingos su
mos mes dar neturime, tačiau 
esame tikri, kad knyga šiais 
metais bus išleista, jei vajaus

Si

DVI NAUJOS J. 8URKAUS KNYGOS
"DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI", 444 psl., JAV $8.50, 
ir "KONNERSREUTHO TERESĖ" (Noumanaitė), $5.00. Užsa
kyti: "Sūduva", 809 Ramble St., Hot Springs, AR 71901, USA

My FLYNN’S gėlių krautuvė |
(savininkai latviai) k

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

i) 139 Roncesvalles Avė, Toronto, Ont. M6R 2L2. Tel. 534-2424 £

torės leidinys 1977, 132 psl. Kaina 
------ $4, užsakant daugiau egzemp
liorių — po $3.50.

Milda Kvietytė, KALNUOSE. Pa
sakos ir vaizdeliai vaikams. Iliustra
vo dail. Ada Korsakaitė - Sutkuvie
nė. Išleido “Pasakų Fondas”, 6540 
So Campbell Ave., Chicago, Ill. 
60629, USA. Čikaga 1977 m., 79 psl. 
Kaina — $3.00.

KRIVŪLĖ, 1977 m. spalis, nr. 2 
(22). Išeina dukart į metus. Leidė
jas — v. Europos Lietuvių Sielova
da. Redaguoja — kun. P. Celiešius

Nuo keturvėjiško formos pa
laidumo ir miesto motyvų jau 
atsisakoma antrojo (paties svar
biausio rinkinyje) skyriaus “Gy
venimo bangose” eilėraščiuose. 
Čia ateina asmeninis susimąsty
mas, vienišumo ir nedalios jaus
mas. Poetas jaučiasi “atstumtas 
ir apleistas”, “baisios kovos pa
laužtas”. Jis skundžiasi, kad ne
rimas į širdį įsikūnijo, kad mies
tas pagrobė širdį, kad rudens 
vakarą giedojo ilgesys, ir jis 
jautėsi lyg mirštantis toreado
ras.

Noras išsiveržti iš sielą žu
dančio miesto F. Breimerį suar
tina su anksti mirusio Petro Ka
ružos poezija. Iš kankinančio 
dualizmo jam atrodo įmanoma 
išsiveržti tik grįžtant į gimtojo 
kaimo laukus, tik prie kryžiaus 
prikalant visą savo praeitį. Per 
kančią į renesansą — tuo metu 
buvo mūsų jaunųjų Parnaso at
stovų kelrodis.

Formoje siekiama taisyklingo 
ritmo, nuoseklaus posmų dėsty
mo, simbolinės išraiškos. Man 
atrodo, kad giliausias šio sky
riaus eilėraštis yra “Senojo ke
lio pasaka”. Čia randame nuo
stabaus subtilumo metaforų:

Nutilo visa.
Tamsoj paskendo
Ir aukštas medis,
Ir mažas lapas... (23 p.)

Blogiau F. Reimeriui sekasi 
kurti deklaracinė patriotinė po
ezija skyriuje “Veidu į Lietu
vą”. Gal tik vienintelis B. Braz
džionis pakiliajai patriotinei po
ezijai vis dar suranda nenudė
vėtų metaforų ir įtaigių simbo
lių. O F. Breimeris eiliuoja tik 
kilnią publicistiką. Ir istorinė 
poemėlė apie kryžiuočių nužu
dytus Vytauto vaikus, nors ir 
sklandžiai sueiliuota, bet giles
nio įspūdžio nedaro. Atrodo, ne
reikalingas rinkinio priedas ir 
tie vokiški ir lotyniški eilėraš
čiai (nebent parodo autoriaus 
svetimų kalbų mokėjimą).

Į F. Breimerio rinkinį žiūrint 
iš nepriklausomos Lietuvos ant
rojo dešimtmečio perspektyvos, 
galima teigti, kad jis yra lygus 
daugeliui to meto debiutinių 
rinkinių. Rinkinio papildytas 
pakartojimas žymi autoriaus no
rą grįžti į poezijos pasaulį.

Feliksas Breimeris, SKAMBAN
TIS LAIKAS. Eilėraščiai. II pa
pildyta laida. Viršelis dail. A. 
Korsakaitės - Sutkuvienės. Spau- 

. dė M. Morkūno spaustuvė Čika
goje 1977 m., 72 psl. Leidėjas ir 
kaina nenurodyti.

komitetas susilauks dar bent 
kiek paramos.

Mes išsiuntinėjom laiškus, 
paaiškindami savo tikslą ir pra
šydami knygą užsisakyti bei pa
remti auka. Tuos, kurių pavar
džių ar adresų nežinome, nori
me dar kartą painformuoti, kad 
knyga “Lithuanian National 
Costume” bus išleista anglų 
kalba su gausiom iliustracijom.

Ypatingai prašome jaunesnės 
kartos šeimas nepraleisti pro
gos užsisakyti šią knygą, kuri 
bus graži lietuviška puošmena 
ir reprezentacija jų namuose.

Knygos prenumerata — $25, 
garbės prenumerata — $100. 
Čekius rašyti “Lithuanian Na
tional Costume” vardu ir siųsti: 
M. Vasiliauskienė, 51 Smith- 
field Dr., Toronto, Ont.

Va jaus komitetas

a

(Kirchenstr. 5, 8939 Bad Woerisho- 
fen, W. Germany), kun. B. Liubinas, 
kun. R. Krasauskas.

Į LAISVĘ, keturmėnesinis Lietu
vių Fronto bičiulių žurnalas, 1977 m. 
71 (108) nr. Sį nr. redagavo Vyt. 
Vaitiekūnas. Redakcijos adresas 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207.

AIDAI, mėnesinis kultūros žurna
las, 1977 m. 8 (303-318) ir 9 ( 304- 
319) nr. Redaktorius — dr. Juozas 
Girnius (27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122, USA). Administrato
rius — T. Benvenutas Ramanauskas, 
OFM, 361 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207, USA. Metinė prenume
rata — $15.
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<1 KULTQMEJE VEIKLOJE
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JŲ STUDIJŲ savaitė įvyks š.m. lie
pos 16-23 d.d. V. Vokietijoje, Frei- 
singe prie Muencheno, kardinolo 
Doepfnerio rūmuose. Muenchene 
prieš Kalėdas posėdžiavęs rengėjų 
komitetas paskaitų moderatoriais iš
sirinko dr. K. J. Čeginską, V. Nat
kevičių ir dr. J. Norkaitj; į organiza
cinį komitetą pakviesti: A. Griniu- 
vienė, inž. R. Hermanas, M. Landas 
ir Kr. Pauliukevičiūtė, meniniams 
renginiams — dr. B. Norkaitienė. 
Savaitėje bus paminėtos dvi sukak
tys — Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo šešiasdešimtmetis ir sa
vaičių rengimo dvidešimtpenkmetis. 
Dalyvio mokestis: suaugusiems — 
250 DM, jaunimui — 50 DM; regis
tracijos: suaugusiems — 30 DM, 
jaunimui — 20 DM. Registruotis 
iki š.m. birželio 1 d. pas Aliną Gri- 
niuvienę, Diamantstr. 7, 8 Muenchen 
50, W. Germany. Tel. 089-150 44 71. 
Registruojantis suaugusieji turi pa
siųsti po 130 DM, o jaunimas — po 
70 DM į VLB krašto valdybos žinio
je esančią sąskaitą: Litauische 
Studienwoche, Konto Nr. 8.9340.02, 
Volksbank Kreis Bergstrasse, Bank- 
leitzahl 553 915 00, 6840 Lampert
heim, W. Germany.

POETO OSKARO V, MILAŠIAUS 
100 metų gimimo sukaktį Buenos 
Aires lietuviai paminėjo Argentinos 
Lietuvių Centre. Paskaitą apie jo kū
rybą, iliustruotą septyniom poe
mom, skaitė ispaniškai kuriantis dr. 
Aldo Miguel Šlepetys. Tarp klausy
tojų buvo valstybinę Urugvajaus li
teratūros premiją laimėjęs rašytojas 
R. Carambula, meno galerijos “Athe- 
misa” direktorius J. S. Castelli, lite
ratūrino žurnalo “Urizen” atstovai J. 
R. Lopez ir R. Carrera.

LITUANISTIKOS INSTITUTAS 
išleis Čikagoj įvykusio VI-jo savo 
suvažiavimo darbus, į kuriuos bus 
įtrauktos humanitarinės paskaitos, 
užėmusios daugiausia vietos III-ja^- 
me mokslo ir kūrybos simpoziume. 
Humanitarinė simpoziumo programa 
buvo paruošta Lituanistikos Institu
to skyrių vedėjų su koordinatore dr. 
J. Rėklaitiene. Pastaroji redaguos 
minėtąjį leidinį.

ČIKAGOS JURBARKIEČIAI ruo
šiasi išleisti velionies rašytojo Anta
no Giedraičio paruoštą monografiją 
“Mūsų Jurbarkas”. Ji apima seniau
sias istorines žinias, geografinius 
duomenis, archeologines iškasenas, 
visą šios apylinkės gyvenimą nuo se
nųjų iki dabartinių laikų. Leidėjų 
komitetą sudarė: S. Tamošaitytė - 
Endrijonienė, 7305 So. Fairfield 
Ave., Chicago, Ill. 60629; A. Galinai- 
tis, 6937 So. Rockwell St., Chicago, 
Ill., 60629; C. Biliūnaitė - Mitkienė, 
7211 So. Whipple Ave., Chicago, Ill. 
60629. Komitetas kviečia talkon lei
dėjus, mecenatus, rėmėjus ir prenu- 
ratorius. Jų pavardės bus paskelbtos 
monografijoje. Iš leidėjų laukiama 
$100 aukos, kuria galima įamžinti ir 
mirusį artimą asmenį, iš mecenatų 
— $50, iš rėmėjų — $25, iš prenu
meratorių — $12. Jurbarkiečiai ir 
kiti lietuviai, susidomėję šia mono
grafija, prašomi kreiptis į komiteto 
narius.

t
DAIL. ADOLFO VALEŠKOS vit

ražai papuošė Florsheim krautuvės 
pastato lubas Čikagos miesto centre. 
Tokių vitražinių lubų jis yra sukū
ręs ir kitoms minėtosios bendrovės 
krautuvėms įvairiuose JAV miestuo
se. Dail. A. Valeškos vitražų Čikagos 
mieste taipgi yra Marshall Field, 
Lake Shore Towers, O’Hare aerodro
mo pastatuose ir privačiose reziden
cijose.

PROF. DAIL. ARVYDO ALGMI
NO tapybos paroda du savaitgalius 
prieš Kalėdas vyko M. K. Čiurlionio 
galerijoje, Čikagos Jaunimo Centre. 
Jos atidaryme dalyvavo daug svečių 
amerikiečių — dailės institutų pro
fesorių, studentų, meno galerijų at
stovų. Dail. A. Algminas parodai bu
vo atrinkęs 24 siurrealizmu pasižy
minčius savo darbus — portretus, 
natiurmortus, peizažus.

AMERIKOS LIETUVIŲ BIBLIO
TEKOS knygų leidyklai Čikagoje 
kompoz. J. Žilevičius yra įteikęs 
stambų veikalą “Amerikos lietuvių 
muzika, teatras ir šokis”, turėsiantį 
daug istorinių nuotraukų. Veikalą 
greičiausiai teks išleisti dviem to
mais, nes vien tik biografijų yra 
apie 400. Jis bus panašus į ankstes
nius leidinius “Palikę tėviškės sa
mus” ir “Pennsylvanijos angliakasių 
Lietuva”. Kompoz. J. Žilevičius, 
įžengęs į 87-tuosius savo amžiaus me
tus, dar turi puikią atmintį, tik jį 
kamuoja regėjimo nusilpimas. Ruo
šiant šį veikalą, kompoz. J. Žilevi
čiui talkino jo sekretorės I. šerelie- 
nė, D. Gierštikienė ir R. Smolskie- 
nė. Jį jau 12 metų kartu su gausiu 
muzikiniu archyvu globoja Čikagos 
lietuviai jėzuitai.

DR. ALDONA ŠLEPETYTĖ • JA- 
NACIENĖ, profesoriaujanti Niujor
ko Pace universitete, antrą kartą bu
vo išrinkta svetimų kalbų ir litera
tūros dekane. Ji dažnai skaito pa
skaitas lietuvių bei amerikiečių or
ganizacijoms, vadovauja konferenci
joms, suvažiavimams. Čikagoje įvy
kusiame III lietuvių mokslo ir kūry
bos simpoziume dr. A. šlepetytė- 
Janačienė skaitė paskaitą “O. V. 
Milašiaus įnašas lietuvių tautai”.

DAILĖS PARODŲ RŪMUOSE Vil
niuje tapybos parodą surengė dail. 
Stasys Jusionis, sutelkęs apie 200 
darbų, sukurtų pastarųjų 25 metų 
laikotarpyje. Vyravo Lietuvos kai
mo peizažas, darbo žmonės. Kaimiš
kus vaizdus, pasižyminčius optimis
tine nuotaika, papildė figūrinės 
kompozicijos ir natiurmortai.

VILNIAUS MENO DARBUOTO
JŲ RŪMUOSE su koncertais viešė
jo Vilniaus konservatorijos Klaipė
dos fakultetų dėstytojai. Programa 
buvo trijų dalių. Pirmąją atliko var
gonininkai A. Kiškelytė ir Ž. Survi
laitė, su A. Kiškelyte duetą grojęs 
valtornktas Ž. Cmeliauskas. Antro
ji dalis buvo skirta dokumentiniam 
studentų filmui “Nuo šventės iki 
šventės”, kuris žiūrovus supažindino 
su meniniais Klaipėdos fakultetų 
koltktyvais, studentų gyvenimu. 
Apie šios augštosios mokyklos atei
ties planus kalbėjo prorektorius V. 
Jakelaitis. Trečiojoje programos da
lyje fortepijonines S. Prokofjevo 
miniatiūras atliko pianistė J. Neniš- 
kytė, klaipėdiečių dėstytojų kompo- 
iztorių J. Domarko, J. Pauliko, P. 
Fledžinsko kūrinius — fortepijoni
nis G. Osipkovo ir N. Blaubergo 
duetas, pianistai A. Kiškelytė ir P. 
Fledžinskas. Koncerte taipgi dalyva
vo sol. O. Culnova, klarnetistas P. 
Narušis, pianistė A. Bružienė, pro
gramą užbaigęs birbynių kvintetas. 
Klaipėdiečių pasirodymą Vilniuje 
komentavo muzikologė A. Žiūrai- 
tytė.

TRECIĄ SAVO DARBŲ PARODĄ 
prieš Kalėdas Vilniaus dailės paro
dų rūmuose surengė dail. Alfonsas 
Krivickas, mokytojaujantis Vasario 
16 gimnazijoje, V. Vokietijoje. Pa
rodos atidaryme kalbėjo Dailininkų 
Sąjungos valdybos pirmininko pa
vaduotojas K. Bogdanas ir propa
gandinės reklamos joje jieškojęs 
“Tėviškės” draugijos pirm. P. Pet
ronis. Sį kartą A. Krivickas parodai 
buvo atvežęs apie pusšimtį savo dar
bų, sukurtų 1972-76 m., susijusių su 
kosminiu pasauliu ir nauju požiūriu 
į liaudies meno ištakas.

KLAIPĖDOS RAJONO mėgėjiš
kų teatrų konkursą “Drama-77” 
laimėjo Kretingalės kultūros namų 
grupė, vadovaujama B. Petrauskie
nės.

VALSTYBINIS KAUNO CHORAS, 
vadovaujamas Petro Bingelio, gast
roliavo R. Vokietijoje. Jo koncertai 
buvo surengti Weimare, Erfurte, Ei- 
senache ir kituose miestuose. Išvy
kos repertuare — lietuvių liaudies 
dainos, vietinių ir užsienio kompo
zitorių kūriniai.

FOTOGRAFIJOS SALONE vilnie
čiai turėjo progą susipažinti su de
šimties fotografų nuotraukomis. 
Parodoje dalyvavo: latvis J. Gleiz- 
das, čekoslovakas B. Bielika, bul
garas S. Stalevas, J. Saitas iš V. 
Vokietijos, jugoslavas I. Sužnevi- 
čius, austras D. Dopleris, portugalas 
A. Sekeira, lenkas T. Kovalskis, ita
las V. Ranconis ir amerikietis V. Li. 
Didžioji nuotraukų dalis buvo port
retai.

RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS poetų 
sekcija Vilniuje surengė pokalbį 
apie išeivijoje mirusį Henriką Ra
dauską bei jo kūrybą. Įvadinį žodį 
tarė sekcijos pirm. A. Baltakis. Pa
grindinį pranešimą padarė V. Kaza
kevičius, H. Radausko eilėraščius 
skaitė aktorius L. Noreika, atsimini
mais dalijosi poetai A. Churginas ir 
A. Miškinis.

PLUOŠTO PREMIJŲ susilaukė 
1977 m. kūriniai meno saviveiklai. 
Pirmąją B. Dauguviečio premiją lai
mėjo G. Kanovičiaus pjesė “Brolis 
ir sesuo”, antrąją — L. Jacinevi- 
čiaus pjesė “N kilometre”. S. Šim
kaus vardo premijos kompozito
riams paskirtos: I — J. Juozapai- 
čiui už dainas “Dunda girelė” ir 
“Obelėlė žydinti”, II — B. Kutavi
čiui už dainas “Vištytė ir gaidžiu
kas”, “Karakumo asilėlis”, III — A. 
Bražinskui už dainą “Jaunystei pa
šaukus”. Šioje kategorijoje II pre
miją gavo poetas S. žlibinąs už teks
tą dainai “Obelėlė žydinti”, III — 
poetas S. Geda už “Karakumo asi- 
lėlio” tekstą. J. Švedo premijomis 
įvertinti: I-ąja L. Povilaičio kūriniai 
kanklių ansambliui “Dovanėlė”, “Tū- 
to”, Il-ąja — A. Bražinsko kūri
nys liaudies instrumentų orkestrui 
“Pabaigtuvės”, IH-ąja — B. Gor- 
bulskio uvertiūros “Pergalės var
pai” ir “Revoliucijos aidai”. Pirmo
ji choreografijos premija teko E. 
Morkūnienei už šokius “Pasveikini
mas”, “Pirktinis kadrilis”, polką 
“Jaunystė”, antroji — R. Tamučiui 
už šokį “Agotėlė”, trečioji — D. 
Radvilavičienei už šokį “Išėjo tėve
lis”. Pirmąją premiją už šokių mu
ziką kompoz. A. Bražinskui laimėjo 
“Pirktinis kadrilis”, antrąją kompoz. 
A. Raudonikiui — “Pasveikinimas”, 
trečiąją kompozitoriams J. Karosui 
ir J. Gaižauskui — “Jaunystė”. Pre
mijos liaudies meistrams įteiktos: 
I — P. Damijonaitienei už tekstilės 
darbus, II — A. Mockui už medžio 
drožinius, III — M. Bičiūnienei už 
tapybą.

M. K. ČIURLIONIO VARDAS 
duotas naujajam styginiam Vilniaus 
filharmonijos kvartetui, kurį sudaro 
R. Siugždinis, S. Kiškis, E. Beliaje- 
vas ir S. Lipčius. Kvartetas savo kū
rybinį kelią yra pradėjęs Sočyje ir 
tik šį sezoną įsijungęs Vilniaus fil- 
harmonijon. V. Kst.



R. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE

IRMA IR KAZIMIERAS STANKEVIČIAI, gyvenantys Montrealyje ir sulau
kę 50 metų vedybinės sukakties, ši sukaktis buvo gražiai paminėta 1978 m. 
sausio 1 d. p.p. II. ir J. Paukščių rezidencijoje Toronte. Pobūvį surengė 
sukaktuvininkų dukterys — p. Macerinskienė ir p. Paukštienė bei jų šei
mos. Sukaktuvininkai gavo daug sveikinimų, jų tarpe — ir iš Kanados 
premjero P. E. Trudeau. Artimieji linki jiems sveikatos ir geriausios sėkmės

8 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1978. I. 26 — Nr. 4 (1459)

CH0LKIH1
SWANSEA, puikus vos keliolikos metų senumo originalus tributis, 
vandeniu-alyva šildomas; privatus įvažiavimas; būtinai turi būti par
duotas; atviras pasiūlymas.
PRINCE EDWARD DR. • BERRY RD., 3 miegamųjų vienaaugštis, 
pilnai užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu; galima tuojau 
užimti; prašoma kaina tik $78.900.
ROYAL YORK • DUDAS, 8 kambariai per du augštus, balkonai, plius 
4 kambariai rūsyje, 4 prausyklos; vos 6 metų senumo; apšildomas 
plaukiojimo baseinas, gražus kiemas, dvigubas garažas su privačiu 
įvažiavimu.
JANE • BI.OOR, atskiras 7 kambarių namas, 2 prausyklos, vandeniu- 
alyva šildomas; garažas su privačiu įvažiavimu; netoli požeminio sto
ties; prašoma kaina $74.900; namas be skolų.
ROYAL YORK • BLOOR, 5 kambarių vienaaugštis, užbaigtas rūsys 
su atviru židiniu, garažas su privačiu įvažiavimu, arti Bloor. 
SWANSEA, gražus kvadratinio plano 7 kambarių atskiras namas; 
2 prausyklos, užbaigtas rūsys; namas be skolų, gražioje ramioje 
gatvelėje.
INDIAN RD. • BLOOR, atskiras 10 kambarių namas; užbaigtas rūsys, 
kvadratinis planas, platus privatus įvažiavimas su dvigubu garažu; 
viena skola; visai netoli Bloor ir Lietuvių Namų.

16 JSTAIGŲ JŪSŲ PATARNAVIMUI TORONTE IR 
ONTARIO PROVINCIJOJE.
P. CERBERIS,
2336 BLOOR STREET WEST

tel. 763-5555 namų 535-1584

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS J NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
”’C,0»»9C s*' Toron,°' OnL . Tel. 532-3400

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

AKTYVAI — virš 13 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10 - 3 = term, indėlius 1 metų 814%
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u pensijų ir namų s-tas 8’/2%

...... 7%— taupomąsias s-tas
Trečiadieniais uždaryta = depozitų-čekių s-tas .....6%
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i DUODA PASKOLAS:
9’/2%— asmenines

Šeštadieniais
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nekiln. turto........................ 914%
Sekmadieniais 9.30-1 = investacines ........................ 10%

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

O T E D U A II ’ C CIIDC 406 Roncesvalles Avė.
dltrnANd rUKO telefonas 536-5936
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

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

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

į Kanados
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ruošti konkrečius planus iki š. 
m. kovo 31 d. Problemą taipgi 
sudaro dabartinė CRTC komisi
jos politika, verčianti visas ka
belio bendroves kanadiškas te
levizijos stotis perkelti į pagrin
dinių kanalų skalę. Naujoji et
ninė stotis iš jos turėtų išstum
ti kurią nors Buffalo televizijos 
stotį ir dėlto susilauktų dauge
lio kanadiečių protesto. Iš pa
grindinės skalės išjungiamas 
stotis kabelio sistemoje tegali
ma pagauti su specialiu konver
teriu, kainuojančiu $60-100.

Infliacija Kanadoje 1977 m. 
pabaigoje pakilo iki 9,5%, kai 
tuo tarpu 1976 m. pabaigoje ji 
buvo nukritusi iki 6,1%. Kaltė 
daugiausia suverčiama kaikurių 
maisto gaminių pabrangimui. 
Liūdniausia, kad paskutinių tri
jų 1977 m. mėnesių laikotarpy
je infliacija pasiekė net 11,2%, 
bet ją sumažino kiti mėnesiai. 
Kai prieš porą metų buvo įves
ta kainų ir atlyginimų kontrolė, 
infliacija buvo žemesnė už 11,2 
%. Kontrolės atšaukimas yra 
numatytas š.m. balandžio 14 d. 
Tada dar daugiau žarijų į inflia
cijos laužą gali pažerti neribo
tas kainų bei atlyginimų didini
mas.

Opozicinės partijos ir darbo 
unijos, susirūpinusios 8,5% ne
darbu Kanadoje, dėl kurio net 
882.00 kanadiečių gauna bedar
bių pašalpas, vis garsiau reika
lauja naujo biudžeto su pajamų 
mokesčio sumažinimu. JAV ne
darbas sumažėjo iki 6,4% kaip 
tik tokių priemonių dėka. Kana
dos finansų min. J. Chretienas 
1977 m. spalio 24 d. biudžeto re
formomis sumažino pajamų mo
kesčius 7 milijonams kanadie
čių maždaug $100. Ekonomi
jai išjudinti gaminių paklausos 
padidinimu tokia suma yra aiš
kiai permaža. Didesniems mo
kestinėms nuolaidoms kelią pa
stoja dabartinis Kanados biu
džetas su numatytu 8,5 bilijono 
deficitu, kuris iki biudžetinių 
metų pabaigos kovo 31 d. gali 
pasiekti $10 bilijonų. Tokiu at
veju atsisakyti poros bilijonų

Auto fits Saks SERVICE
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

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

• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
• Visi automobilių mechaniniai taisymai.
• Snieginės ir paprastos padangos, Michel'in, B. F.

Goodrich, Radiol ir kt. Sav. FRANK PETTIT

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE MEAT 
MARKET

335 Roncesvolles Ave., 
Toronto, Ontorio Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

Simnn ę televisionIII * f'O.J 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 mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

©^SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

“Sporto” laikraštis, remdamasis 
skaitytojų bei sporto mėgėjų pasi
sakymais, N. Metų išvakarėse pa
skelbia geriausių Lietuvos sportinin
kų dešimtuką. Pagal gautus balsus į 
1977 m. dešimtuką įjungti: 1. vilnie
tė šuolininke į tolį Vilma Bardaus- 
kisnė, 2. panevėžietis baidarininkas 
P. Siurskas, 3. vilnietis baidarinin
kas A. Korolkovas, 4. vilnietė krep
šininkė A. Rupšienė. 5. kaunietis 
krepšininkas S. Jovaiša, 6. vilnietis 
bėgikas A. Antipovas, 7. kaunietis 
rankininkas V. Novickis, 8. kaunietė 
irkluotoja L. Kaminskaitė, 9. klaipė
dietis ėjikas A. Baltaduonis, 10. ši
lutiškis sunkiaatletis B. Mačernis.

Lietuvos sporto žurnalistai kasmet 
išrenka stipriausius sporto vienetus. 
1977 m. čempijonais jie pripažino 
Vilniaus “Kibirkšties” moterų krep
šinio komandą ir akademinio irkla
vimo vyrų aštuonvietę, kurios įgulą 
sudaro trijų Lietuvos miestų atsto
vai. “Kibirkštis” 1977 m. Sovietų 
Sąjungos pirmenybėse yra išsikovo
jusi IV vietą, vyrų aštuonvietė —II.

Pasaulinėse moterų tarptautinių 
šaškių varžybose dalyvavo Vilniaus 
universiteto studentė Roma Vitkaus
kaitė, Sovietų Sąjungos čempijonė. 
Ilgame varžovių sąraše ji išsikovojo 
V vietą.

N. Metų išvakarėse “Žalgirio” 
draugija surengė jau tradiciniu tam
panti bėgimą iš Naujųjų Verkių į 
Vilniaus “Žalgirio” stadijoną. 11 km 
600 m nuotolyje varžėsi 82 vyrai, 
28 jauniai ir 7 veteranai, o 11 mote
rų bėgo 5 km 500 m. Vyrų grupėje 
laimėtojais tapo vilnietis Algis Mal- 
dūnas ir kaunietis Sigitas Veržbic- 
kas, stadijonan atbėgę per 36 min. 
58 sek. Trečioji vieta su 37 min. 20 

ivykiai b
dolerių pajamų yra beveik ne
įmanoma. Spėjama, kad sekan
čio biudžeto deficitas greičiau
siai pasieks $11-14 bilijonų. Ta
da kiekvienam kanadiečiui tek
tų valstybinė skola po $400-500. 
Iš šio akligatvio tegali išvesti 
griežtas valstybės išlaidų apkar
pymas biurokratų armijai ir 
kaikurių socialinių programų 
sumažinimas.

Montrealyje buvo sustabdytas 
separatistų savaitraščio “Le 
Jour” (‘‘Diena”) leidimas po ne
pilnų metų. Priežastis — per- 
mažas rėmėjų ir skaitytojų skai
čius, tiražą sumažinęs iki 10.000 
egz. šis savaitraštis buvo pakei
tęs to paties pavadinimo sepa
ratistų dienrašti, įsteigtą dabar
tinio premjero R. Levesque, jo 
patarėjo Y. Michaud ir finansų 
ministerio J. Parizeau. Dienraš
tis bankrotą pasiekė po 31 mė
nesio prieš pat 1976 m. Kvebe
ko parlamento rinkimus. Buvęs 
dienraščio ir vėliau savaitraš
čio vyr. red. E. Durnas teigia, 
kad “Le Jour” savaitraščio lei
dimas sustabdomas tik laikinai, 
nes daugeliui buvo perbrangūs 
jo numeriai, kainavę po dolerį. 
Tačiau faktas lieka faktu, kad 
pernai rudenį premjeras R. Le
vesque kreipėsi į visus separa
tistinės Kvebeko partijos narius 
bei rėmėjus, ragindamas juos 
prenumeruoti “Le Jour”. Sa
vaitraštis betgi nesusilaukė pa
kankamo prenumeratorių skai
čiaus.

Šv. Lauryno jūrkeliu 1977 m. 
Torontan atplaukusius preki
nius užsienio laivus skaičiumi 
pralenkė sovietiniai: Sov. Są
jungos laivai atplaukė 46 kar
tus, V. Vokietijos — 44, Norve
gijos — 28, Graikijos — 21 ir 
Jugoslavijos — 20. Sovietiniai 
transportlaiviai dėl dolerio var
žosi su kitų valstybių prekiniais 
laivais. 1977 m. Torontą pasie
kusieji sovietų laivai priklausė 
net 23-rim bendrovėm ir ant sa
vo stiebų buvo iškėlę 34-ių kraš
tų vėliavas. Savo paslaugas jie 
atlieka pigesnėmis kainomis dėl 
žemesnio rubliais mokamo atly
ginimo jūrininkams.

sek. teko vilniečiui R. Sausaičiui. 
Jaunių lenktynes laimėjo birštonie- 
tis R. Trakymas per 39 min. 38 sek., 
aplenkęs vilnietį V. Rizgelį (39 
min. 50 sek.) ir tauragietį A. Genį 
(40 min. 17 sek.). Veteranų eilėse 
greičiausias buvo 47 metų šiaulietis 
V. Vėževičius, atbėgęs per 43 min. 
36 sek. Moterų grupėje 5 km 500 m 
nuotolį tuo pačiu 18 min. 55 sek. 
laiku įveikė vilnietės L. Simanavi
čiūtė ir B. Sablevičiūtė, trečioje 
vietoje palikusios kaunietę A. Bob- 
rovą (20 min. 3 sek.).

Augščiausioje Sovietų Sąjungos 
moterų rankinio lygoje žaidžia Kau
no “Žalgirio” komanda, treniruoja
ma E. Petkienės ir R. Kleponio, il
sioje lygoje debiutuojanti Vilniaus 
“Eglė”, paruošta A. Barisienės ir 
A. Kerulio. Augščiausioje lygoje yra 
12 rankinio komandų. Pirmojo rato 
susitikimus jos pradėjo Vilniuje ir 
Sverdlovske, padalintos į dvi gru
pes po šešias komandas. “Žalgiriui” 
jėgas teko išbandyti Sverdlovske, 
“Eglei” — Vilniuje. Vilniečius la
biausiai jaudino debiutiniai “Eglės” 
žingšniai, tapę malonia staigmena. 
Pirmas “Eglės” susitikimas buvo su 
Maskvos “Lučo” komanda, praėju
siose pirmenybėse užėmusia IV vie
tą. Pirmą kėlinį laimėjo maskvietės 
7:6, antrame pasiekusios net 15:10. 
Iki kėlinio pabaigos buvo likusios 
tik 7 minutės. Nusivylę žiūrovai pra
dėjo skirstytis. Tačiaus per tas 7 
minutes “Eglė” ne tik išlygino re
zultatą, bet ir laimėjo rungtynes 
16:15. Sverdlovske ir Vilniuje ran
kinio komandoms sužaidus po 5 su
sitikimus, su 10 taškų pirmavo Ki
jevo “Spartakas”, II vietoje buvo 
Baku “Spartakas” su 9 taškais. Tre
čią ir ketvirtą vietas pirmenybių

Ateitininkų žinios
Jaunimo atsinaujinimo diena įvyks 

Michael Power (Tėvų bazilijonų) 
gimnazijos patalpose vasario 5, sek
madienį, nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p. Bus 
speciali jaunimui programa, kuri yra 
gana įdomi. Mišios bus 10.30 v.r. 
Kadangi viskas užtruks iki 5 v., tai 
dalyvaują prašomi atsinešti užkan
džius. Kviečiami dalyvauti gimnazis
tai ir studentai: skautai, ateitinin
kai ir jaunimas, nepriklausąs orga
nizacijoms. Dalyvaus dainininkas - 
kompozitorius Gene MacLellan, ku
ris sukūrė plačiai paplitusią giesmę 
“Put your hand in the hand of the 
Man who stilled the water”.

Ateitininkų šventės, kuri įvyks ge
gužės 6 d., proga Prisikėlimo par. 
salėje bus šokiai ateitininkams ir 
Toronto visuomenei. Iš anksto visi 
prašomi tą šeštadienio vakarą tam 
rezervuoti.

Federacijos valdyba savo posėdy
je nutarė sudaryti veikimo planą, 
kad būtų tęsiamas gyvas krikščioniš
kas atsinaujinimas ateitininkijoje.

Stebėti, spręsti ir veikti yra 3 pa
grindiniai išeities taškai betkokiam 
veikimui. Jie yra ypatingai stipriai 
praktikuojami prancūzų žosistų jau
nimo. Prieš kiek laiko į ateitininkų 
veikimą juos norėjo įvesti kun. G. 
Kijauskas, SJ. Stebėkime aplinką, 
spręskime ką daryti ir darykime. 
Prisiminkime Dovydaičio 3 pagrindi
nius klausimus.

Skautų veikla
• Skautininkų ramovės sueiga — 

sausio 29, sekmadienį, 7 v.v., pas se
niūną s. Vyt. Sendžiką, 19 Bermuda 
Ave. (Bloor St. W. — Prince Ed
ward Dr.). Visi skautininkai kvie
čiami būtinai dalyvauti. Pradėti LSS 
sukaktuviniai metai reikalauja ir 
platesnės veiklos.

• Dr. J. Basanavičiaus minėjimo 
rengėjų komitetas, vad. v.s. V. 
Skrinsko, sausio 15 d. posėdyje nu
tarė pasiųsti kiekvienam skautinin- 
kui-kei po 4 bilietus, prašant juos iš
platinti. Dėlto visi-visos kviečiami 
talkon. Minėjimas - koncertas įvyks 
kovo 12 d., 4 v.p.p., L. Namuose. 
Numatytos specialia intencija pamal
dos Lietuvos Kankinių šventovėje.

• Skautininkių ramovės korespon
dente pakviesta ps. Rima Lasienė. 
Tel. 766-6207.

• Sktn. Stepo Kairio muzikinį vie
netą parėmė: $100 “Šatrijos” tun
tas; $50 dr. J. Yčas. Skautiškas ačiū.

• Sausio 29, sekmadienį, 11 v.r., 
skautų būkle — abiejų tuntų vadijų 
posėdis.

• Skautiškasis Vasario 16 minėji
mas — vasario 5 d. šia tvarka: 11.30 
v.r. pamaldos Prisikėlimo šventovėje 
(į salę rinktis 11 v.r.), 3 v.p.p. L. 
Namuose tuntų sueiga.

• Vilkiukų plaukymo varžybos — 
sausio 28, šeštadienį, 6 v.v., Trinity 
parko baseine. Varžybas organizuo
ja kanadiečiai.

• Jaunųjų dailininkų paroda — L. 
Namų Gedimino menėje. Atidarymas 
— vasario 4 d., 4 v.p.p. Kalbės dail. 
J. Dagys; po to — kavutė. Paroda 
lankytojams bus atidaryta vasario 4 
d. nuo 4 v.p.p. iki 8 v.v.; vasario 5 
d. nuo 12 iki 6 v.v. Rengia akademi
kai skautai-tės. C. S.

lentelėje užėmė Kauno “Žalgiris” ir 
Vilniaus “Eglė”. Abi šios komandos 
buvo surinkusios po 8 taškus.

Kaunietis V. Novickis su Sovietų 
Sąjungos vyrų rankinio rinktine iš
vyko Ispanijon ir sausio 26 — vasa
rio 5 d.d. dalyvaus pasaulinėse ran
kininkų varžybose Danijoje.

Sovietų Sąjungos vyrų krepšinio 
klubų rinktinėje, viešinčioje JAV, 
žaidžia du Kauno žalgiriečiai — S. 
Jovaiša ir A. Linkevičius. Jiems teks 
išbandyti jėgas šešeriose rungtynė
se su stipriausiomis JAV studentų 
krepšinio komandomis.

VYČIO ŽINIOS
Jauniai C (14 m.) žaidė CYO ly

gos krepšinio rungtynes su Holy Ro
sary komanda. Būdami nepilnos su
dėties, pirmą puslaikį užbaigė lygio
je kovoje, tačiau blogiau sekėsi ant
rame ir teko rungtynes pralaimėti 
29:52. Žaidė: A. Saplys 12, A. Kar
pis 7, L. Ažubalis 6, P. Sukauskas 2, 
R. Marcinkevičius 2, P. Karpis, J. ir 
P. Aukštaičiai.

Slidinėjimo pirmenybės įvyks va
sario 25 ir 26 d.d. Moonstone Ski Re
sort (18 mylių į šiaurę nuo Barrie 
miesto). Pirmenybes rengia Vyčio 
slidinėjimo sekcija. Lietuvių pasek
mės bus išvedamos iš baltiečių pir
menybių. Šiose pirmenybėse tikimės 
sėkmingo Vyčių slidininkų pasirody
mo. Vasario 26 d. numatytos baltie
čių lygumos (cross-country) slidinė
jimo varžybos. Vyčio lygumos slidi
nėjimo mėgėjai kviečiami gausiai 
dalyvauti. Taip pat kviečiami entu
ziastai talkinti pravedant šias pirme
nybes. Informacijos reikalu kreiptis 
į SALFASS slidinėjimo vadovą Mečį 
Empakerį tel. 1-416-231-1487.

Šios pirmenybės kartu yra ir PLS 
žaidynių pradžia. Pirmenybių laimė
tojams medaliai bus įteikti Toronte 
PLS Žaidynių metu.

PLS žaidynių rengimo fondui spor
to klubas Vytis jau paskyrė $250.

Max Marenko, buvusio pasaulinio 
masto stalo tenisininko, prisimini
mui Toronte buvo surengtos stalo te
niso žaidynės. Pagerbdama buvusį 
iškilų stalo tenisininką, partnerį, 
priešininką ir mielą draugą, žaidy
nėse pasirodė ir Violeta Nešukaity- 
tė. Nors seniai buvo beturėjusi sta
lo teniso raketę savo rankoje, ji vis- 
dėlto sugebėjo laimėti pirmą vietą. 
Šios klasės pusbaigmyje Glorija pra
laimėjo savo seseriai. A. S.

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

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

NETOLI LIETUVIŲ NAMŲ

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

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

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

KLAUSKITE KITŲ PARDAVIMŲ HIGH PARK RAJONE

MISSISSAUGA, prabangus vienaąn-- * g,iio skiypOi 4 mie. 
ganiųjų, 3 moderniom ■ O Q U 'J ...miai. Prašoma kaina tik 
$89.000. Vertas daP A

QUEEN-CALENDER, atskiras plytų •ii -C |K ^3 augštus; 3 mo
dernios virtuvės ir prausyklai q V) Mmvyje su visais įrengimais. 
Testamentinis palikių p »» uiK $55.000.

INDIAN RD. r 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

Pirmutiniame ir didžiausiame ja m ai aa
TORONTO LIETUVIŲ P/aH&fwI/A
KREDITO KOOPERATYVE-----------------------------------

T o u p y k i r s k o I i n k i s

MOKA: IMA:

8% už 1 m. term. dep. 91/2% už asm, paskolas
8’/2% už pensijų ir namų planą
6Ti% už taupymo s-tas 91/į% už mortgičius
6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 19 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

Olanabian .Art
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4

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

Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir 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 visą menišką darbą pagal 

pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

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 1 1 3 Dundas St. W., | C/fE/f Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 el“ NUOLAIDA

PPHCPFQQ 5^.ltoežtate ltd- IIYvJVJLYILOO 1072 Bloor St. W.
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus' A. Bliudžius
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

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

I
-



Čikagos lietuvių horizonte
VLADAS RAMOJUS

SIMAS KUDIRKA FILME
Sausio 23 d., 8-10 v.v. (Čikagos 

laiku), CBS televizija per visą Ame
riką rodė draminį ir kartu tikroviš
ką filmą “The Defection of Simas 
Kudirka". Filmas spalvotas, trun
kantis dvi valandas, šio filmo ke
lias vienu jo pademonstravimu tele
vizijoje nesibaigs. Jis bus naudoja
mas ir kaip mokymo priemonė 25 
didžiųjų JAV miestų mokyklose, jų 
tarpe ir Čikagoje, šis filmas čia 
ypač garsinamas, nes jo rėmėjai yra 
keturios didžiulės įstaigos: “Chicago 
Sun-Times” dienraštis, Čikagos mies
to švietimo vadyba, “Ali State” drau- 
dos bendrovė ir WBBM-TV, CBS 
Chicago.

Šių keturių didžiųjų rėmėjų ini- 
. alyva sausio 5 d. pavakary į mo
dernią WBBM-TV, CBS studiją bu
vo sukviesta apie 200 laikraštinin- 
k’j, televizijos bei radijo darbuotojų, 
mokytojų susipažinti su naujuoju 
filmu ir jo reikšme augštesniųjų 
mokyklų mokiniams. Iš Niujorko 
specialfhi buvo iškviestas Simas Ku
dirka su vertėja D. Keziene ir apie 
15 Čikagoje gyvenančių lietuvių — 
geu. Lietuvos konsule J. Daužvar- 
dienė, PLB pirm. inž. Br. Nainys 
ir kt. Kvietimą gavo bei dalyvavo 
ir “TŽ" atstovas Čikagoje.

Vos atvykus į studiją, pasitiko ne 
tik visokiomis gėrybėmis apkrauti 
stalai su būriu mandagių patarnau
tojų, bet ir aplankas su įvairia in
formacija. Ypač įdomus pats filmo 
tekstas su paaiškinimais. Tekstą at
spausdino dienraštis “Chicago Sun- 
Times”. Tas tekstas užima 12 dide
lių dienraščio puslapių. Jį gaus kiek
vienas skaitytojas įsigijęs dienraš
čio š.in. sausio 17 d. laidą. Dienraš
tis dar papildomai spausdina 200,000 
egzempliorių su filmo tekstu spe
cialiai Čikagos ir apylinkių augšt. 
mokyklų mokiniams.

Pagrindinę informaciją apie filmą 
teikia CBS televizijos tinklas Niu
jorke. Informacijoje suglaustai pri
menama S. Kudirkos išdavimo ru
sams tragedija, pristatomi pagrin
diniai filmo aktoriai, suminint ir jų 
atliktus vaidmenis kituose filmuose. 
Keturios didžiosios Čikagos institu
cijos savojoje informacijoje paaiški
na, kokiu būdu filmas “The Defec
tion of Simas Kudirka” pasitarnaus 
mokiniams. Taip pat, šalia kitų in
formacinių lapų, pridėtas praneši
mas, kad Čikagos miesto burmistras 
M. Bilandic (kroatu imigrantų sū
nus) sausio 23 d. Čikagoje skelbia 
“Reading Awareness” dieną ir kad 
ši nauja televizijos drama, tikimasi, 
padės pakelti mokinių domesį skai
tymui. Pranešime sakoma, kad Či
kagoje ir apylinkėse šiuo projektu 
pasinaudos per 200,000 mokinių.

SVEČIU ŽODIS
Sausio 5 d. pakviesti svečiai į te

levizijos studiją Mičigano ežero pa
krantėje pirmiausia buvo pavaišin
ti. Po to apie patį filmą ir naują 
projektą kalbėjo WBBM-TV, CBS 
Čikagos studijos direktorius, vyriau
sias “Chicago Sun-Times” dienraš
čio redaktorius, Čikagos miesto švie
timo vadybos ir “Ali State” draudos 
bendrovės atstovai. Pastaroji yra 
taip pat ir pagrindinė filmo rė
mėja. Pakviestas žodį tarė ir Simas 
Kudirka. Jis kalbėjo angliškai be jo
kio vertėjo, džiaugėsi laisve čia ir 
iškėlė nežmoniškas Maskvos impe
rializmo aukų sąlygas ten. Didžiulis 
būrys amerikiečių, jų tarpe nemažai 
ir juodosios rasės atstovų, atidžiai 
klausėsi S. Kudirkos žodžio ir jį pa
lydėjo plojimais.

Oficialiai daliai pasibaigus, dvie
juose dideliuose ekranuose pagrin
dinėje studijoje pasirodė filmo vaiz
dai. Kurie norėjo, galėjo eiti filmo 
žiūrėti ir į kitą mažesnę studiją.

FILMO TURINYS
Filmas “The Defection of Simas 

Kudirka” prasideda vergų stovyklo
je Sibire. Enkavedistai liepia Simui 
persirengti geresniais drabužiais ir 
nori jį fotografuoti. Simas prieši
nasi, nes tai norima padaryti propa
gandiniais tikslais. Jis kertasi su en
kavedistais. Po draminės įžangos grįž
tama į Lietuvos pajūrį, į Klaipėdą, 
kur Simas žaidžia futbolą, ten pat 
jo žmona Genė, jo abu vaikai. Si
mas, pasiilgęs šeimos, nori gauti 
darbą pajūryje. Visdėlto jam tenka 
išplaukti laivu “Sovietskaja Litva”. 
Toliau seka jau visiems gerai žino
mos dramos epizodai.

Į filmą įvedami JAV pakrančių 
apsaugos viršininkai, valstybės de
partamento pareigūnai, scenos iš S. 
Kudirkos teismo. Filmas baigiasi vėl 
Sibire. Du enkavedistai jį išsiveža. 
Kur nuveš, Simas nežino. Atrodo, 
sušaudyti. Staiga atsiranda kitas au
tomobilis, iš jo išlipa žmona Genė ir 
praneša Simui, kad jie visi išva
žiuoja į Ameriką. Išvažiuoja Simas, 
m žmona, abu vaikai ir motina. Tai 
nuostabos ir džiaugsmo kupinos aki
mirkos. Paskutiniame vaizde Simas 
su žmona iškilmingai sutinkami “Vi
gilant” laive, iš kurio jis buvo ati
duotas rusams prieš ketverius me
tus ir kuriam dabar jau vadovauja 
nauji, mandagūs žmonės.

Daugeliui gal atrodė, kad Simo 
Audirkos drama baigėsi su jo ir šei
mos atvykimu į laisvę, į Ameriką. 
Pasirodo, ne. Ji ilgam ilgam išliks 
knygose ir spalvotame filme. Jauno
sios amerikiečių kartos, šalia kitų 
dalykų, skaitys bei klausysis atmin
tinų S. Kudirkos žodžių, pasakytų 
amerikiečiams jūrininkams “Vigi
lant” laive, prieš jį sugražinant ru
sams: “No! No! Not Russia! Lithua
nia country. Russia take Lithuania. 
Lithuania prisoner!”

Už kokius pinigus mes būtume at
likę tokį milžinišką darbą pavergtos 
Li tuvos laisvinimui? Šiuo filmu 
bus pasiekta visa Amerika, o per ją 
ir visas laisvasis pasaulis!

RETENYBĖ!
Parduodamas

dr. J. Basanavičiaus 
redaguoto laikraščio 
“Aušra” pilnas 1883 

metų rinkinys:
nr. 1-10, iš viso 300 puslapių. 
Visi numeriai įrišti vienoje 
knygoje, kietais viršeliais. 
Labai gerai išlaikytas rinki
nys. Parduodamas varžytynių 
būdu. Pradinė kaina — $3000 
(kanadiškų). Pasiūlymus siųs
ti iki 1978 m. vasario 28 d. 
šiuo adresu: "Tėviškės Žibu
riai", 2185 Stavebank Rd., 
Mississauga, Ont. L5C 1T3, 
Canada.

FRANK BARAUSKAS LIMITED
REAL ESTATE BROKER
• Patarnavimas lietuvių kalba
• Nemokamas namų įkainojimas
• Didelis namų pasirinkimas

įstaigos telefonas: 233-3323 R. Stasiulis 245-1297
3828 BLOOR ST. WEST - ISLINGTON - ONTARIO M9B 1K8

Lietuviška
maisto

krautuvė
2899 Bloor St. W., prie Prince Edward 
Tel. 233-9783 NAUJI LIETUVIAI SAVININKAI

EUROPEAN MEAT & 
DELICATESSEN

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI J 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. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonu); 

šeštadieniais 9 v.r. ----  4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

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 •

Trijų klaipėdiečių brolių Toleikių šeimos su giminėm prie krikštynų vaišių stalo 1939 m. vasario 12 d. Klaipėdos 
mieste. Prie stalo dešinėje — Mikas (gubernatūros patarėjas), 4-tas iš dešinės — Martynas (Lietuvos Banko tar
nautojas), girininkas Jonas stovi paskutinis kairėje. Nenumatė jie tada, kad artėjąs “Anschlussas” ir II D. karas 
neša jiems siaubą. Visi turėjo palikti gimtinę, tik dvi Martyno mažos dukros su tėvais pasiliko savame krašte, la

Maža tauta - stipri kova
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

o turiniu socialistinė? Ogi tai, 
kad nerusiškoms tautoms lei
džiama visomis kalbomis girti 
Sov. Sąjungą, komunizmą ir ru
sų kultūrą. Taip aiškina mėgė
jai pasišaiptyi, tačiau estų kul
tūros darbuotojai, pasak 
straipsnio autoriaus, linkę la
biau pabrėžti minėtojo šūkio 
pirmąją dalį, atseit, tautinę for
mą. Ir pati sovietinė valdžia 
stengiasi perimti estų tautines 
tradicijas ir jas pritaikinti “so
cialistiniam turiniui”. Būdin
gas pavyzdys — estų dainų 
šventės, kurios sutraukia kelias 
dešimtis tūkstančių dainininkų 
ir kone ketvirtadalį milijono 
klausytojų krašte, kuriame iš 
viso gyvena vos vienas milijo
nas estų. Atidavus priverstinę 
duoklę Leninui ir partijai, šio
se šventėse skamba patriotinės 
dainos didžiausiam klausytojų 
džiaugsmui.

Kultūrinis ryžtas
Panašiai sėkmingos ir kitos 

pastangos kurti estų “liaudies 
kultūrą”. Antai naujieji estų 
romanai spausdinami 30.000 
egz. tiražu ir veikiai išperkami. 
Kultūros žurnalą jau antrą die
ną nuo naujo numerio pasiro
dymo sunku nusipirkti. Estija 
taip pat pirmauja teatrų lanky
me. Gyvą kultūrinį gyvenimą 
Estijoje galima aiškinti augštu 
estų išsilavinimo lygiu.

Dar nepriklausomybės lai
kais, ypač to laikotarpio pabai
goje, Estijoje buvo daugiausia 
studentų, atsižvelgiant į bendrą 
krašto gyventojų skaičių. So
vietiniais laikais estų noras 
šviestis dar labiau sustiprėjo, 
nežiūrint bendrų dvasinės ne
laisvės sąlygų ir tų suvaržymų, 
kurie taikomi vad. “liaudies 
priešams” bei jų vaikams. Pi
gios knygų kainos taip pat pa
deda kultūriniam gyvenimui 
plėtotis.

Žymūs kultūros veikėjai Sov. 
Sąjungoje priklauso geriausiai 
apmokamiems “naujosios kla
sės” sluogsniams. Pripažintieji 
“liaudies menininkai” uždirba 
iki 20 kartų daugiau, negu pa
prastoji “liaudis” — darbinin
kai ar tarnautojai. Būti rašyto
ju ar menininkų sovietinėmis 
sąlygomis reiškia priklausyti 
oficialiai rašytojų ar meninin
kų sąjungai, atsisakyti savo są
žinės balso ir tarnauti cenzūrai 
bei partijai. Kas nesugeba šių 
sąlygų išpildyti, to laukia kalė
jimas, lageris, psichiatrinė ligo
ninė arba “tik” pašalinimas iš 
atitinkamos sąjungos. O tai 
reiškia netekti galimybių gy
venti iš savo kūrybos.

Štai keli pavyzdžiai
Žymusis estų poetas Heitis 

Talvikas buvo suimtas dar pir
mosios sovietinės okupacijos 
metais, o jo likimas iki šiol ne

žinomas. Vienų šaltinių žinio
mis, jis buvo sušaudytas. Kitų 
žiniomis, Talvikas žuvo Sibiro 
lageryje.

Kitas žymus estų rašytojas — 
dramaturgas Hugo Raudseppas 
mirė Rusijoje 1952 m. lageryje.

Ir naujesniais laikais panašių 
pavyzdžių netrūksta. Poetas 
Teetas Kalias, gimęs 1942 m., 
dirbo literatūros žurnalo “Lo
oming” redakcijoje. 1969 m. 
rudenį jis buvo teisiamas neva 
už antisovietinę veiklą, pripa
žintas “nepakaltinamu” ir per
duotas priverstiniam psichiatri
niam gydymui.

Tuo pačiu metu iš pareigų at
leistas savaitraščio “Sirp ja 
vasar” vyr. redaktoriaus pava
duotojas Andres Ehinas neva 
dėlto, kad mėginęs išsiųsti savo 
rankraštį į Vakarus.

1971 m. balandžio mėn. buvo 
teisiamas radijo inžinierius Vla
dimiras Eichvaldas, g. 1944 m. 
Jis buvo kaltinamas už tai, kad 
protestatvo prieš rašytojo Sol- 
ženicino pašalinimą iš rašytojų 
sąjungos, ir buvo kuriam laikui 
uždarytas psichiatrinėje ligoni
nėje, iš kurios vėliau išėjo tik 
energingų advokato pastangų 
dėka.

Poeto likimas
Tragiškas estų poeto Sveno 

Kreeko, g. 1930 m., likimas. Jis 
vadovavo Piarnu miesto teat
rui. Suimtas 1975 m. pradžioje 
už savo poezijos platinimą lape-

S YPSENOS
» 

Vedybinis gyvenimas
— Kada gi iš tikrųjų tamsta 

pažinai savo vyrą?
— Deja, pervėlai. Tiktai po 

vedybų.

Naujokas"
Puskarininkis išmetinėja nau

jokui:
— Tu tikras asilas! Nemoki 

laikyti šautuvo, nesupranti ma
no įsakymų. Iš visko matyti, jog 
esi iš kvailos šeimos. Kas buvo 
tavo tėvas?

— Generolas, pone puskari
ninki.

Už geležinės uždangos
Čekoslovakijoj moteris skun

džiasi valstybinėje maisto par
duotuvėje:

— Ar kas matė kur panašią 
tvarką, kad negalima net lašo 
pieno nusipirkti!

— Dar nėra taip blogai — 
ramina ją tarnautojas. — Pagal
vokit apie Sacharos gyvento
jus — jie dažnai būna be lašo 
vandens!

— Viešpatie, — sušuko sena 
moterėlė, — ar jau ir tenai ko
munistai paėmė valdžią?

Parinko Pr. Alš.

lių forma. Jis taip pat buvo pa
ruošęs manifestą, raginantį re
formuoti dabartinę visuomenę. 
Už tai poetas Kreekas buvo 
teismo pripažintas “nepakalti
namu”, prievarta gydomas psi
chiatrinėje ligoninėje, kur ne
trukus ir mirė, vos tik savaitei 
praėjus po iškilmingo Helsin
kio susitarimų pasirašymo. Ofi
cialiai buvo paskelbta, kad po
etas ligoninėje pasikoręs, ta
čiau vėliau Vakarus pasiekė 
“estų demokratų” raštas, kad 
tai netiesa: Kreekas buvo val
džios smurto auka.

Kartais pasitenkinama ir 
švelnesnėmis bausmėmis. Toks 
yra Talino statybos instituto 
mokslinio darbuotojo — mate
matiko Olevo Meremaa atvejis. 
Jis kelis kartus negavo leidimo 
pasinaudoti kvietimu dalyvauti 
tarptautiniuose mokslininkų su
važiavimuose užsienyje. Tada 
Meremaa pamėgino viešai Tali
no gatvėse surengti žmogaus 
teisių demonstraciją. Jis išėjo 
su plakatu “Įgyvendinti žmo
gaus teises!” Plakatas jam buvo 
iš rankų išplėštas, čia pat su
draskytas, o pats Meremaa bu
vo saugumiečių suimtas, užda
rytas su eiliniais nusikaltėliais, 
bet vėliau paleistas, nesuradus 
tinkamo kaltinimo. Dabar die
vas Meremaa vaikščioja kaip 
bedarbis ir nežino, kas jo toliau 
laukia.

A. Lembergas

Delhi - Tillsonburg
(Atkelta iš 4-to psl.) 

čiui už visokeriopą pagalbą šią šven
tę ruošiant.

UŽGAVĖNIŲ VAKARIENĘ ren
gia moterų dr-jos valdyba vasario 7 
d., 6 v.v., parapijos salėje. Visi at
silankę bus pavaišinti blynais, ku
geliu, spurgomis, ausytėmis ir t.t. 
Programoje — Putino kūryba plokš
telėje, įkalbėtoje paties autoriaus. 
Vėliau — dainos ir žaidimai. Visi 
maloniai kviečiami ateiti į šią tra
dicinę lietuvių vakarienę.

TABAKO supirkimas šiais metais 
eina tvarkingai. Ūkininkai patenkin
ti kainomis; vidurkis siekia virš do
lerio. Tabako ūkių kainos kyla.

KUKURŪZU KAINOS praėjusį 
rudeni buvo žemos. Geras derlius 
pakėlė augintojų pajamas. Ūkinin
kai tikisi geresnių kainų sekantį ru
denį. B. V.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

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

ALBINAS ARTIČKONIS GINTAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-1079 

Nemokamas Įkainojimas
Skambinti (collect)

Tel. 1 936-4612

V LUISU
2224 DUNDAS STREET WEST,

TORONTO, ONTARIO M6R 1X3

Visais kelionių 
reikalais betkur 

$ pasaulyje skambinti 

j tel. 533-3531 
< nuo 11 v.r. iki 7 v.v. V

TeviSkės Žiburiai • 1978. I. 26 — Nr. 4 ; 1459) ♦ 9 psl.

TO RO N T O’
Toronto ukrainiečiai šešias- Estų Namuose sausio 21 d.

dešimtąją Ukrainos nepriklau
somybės paskelbimo sukaktį 
paminėjo sausio 21 ir 22 d.d. 
šeštadienį buvo surengtas iškil
mingas banketas Royal Yorko 
viešbutyje, kur pagrindinę kal
bą pasakė buvęs Kanados prem
jeras J. G. Diefenbakeris. Svei
kinimo žodį tarė Ontario kultū
ros ir pramogų min. R. Welch 
ir Ontario liberalų partijos va
das dr. S. Smith. Pradinę ir 
baigiamąją invokacijas skaitė 
ukrainiečių vyskupai — Iz. Bo- 
recky, katalikų, ir M. Debryn, 
ortodoksų. Lietuviams atstova
vo gen. Lietuvos konsulas dr. 
J. Žmuidzinas su Ponia ir KLB 
pirm. J. R. Simanavičius. Po 
vakarienės buvo šokiai. Sekma
dienį, 3.30 v.p.p., Massey Hall 
buvo surengtas masinio pobū
džio koncertas su prakalbomis. 
Pagrindinę kalbą pasakė Kana
dos daugiakultūrių reikalų min. 
N. Cafik. Meninę dalį atliko or
kestras, du chorai, solistas V. 
Shevel ir pianistai.

Kanados italų dienraštis “Cor- 
riere Canadese” 1978. I. 11-12 
išspausdino apie lietuvius ilgą 
reportažą, parašytą di Virginio 
Aringoli. Jame autorius, rem
damasis J. Červinsko, J. R. Si
manavičiaus, B. Savicko ir kitų 
pasakojimais, rašo apie lietuvių 
imigraciją iš Europos,' ypač Ita
lijos, į Kanadą, apie Lietuvą ir 
jos kovas su agresyviais kaimy
nais, dabartinę jos okupaciją, 
lietuvių ir kitų baltiečių įsikū
rimą Kanadoje. Prie reportažo 
pridėtos penkios nuotraukos: 
J. R. Simanavičiaus, J. ir B. 
Červinskų, B. Savicko, grupės 
lietuvių imigrantų ir taut, šokė
jų grupės. Tai gana plati infor
macija, supažindinanti Kanados 
italus su lietuvių tauta ir Lie
tuva.

Paryžiaus universiteto bib
lioteka paprašė “TŽ” adminis
traciją siuntinėti jai šį savait
raštį nemokamai, nes jis “domi
na daugelį mūsų skaitytojų ir 
naudingai praturtina mūsų fon
dus”. Anksčiau “TŽ” buvo 
siuntinėjami šiai bibliotekai, 
bet dėl lėšų stokos siuntinėji
mas buvo sustabdytas. Jei kas 
galėtų apmokėti šią prenume
ratą, ypač oro paštu, būtume 
dėkingi.

įvyko šokiai, kuriuos rengė es
tų orkestras. Pastarasis Lietu
vos kariuomenės šventės minė
jime lapkričio 19 d. Toronto 
LN atliko lietuviškų dainų py
nę. Užmegztas ryšys VI. Pūtvio 
šaulių kuopos pirm. St. Jokū
baičio dėka. Orkestro vadovybė 
šį žingsnį vertina ir šokių metu 
pagrojo keletą lietuviškų šokių.

SLA 236 kuopos metinis su
sirinkimas, įvykęs š.m. sausio 
15 d., perrinko tą pačią valdy
bą: pirm. H. Chvedukas, vice- 
pirm. S. Pulkys, fin. sekr. O. 
Indrelienė, protokolų sekr. L. 
Novogrodskienė ir ižd. J. Riau
ba.

A.a. ev. kunigo P. Dagio at
minimui vietoje gėlių aukojo 
Tautos Fondui $20: S. P. Jau
niai; po $10: H. J. Kukučiai, 
M. M. Rejeriai, V. V. Nausėdai, 
V. Tukleris, J. A. Pūkai, L 
Mėiklejohn, E. Uleckienė, L. 
Novogrodskienė, J. L. Adoma
vičiai.

Gili užuojauta velionies arti
miesiems, nuoširdi padėka au
kojusiems Tautos Fondui.

Tautos Fondo atstovybė 
Kanadoje

P A D Ė K A
Ačiū visom rengėjom ir viešniom 

už gražias vaišes ir brangų kraitelį 
mūsų naujagimio laukiant. Nuošir
džią padėką reiškiu: p.p. O. Ažuba- 
lienei, A. Apanavičienei, J. Bacevi
čienei, G. Bacevičienei, V. Balaišie- 
nei, G. Baliūnienei, A. Cirušienei, O. 
Dirmantienei, A. Dobilienei, M. 
Daukšienei, Diksonienei, O. Derliū- 
nienei, O. Dzemionienei, M. Genčiu- 
vienei, S. Jankauskaitei, M. Jonu
šienei, M. Kniūkštienei, A. Kuncai- 
tienei, O. Kiršinienei, A. Kružikie- 
nei, L. Krakauskienei, T. Kiškūnie- 
nei, A. Kuolienei, G. Kaknevičienei, 
L. Kuliavienei, T. Kareckienei, J. 
Kamaitienei, P. Lastauskienei, J. 
Liutkienei, I. Matušaitienei, O. Mar
cinkevičienei, J. Mikalauskienei, D. 
Mačienei, N. Nevulytei, M. Neva- 
rauskienei, M. Pafgauskienei, A. Pa
jaujienei, I. Pečiulienei, J. Pečiu
lienei, B. Prakapienei, S. Radzevi
čienei, G. Slaboševičienei, A. Stun- 
gurienei, R. Stabačinskienei, P. Tur- 
činskienei, G. Vaitkienei, B. Vilkie
nei, E. Zabulionienei, S. Zimnickie- 
nei, A. žekevičienei.

Ypatingą padėką reiškiu p, B. 
Kriaučiūnienei už atskirą dovaną.

Visoms nuoširdžiai dėkinga —
Natalija Kalcinikienė

Pajamų mokesčio blankus užpildo
MARK TUOMOLA, B.A.

191 Eglintou Avė. E. No. 206 
(Finnish Credit Union Building) 488-1801

BIRUTĖ KERŠYT Ė iš Hamiltono, Ont., atidarė 

papuošalu ir brangenybių 
v.-...; krautuve c ■ ■ -

JEWELRY FACTORY Ine.,
l|

$ 
& 
$

390 Bay St., 16 augštas, Suite 1604
Toronto, Ontario M5H 1N6

Atidaryta: nuo pirmadienio iki penktadienio 10 v.r. - 6 v.v., 
šeštadieniais — 11 v.r. - 3 v.p.p., arba susitarus 
telefonu 368-7263.

Lietuviams, atnešusiems šią “TŽ” iškarpą, duodama 10r« nuolaida

DTpn INSURANCE
RESHER-DARAUSKAS fTGDENCa
nnrQnrR realestate.

3830 B BLOOR STREET WEST - ISLINGTON ONTARIO
■ m9B 1K8

Lietuvių kalba patarnauja — V. Drešeris ir A. Mikšienė 
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

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

Okulistas
L. LUNSKY, R.O.

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

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

Okulistas
S. Brogovvski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park. Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251 

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

* Namų — Gyvybės 
i* Automobilių

< <1 H (F V C * Komerciniai

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



!. . HVISKES ŽIBURIU MONTREAL®

MENINĘ PROGRAMĄ atliks jaunimas — kylanti solistė ANITA 
\ ir garsėjantis dainos

PAKALNIŠKYTĖ, akompanuojama L. Marcinkutės 
vienetas "VOLUNGĖ" / vasario 4

BUS DIDŽIOSIOS IR MAŽOSIOS LOTERIJOS 
laimingų bilietų traukimas. Galėsite laimėti spalvotą 
televiziją, mūsų menininkų dailės darbų, radijo 
priimtuvą ir daug kitų vertingų dalykų
BUS VALGIŲ BUFETAS, baras, linksma šokių muzika

Baliaus pradžia - 7 v.v., 
meninės programos — 7.30 v.v.
Stalus (po 10 asmenų) rezervuoti "TŽ" administracijoje 
darbo valandomis telefonu 275-4672
Bilietai — $5 asmeniui, studentams — $2.50

Visus maloniai kviečiame dalyvauti ir šiuo spaudos renginiu pasidžiaugti -

šeštadienį
ANAPILIO

Rengėjai

TO RO Al T O
Anapilio žinios 

Tel. 277 1270
— Sausio 16 d. įvyko parapijos ko

miteto posėdis. Nustatyta naujai pa
statytos Lietuvos Kankinių švento
vės šventinimo iškilmių data, bū
tent. gegužės 14 d.. 3 v.p.p., per Sek
mines. Šventovėje pamaldas pradėti 
tik’masi Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 60-jų sukaktį švenčiant, 
būtent, vasario 19 d. Kaikurie šven
tovės darbai (vitražai, altorius ir 
k'..) bus paruošti apie balandžio vi
durį. Tame pačiame posėdyje nutar
ta ateinantį rudenį paminėti parapi
jos 50 metų jsikūrimo sukaktį. Šven
tovės šventinimo diena įvyks pirmoji 
vaikų Komunija ir bus teikiamas Su
tvirtinimo sakramentas.

— Šventovės statybos fondui au
kojo $300: V. .1. Plečkaičiai; S250: 
A. E. Sagevičiai; S150: Iz. Antanai
tis: po S100: J. A. Birgiolai. A. Go- 
ceitai. E. E. Miliauskai, E. Juškienė, 
A. M. Seliokai. Geradariams nuošir
di padėka.

— Sj sekmadienį po 11 v. pamaldų 
klebonijos patalpose pradedamos 
pamokos besiruošiantiems Sutvirti
nimo sakramentui. Tėvai prašomi at
siųsti jaunuolius į pamokas, kurias 
dėstys seselė Paulė. Pirmajai Komu
nijai pasiruošimo pamokos vyksta 
taip pat sekmadieniais 10.15 v. kle
bonijoje.

— Praėjusia savaitę Šv. Jono’ liet, 
kapinėse palaidoti: a.a. Juozas Vait
kevičius. 79 m., ir a.a. Darius Ka
riūnas. 23 m., miręs vėžio liga. Ve
lionių artimiesiems nuoširdi užuo
jauta.

— Naujojoje parapijos salėje va
sario 5 d., po sekmadieninių pamal 
dų įvyks Anapilio Moterų Būrelio 
susirinkimas, o vasario 12 d. — KLK 
Moterų Draugijos skyriaus susirin
kimas.

— Mirus Lietuvoje a.a. Nijolei 
Gastilienei, jos seseriai B. Niūnia- 
vienei. gyvenančiai Toronte, nuošir
di užuojauta.

— Sj sekmadienį pamaldose pri
simenami: 10 v.r. a.a. Leonas Miški
nis, 11 v. Adolfas Klemka (mirties 
metinės), a.a. Ona Rutkauskienė ir 
a.a. Juozas Simonaitis, šeštadienį, 
vasario 4 o.. 10 v.r., metinės už a.a. 
Marija Paškovičienę (klebonijos kop
lyčioje).
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Penktadienį, 6.30 v.v., konfir- 

mandų pamokos.
— Šį sekmadienį, sausio 29, pa

maldos prasidės 10.30 v. ryto, kurio
se bus dalinama šv. Komunija; po 
pamaldų — pietūs L. Namuose, Min
daugo salėje. Po jų — visuotinis 
mėtinis susirinkimas. Dalyvavimas 
visų nariu, rėmėjų bei svečių būti
nas.

— Pradedant vasario 5 diena, pa
maldos sekmadieniais vėl vyks įpras
tu laiku, t y. 9.30 v.r.

— Klebonas kun. A. Žilinskas dė
koja Silvijai Sarkutei-Buriow, Pet
rui Šturmui ir Ričardui Hiršui už 
pamaldų pravedima, jam dalyvau
jant Martyno Trakio ir Dalios Stel- 
mokaitės vestuvėse sausio 7 d. Či
kagoje, "Tėviškės” liet. liut. švento
vėje. Apeigas atliko jaunojo tėvas 
kun. senį. Trakis. Kun. A. Žilinskas 
sukalbėjo invokacija banketo metu. 
Sutuoktuvių metu giedojo didžiulis 
par. choras perpildytoje šventovėje. 
Iškilmingam? bankete dalyvavo per 
600 svečių.

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

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
533 3022.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMIN K E VICIE N E. 
(vairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 537-9070, vakarais 
tel. 763-6256. Adresas: 1574 Bloor 
St. VV., Toronto, Ont., prieš Lietuvių 
Namus. Nemokamas pristatymas į li
gonines, laidotuvių namus ir t.t. Sa
vininkė yra prityrusi vestuvinių gė
lių tvarkymo srityje.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sveikiname Ramintą Sapočki- 

naitę ir Algimantą Nakrošių. sumai
niusius žiedus mūsų šventovėje sau
sio 21 d.

— Pakrikštyta Raminta. Miko ir 
Ritos Slapšių dukrelė.

— A.a. Juozas Vaitkevičius. 79 m., 
palaidotas Šv. Jono kapinėse sausio 
19 d. Paliko sūnus Romą ir Vytautą 
su šeimomis. Sausio 21 d. palaidotas 
a.a. Darius Kariūnas, 23 m. Paliko 
tėvus Praną ir Vandą, du brolius 
Seott ir Leslie. Mirusiųjų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą. Taip pat 
giliai užjaučiame A. Puidoką, kurio 
sesuo Jadvyga Kundrotienė mirė 
Lietuvoje.

— Sendraugių ateitininkų susirin
kimas įvyks sekmadienį, sausio 29 
d., 7 v(v., Parodų salėje. Dail. Dan
guolė Kuolienė skaitys paskaitą ir 
rodys skaidres apie Lietuvos grafiką.

— Jubilėjinio kryžiaus projektui 
aukojo: N.N. $100. Ona Leskauskie- 
nė $5.

— Vasario 16 pamaldos mūsų 
šventovėje, dalyvaujant organizaci
joms. bus vasario 19 d., 11.30 v.r.

— Birutės Batraks - Dilkutės me
no darbų paroda įvyks vasario 25-26 
d.d. Prisikėlimo Parodų salėje. Glo
boja KLK Moterų Dr-jos skyrius.

— Wasagos stovyklos organizavi
mo reikalais ateitininkų pasitarimas 
įvyks sausio 25 d., 7.30 v.v.. parapi
jos patalpose.

— Parapijos choras ruošiasi dainų 
šventei ir kviečia suinteresuotus pri
sidėti. Choras dėkoja J. B. Danai- 
čiams, atspausdinusiems bilietus, ir 
visiems, prisidėjusiems fantais bei 
atsilankymu. Dėkoja pensininkų klu
bui už spintą gaidoms sudėti.

— Jaunimo choras taipgi ruošiasi 
dalyvauti dainų šventėje, kuri įvyks 
Toronte liepos 2 d. Maple Leaf Gar
dens.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Justi
ną Pikšilingį, užpr. J. Pikšilingienė, 
8.30 už Barborą Pauliukaitienę. už
pr. M. V. Simanavičiai, 9 v. už Ste
poną Juodikaitį, užpr. J. Juodikaitie- 
nė. 9.30 už Jimmy Jurėną, užpr. La- 
peikienė ir Bena, 11 v. už Praną Bas
tį ir jo žmoną Stasę, užpr. A. J. Pu- 
teriai; sekmadienį 8 v. už Uršulę, 
Jurgį. Juozą ir Bronių Kuklierius, 
užpr. A. Vaišvilienė. 9 v. už Vytautą 
Simanavičių, užpr. V. M. Simanavi
čiai, 10 v. už Mykolą Matušaitį, užpr. 
E. Matušaitienė, 11.30 už parapiją, 
7 v.v. už Sofiją Gustainienę, užpr. J. 
Gustainis.

Lietuvių Namų žinios
— Sausio 22 d. Gedimino Pilies 

menėje įvyko simpoziumas, kuriame 
dalyvavo per 150 asmenų. Buvo 
svarstoma tema “Lietuvių Namai ir 
lietuvybės ateitis”. Simpoziumui va
dovavo dr. A. Pacevičius. Kalbėjo 
jaunimo atstovai: G. Beresnevičius, 
G Juozapavičiūtė. A. Senkus, G. Vi- 
sockytė. Po jų pranešimų įvyko gy
vos diskusijos.

— Sekmadienio popietėje dalyva
vo 300 asmenų. Svečių knygoje pasi
rašė B. Bijūnas iš Montrealio ir R. 
Kaveckaitė iš Čikagos.

— LN Moterų Būrelio pirm. A. 
Jankaitienei. jos broliui mirus. LN 
vadovybė reiškia gilią užuojautą.

— Aldona Juškaitė, baigusi Mel
burno universitetą Australijoje la
bai gerais pažymiais, keliaudama ap
link pasaulį, sausio 12-13 d.d. lankė
si LN ir susipažino su jų veikla. A. 
Juškaitė yra išleidusi moksline kny
gą “Lithuanian Literature in Austra
lian Libraries”, už kurią gavo $1.000 
premiją.

— Vasario 4, šeštadienį. 7 v.v.. 
LN ruošia tradicinį Užgavėnių balių 
Karaliaus Mindaugo menėje. Progra
mą atliks LN Moterų Dainos Viene
tas. Bilietus galima gauti LN raš
tinėje ir prie įėjimo.

— Visuotinis LN narių susirinki
mas įvyks š.m. kovo 19 d.

— Pr. šeštadienį LN Vyrų sureng
tame koncerte - baliuje dalyvavo per 
300 asmenų. Meninę programą atli
ko sol. Irena Černienė, kuriai akom
panavo muz. J. Govėdas, ir jaunieji 
“Atžalyno” šokėjai.

— LN Vyrų antroji poilsio stovyk
la planuojama surengti š.m. rugpjū
čio 5-19 d.d.

Mažosios Lietuvos Jb jflh į Į m Į 
Moterų Draugijos Ui U ŪIGlIl IS

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

“Tėviškės žiburių” 
spaudos balius didžiojoje Ana
pilio salėje Užgavėnių šeštadie
ni jau paruoštas. .Jauna solistė 
A. Pakalniškytė ir mergaičių 
dainos vienetas "Volungė” pa
rengė naujų repertuarų. Lote
rijos laimikiai sutelkti. Joje 
yra labai vertingų dovanų. Ka
dangi tai Užgavėnių šeštadienis, 
patyrusi šeimininkė paruoš tra
dicinių lietuviškų valgių. Bus ir 
skanumynų stalas su patrauk
liais pyragais. Bilietų kaina 
jaunimui labai atpiginta — tik 
$2.50 (galerijoje). Bilietai gau
nami bei vietos rezervuojamos 
kiekvieną dienų “TŽ" adminis
tracijoje tel. 275-4672. Be to, 
jie gaunami sekmadieniais — 
Anapilio priesalyje po EI v.r. 
pamaldų, Prisikėlimo par. — 
po 10 v. ir vėlesnių pamaldų. 
Prašome nedelsti ir tuojau įsi
gyti bilietus. Kiekvienas įėjimo 
bilietas yra kartu ir mažosios 
loterijos bilietas. Šiemet toje 
loterijoje yra labai vertingų lai
mikių. Visa tai daroma savajai 
spaudai paremti. Kiekvienas 
šio spaudos baliaus dalyvis-ė 
yra ir lietuviškosios spaudos rė- 
mėjas-ja. Tad ruoškimės visi 
jame dalyvauti.

Mažajai loterijai, be jau 
skelbtų laimikių, gautos šios 
dovanos: rankų darbo Lietuvos 
Vytis — Stp. Varankos, vyno 
bonka — St. Dabkaus, tautinė 
juosta — A. Baltrušaitytės, au
diniai su Tautos himnu ir kitais 
tekstais — x. y.

Filmų aktorius Kaz. Garas, 
lietuvis, vaidina filme “The 
Sheriff", kuris rodomas IX ka
nalu CFTO stoties sausio 25, 
trečiadieni, 12 v. nakties.

Aukotojai. Stambesnėmis au
komis parėmė "TŽ”: Juozas 
Vaškela — $40, Marija Petra- 
vičienė — $30, dr. Aleksas ir 
Aldona Valadkos — $25 (vietoj 
gėlių a.a. Pr. Rudinsko laido
tuvėms), KLB Winnipego apy
linkės valdyba — $25. Reiškia
me nuoširdžią padėką už duos- 
nią paramą.

IŠNUOMOJU kambarį ir virtuvę In
dian Rd. gatvėje, netoli Bloor. Skam
binti tel. 767-1926 Toronte.

“VENUS FLORIST S”. 
Gėlės visokiom progom. 231 Ron- 
cesvalles Avė., Toronto, Ont. Telefo
nai: 534:4645 arba vakarais 533-4037. 
Savininkė A. Putninš kalba 
lietuviškai.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir 
virtuvė arti Toronto Lietuvių Na
mų. Pageidaujame vyresnio amžiaus 
asmenų. Tel. 533-4912.

J IEŠKAU MOTERS gyventi mano 
name, vakarinėje Toronto High 
Park pusėje. Atskiras vienas ar du 
kambariai, bet gali naudotis visu 
namu ir labai dideliu privačiu kie
mu, kiek tik nori. Turėtų mėgti kla
sikinę muziką, nes šiame name būtų 
neįmanoma jos išvengti. Esu našlė, 
nesu stiprios sveikatos, dėlto norė
čiau surasti moterį, kuri suprastų 
mano norą dažnai būti viena. Tai 
neturėtų varžyti jos. Skambinti tel. 
762-5246 Toronte.

I Visa jaunimą kviečiameĮ|

jaunimo šokius
(X vasario 11,
|į> šeštadienį, 

Toronto 
Lietuvių 
Namuose

Kaina — $1.00
• gros gera 

muzika
• veiks baras

Lietuvos nepriklausomybės 
60-ji sukaktis Toronto kolonijo
je bus minima vasario 19, sek
madieni, 3.30 v.p.p., Anapilio 
salėje. Pirmoji dalis — lietuvių 
kalba, antroji — 4.30 — anglų 
kalba. Kalbės federacinės vy
riausybės daugiakultūrių reika
lų ministeris Norman A. Cafik. 
Meninę programą atliks Toron
to choras “Varpas” ir tautinių 
šokių ansamblis “Gintaras”. 
Penktadienio vakarą Prisikėli
mo par. salėje numatytas pri
ėmimas kanadiečių valdžios, et
ninių grupių atstovų ir lietuvių.

Sol. Lilija Šukytė — Lilian 
Sukis, dainuojanti Muencheno 
ir kitose operose, koncertuos 
Toronte vasario 23, ketvirtadie
ni, 8.30 v.v., Town Hall of the 
St. Lawrence Centre (27 Front 
St. East). Telefonas 366-7723. 
Jos rečitalis įjungtas i žymiųjų 
solistų koncertų seriją “Viva 
voce”. Akompanuos Derek 
Bampton. Rengia — “Toronto 
Arts Productions”. Jau laikas 
Įsigyti bilietus.

Filmas “Defection of Simas 
Kudirka” buvo rodomas sausio 
21 d., 10-12 v.v., per 11 televi
zijos kanalą iš Hamiltono, o 
sausio 23 d. — per 4 kanalą iš 
Buffalo. Filmas yra dviejų va
landų ilgumo, labai įspūdingas, 
paremtas dokumentine medžia
ga. Puiki vaidyba. Filmo rody
mą finansavo šios bendrovės: 
Crest tooth paste, Herman Furs, 
Molson’s Brewery, Heinz Foods, 
Chargex, Johnson — Johnson, 
Wiske detergent, Colgate, Sun
light detergent, American Ex
press ir Brock Shampoo. Minė
toms bendrovėms reiktų para
šyti nęrs trumpą laiškelį ir pa
dėkoti. Ypač reikėtų padėkoti 
TV Channel 11, Hamilton, Ont. 
Šios stoties dėka kanadiečiai 
pirmieji pamatė minėtąjį filmą.

Tikslus vienuoliktosios tele
vizijos stoties adresas: CHCH 
TV Channel Eleven, 163 Jack- 
son W., Hamilton, Ont. Tel. 
522-1101.

Sol. J. Sriubiškienė po ope
racijos Etobicoke General ligo
ninėje sveiksta ir stiprėja na
muose. Dėl operacijos turėjo 
atsisakyti kelių pakvietimų 
koncertams.

Užgavėnes -

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

• Pradžia —
8 vai. vakaro 

Iki pasimatymo! 
TULSK valdyba

Daugiakultūrių reikalų min. 
Norman Cafik sausio 22 d. Roy
al York viešbutyje susitiko su 
Toronto etninės spaudos atsto
vais, kurių buvo didokas būrys. 
Naujasis ministeris išdėstė sa
vo pažiūrą į daugiakultūrę vy
riausybės politiką ir pabrėžė, 
kad daugiakultūriškumas nėra 
naujas atradimas, o tik pripaži
nimas esamos tikrovės, nes pati 
Kanados visuomenė esanti iš se
no daugiakultūrė. Dabartinė vy
riausybė numato ir toliau tęsti 
1971 m. pradėtą politiką, pa
tvirtintą visų partijų. Ministerio 
nuomone, trečiasis Kanados 
gyventojų elementas turįs būti 
jungiamąja grandimi tarp ang
losaksų ir prancūzų. Kanados 
vienybė esanti galima tik įvairy
bėje. Yra dvi oficialios kalbos, 
bet nėra oficialios kultūros. 
Dėlto etnokultūrinių grupių 
veikla turi savo vietą Kanados 
visuomenės sąrangoje. N. Ca
fik, kaip daugiakultūrių reikalų 
ministeris, jaučiąs pareigą gin
ti trečiojo gyventojų elemento 
interesus visose valstybinėse in
stancijose bei tarnybose. Etninė 
spauda esąs reikšmingas veiks
nys Kanados gyvenime ir turi 
savo vietą. Daugiau dėmesio rei
kia kreipti į anglų - prancūzų 
spaudą, kur daugiakultūrišku
mas ignoruojamas arba klaidin
gai suprantamas. Ministeriui 
buvo pateikta keletas klausimų. 
Į kuriuos jis išsamiai atsakė.

Aleksandras Šapočkinas iš 
Venecuelos buvo atvykęs į savo 
brolio dukters vestuves Toron
te. Ta proga aplankė savo bi
čiulius JAV-se ir Kanadoje. Ve- 
necueloje jis dirba kaip buhal
teris nuo 1947 m. Gyvena Va- 
lencijos mieste, kur lietuvių tė
ra keliolika šeimų. Svečias To
ronte domėjosi lietuvių institu
cijomis ir su savo broliu aplan
kė “TŽ” būstinę, kur užsisakė 
šį savaitraštį oro paštu, 
^^^r^r^r^*^-**^****-*’-*^****’****^*^

“TŽ” sapaustuvei 
reikalingas 

linotipininkas-ė 
arba norintis-ti išmokti šio ama
to. Kreiptis pas spaustuvės ve
dėją V. Balčiūną tel. 275-4672. 
Rašyti šiuo adresu: 2185 Stave- 
bank Rd., Mississauga, Ontario, 
L5C 1T3, Canada.

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Mirė a.a. Antanas Girdauskas, 

92 m amžiaus. Velionis atvyko į 
Montreal) 1906 m. Buvo par. komite
to nariu ir nuolat dirbo parapijai. 
Dvejus metus sirgo namuose, kur ir 
mirė, žmonos Domicėlės buvo rūpes
tingai prižiūrimas. Liko liūdinti žmo
na, duktė Anelė ir sūnus Jonas su 
šeima. Laidotuvėse dalyvavo gimi
nės ir daug parapijiečių. Laidotuvių 
apeigas atliko kun. dr. F. Jucevičius. 
Svetainėje buvo surengti pusryčiai.

— Mirė a.a. Antanas Kajokas. Pa
laidotas sausio 18 d. iš Sv. Kazimie
ro šventovės.

— Iš šiltosios Meksikos grįžo po
rą savaičių praleidusi choristė Ele
na MacNamara.

— Į Havajų salas išskrido choristė 
Teofilė Šmitienė praleisti atostogų 
su savo dukra Lilija Armalinskiene 
ir jos šeima.

— Sausio 15 d. po 11 v. Mišių įvy
ko par. svetainėje metinis Sv. Onos 
Draugijos susirinkimas. Dalyvavo 
125 narės. Pradžioje buvo visos pa
vaišintos skaniais pietumis. Susirin
kime buvo perskaitytas protokolas ir 
duota metinė apyskaita. Nutarta pa
skirti KLB apylinkės valdybai $50 
kilimo projektui fįnansuoti. Dr-jai 
priklauso 171 narė. Pašalpinė Sv. 
Onos Dr-ja buvo įsteigta 1911 m. 
Draugijos pirmininkės pareigas 30 
metų ėjo Domicėlė Girdauskienė. 
Dabartinė pirmininkė (jau 20 m.) 
yra Marytė Salčiūnienė, vicepirm.
— Elena Kurylo, sekretorė — Juli
ja Gargasienė, finansų tvarkytoja — 
Marija Milienė, iždininkė — Geno
vaitė Visockienė. 1977 m. Dr-ja tu
rėjo $1.000 pajamų. S. Sk.

KLK Moterų Dr-jos Montrealio sk. 
valdyba šaukia visuotinį narių susi
rinkimą vasario 5, sekmadienį, pas 
seseles tuojau po 11 v. pamaldų. Vi
sos narės yra maloniai kviečiamos 
dalyvauti, nes bus svarstoma daug 
svarbių klausimų. Susirinkimo metu 
girdėsime paskaitą, kurią skaitys se
selė Oliveta. po to bus kavutė. — 
Mirus mūsų vėliavos krikšto tėvui 
a.a. Pranui Rudinskui. v-ba paskyrė 
$25 auką “Baltijos" stovyklavietei.
— Mūsų dr-ja vėl padaugėjo dviem

Greitas ir tikslus patarnavimas]

Tel Bus-: 7223545

yHf J Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • (ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

A D AMO NIS INSU RAN C E AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einomąsios s-tas 6.0% Asmenines . 10.5%
Taupomąsias s-tas 8.25 % Nekiln. turto 10.0%
Pensijų planas 8.5% čekių 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 510.000
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

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 vasara nuo gegužes 15 iki
spalio 15 d ir per visus ilguosius savo itgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Dirmadiemo is ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 1

, vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v . vakaro.

Klaipėdos atvadavimo 55-toji 
sukaktis paminėta L. Namuose 
sausio 15 d. Minėjimą surengė 
organizacijos, globojamos 
L. Bendruomenės, būtent: Maž. 
Lietuvos Moterų Dr-ja, jūrų 
skautai ir jūrų šaulių kuopa 
“Baltija”. Akademinę dalį atli
ko jūrų skautų jaunimas, vado
vaujamas Vyt. Keturakio. Pa
starojo paruoštą paskaitą — is
torijos ištrauką skaitė V. Punk- 
ris. Savo atsiminimus iš Lietu
vos laivyno .steigimo metų pa
pasakojo inž. L. Balsys. “Gin
taro” taut, šokių grupė atliko 
dienos temai pritaikytus šokius. 
Skautės atliko laivo šokį, skau
tai padainavo jūrinių dainų. 
Muzika — J. Adomaičio. Minė
jime dalyvavo ir M. Lietuvos 
patriarcho M. Jankaus dukra 
Elzė, kuri atvyko su savo drau
gėmis ir Napoleono tortu. Jos 
pirmininkaujamos M. Lietuvos 
Moterų Dr-jos narės taip pat 
pasirodė su pyragais ir aptar
navo aukų stalą (aukos paskir
tos KLB). Užbaigiamąjį žodį ta
rus KLB Toronto apylinkės val
dybos pirm. A. Juzukoniui, su
giedotas Lietuvos himnas. Po 
to visi buvo pakviesti į vaišes, 
kurias paruošė jūrų šaulių 
“Baltijos” kuopa. N. K.

Vienas žymiausių ukrainie
čių tautybės solistų Kanadoje 
Victor Shevel , tenoras, solis
tei Anitai Pakalniškytei davė 
metinę stipendiją dainavimui 
studijuoti. 

naujom narėm — Sofija Skučiene ir 
Elena Valiuliene. Laukiame įsira
šant naujų narių.

Nijolė Bagdžiūnienė
Klubas “Rūta” savo nariams Už

gavėnių pobūvį ruošia vasario 7 d., 
2 v.p.p. Bus vaišės ir meninė dalis, 
kurią atliks klubo nariai.

Lietuvos nepriklausomybės šven
tės minėjimas bus vasario 15 d. Pa
skaitą skaitys Romas Otto — mūsų 
jaunosios kartos veikėjas.

Mirė montrealiečiai — J. Krasovs
kis, J. Mačionis, p. Rutkauskas.

Montrealio lietuvių visuomenė sau
sio 12 d. “Centre d’Art du Mont- 
Royal” paminėto trigubą sukaktį: 75 
metų nuo pirmojo lietuvių įsikūrimo 
Montrealyje, 60 metų Lietuvos ne
priklausomybės ir 25 metų Lietuvių 
Bendruomenės įsteigimo. Ta proga 
buvo surengta “Vaivorykštės” tauto
dailės darbų paroda ir Montrealio 
miestui padovanotas didelis kilimas 
“Eglė žalčių karalienė”, kurio pro
jektą padarė dail. A. Tamošaitis, iš
audė Genė Montvilienė.

Parodai rengti buvo sudarytas spe
cialus komitetas, kuris savo darbą at
liko pasigėrėtinai. Atidarymo iškil
mėse dalyvavo Kvebeko valdžios at
stovai: imigracijos min. M. Jacques 
Couture, Montrealio miesto atsto
vai — M. Pierre Lorange ir M. Mar
cei Parent, dailininkai A. A. Tamo
šaičiai. daug lietuvių ir nemažai ka
nadiečių. Iškilmės buvo, pradėtos 
kalbomis, kurias pasakė Kanados vai- 
ežios atstovai, KLB Montrealio apyl. 
pirm. A. Kličius ir kultūros komisi
jos pirm. Irena Lukoševičienė, kuri 
yra ir "Vaivorykštės” pagrindinė or
ganizatorė. Gražūs tautodailės dar
bai puošė tris kambarius. Valdžios 
pareigūnų ir kitų kanadiečių domė
jimasis buvo didelis. Programa pran
cūzų ir anglų kalbomis buvo gerai 
paruošta. Programos viršelį puošė 
“Eglė žalčių karalienė”. Joje taip pat 
buvo pateiktos žinios apie mūsų tau
tos praeitį, sovietinę okupaciją ir 
mūsų kultūrinį gyvenimą Montrea
lyje. Paroda atidaryta sausio 12 d. 
ir veiks iki vasario 12 d. Susirinku
sieji buvo pavaišinti vynu. Svečius 
aptarnavo mūsų atžalynas, apsiren
gęs tautiniais drabužiais. A. A.

“Jaunimo Žiburių” puslapį, 
pasirodantį kartą į mėnesį, nuo 
š.m. pradžios sutiko redaguoti 
montrealietė stud. Rasa Luko- 
ševičiūtė. Ji yra jau nemažai 
rašiusi lietuviškoje spaudoje — 
“T. žiburiuose", “Laiškuose 
Lietuviams” ir kitur. Aktyviai 
dalyvauja lietuvių veikloje. Ku
rį laiką talkino lietuvių jauni
mui P. Amerikoje. Kviečiame 
jaunimą, sugebantį rašyti, atei
ti į talką su savo rašiniais "Jau
nimo Žiburiams" ir palaikyti 
ryšį su naująja minėto puslapio 
redaktore. Štai jos adresas: 479 
Bourbonnais St., La Salle, Que. 
H8R 2Z2.

Senatorius Paul Yuzyk at
kreipė tautinių grupių dėmesį 
į konservatorių partijos vado 
Joe Clarko pareiškimus, pa
skelbtus dienraštyje “The To
ronto Star” 1977. XII. 30. Ten 
jisai sakė: jeigu jo partija būtų 
išrinkta, tai, perėmusi valdžią, 
panaikintų šiuos departamentus 
— sporto, daugiakultūriškumo 
ir miesto reikalų. Sen. Yuzyk 
primena, kad šis pareiškimas 
prieštarauja konservatorių par
tijos nutarimams, priimtiems 
1974 m. Juose pasisakoma net 
už atskiros kultūros ministeri
jos sudarymą bei daugiakultū
riškumo politikos plėtimą. Prieš 
J. Clark pareiškimą etninės 
grupės turėtų protestuoti.

• Lietuviškoji šeima yra mažoji 
Lietuva, kurioje auga ateities tauta


