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Revizijos metas
Ekonominiame gyvenime revizijos metas ateina prieš 

biudžetinių metų pabaigą. Tuomet ekonominės bendrovės 
sukrunta tvarkyti savo knygas, peržiūrėti metų eigą ir nu
statyti kylančią, smunkančią ar pastovią tendenciją. Dva
siniame krikščionių gyvenime panašus revizijos metas yra 
gavėnia. Tai laikotarpis, kuriame kiekvienas nuoširdus 
krikščionis yra kviečiamas žvelgti ne į kitus, o Į save. Tai 
nėra lengva, nes paprastai kasdieninis žvilgsnis yra 
nukreiptas Į kitus. Dėlto jis kituose mato net krislus, o 
savyje nepastebi net rąsto. Tai psichologiška. Kiekvienas 
juk teisia ne save, o kitus, plaka ydas kitų, bet glosto sa
vąsias. Revizijos metas dvasiniame gyvenime tam ir yra, 
kad primintų žmogui, jog tikras teismas turi prasidėti nuo 
savęs. Tik tuo būdu žmogus gali žmoniškėti, tobulėti ir 
tapti vertingu visuomenės nariu. Kas teisia kitus, savęs 
neteisdamas. tampa fariziejišku žmogumi, kuris kituose 
mato ir mažiausias ydas, o savyje — tik dorybes. Kas visų 
pirma save teisia ir tik tada žvelgia i kitus, pastebi juose 
ir deimančiukų, kurių nemato fariziejiškasis teisėjas, ir 
dėmių, kurios betgi neužgožia viso asmens gyvenimo. 
Taigi, kelias i tauresnį žmoniškumą prasideda kiekvieno 
žmogaus viduje.

TAURAUS žmoniškumo kelias, kad ir nuoširdžiai pra
dėtas bei ištvermingai tiesiamas, susiduria su gyve
nimo kliūtimis, vilionėmis. Įvairiais sunkumais ir dau
giau ar mažiau deformuojasi. Tą kelią reikia vis iš naujo 

tiesinti, kitaip tariant, reformuoti. Dėlto žmogaus gyveni
mo formaciją nuolat lydi deformacija ir reformacija. Tai 
nuolatinis procesas, kurio žmogus negali išvengti, kaip, 
negali išvengti supimo laivas, plaukiantis vandenyno ban
gomis. Tos gyvenimo bangos žmogui nėra pavojingos, jei-7 
gu jis tvirtai laiko vairą savo rankose ir žino kelionės 
kryptį, kitaip tariant, jeigu jis yra savitvardos žmogus. 
Be tokios orientacinės savitvardos žmogus plaukia ten. 
kur neša gyvenimo bangos, ir dažnai sudūžta. Šiandieną 
tokių atvejų matome daug. Sudužusių žmonių, ypač jau
nimo eilėse, yra apstu. Jie išplaukia į laisvės vandenyną 
ir jame žūsta, nes neišugdo savyje tos orientacinės savi
tvardos. kuri būtina prasmingam gyvenimui. Tokių hū.dnu 
reiškinių yra ir lietuviškajame gyvenime, nes jis yra bend
rojo pasaulio dalis. Jis nėra uždara sala, kurios nepasiek
ti; deformacijos pavojai. Tik tokios uždaros grupės, kaip 
menonitai, duchoborai gali išvengti bendrų pavojų, nes 
veda izoliuotą gyvenimą. Lietuviai gi tokių getų neturi.

VISDĖLTO ir lietuviai, sudarydami atskirą bendruo
menę laisvės pasaulyje, gali išugdyti reliatyviai stip
rų moralinį atsparumą, atsiremdami į krikščionišką
ją savo tautos tradiciją. O pastarojoje savitvarda nuo seno 

yra pabrėžiama. Tai matyti pvz. kad ir gavėnios papro
čiuose. Senovėje gavėnios pasninkas, susilaikymas nuo 
pasilinksminimų, alkoholio buvo tradicijos reikalavimas. 
Ir jis niekam nepakenkė, o priešingai — ugdė tautoje 
savitvardos dvasią. Ilgainiui tas reikalavimas sušvelnėjo, 
o laisvajame pasaulyje jo mažai tepaisoma. Bet tuo nieko 
nelaimima — savitvardos dvasia ignoruojama, ir lietuvis 
užauga be pakankamo moralinio atsparumo. Dėlto, kiek 
mūsų sąlygomis įmanoma, geruosius lietuvių papročius rei
kėtų puoselėti ir išeivijoje. Ta linkme turėtų stipriau veik
ti mūsų parapijos ir organizacijos. Tai tiesioginis jų užda
vinys. ypač parapijų. Pastarosios kartais rūpinasi pašali
niais dalykais, bet nekreipia dėmesio į tiesioginius, t. y. 
moralinių papročių saugojimą. Yra vietovių, kur kunigai 
nebepaiso lietuviškos tradicijos, leidžia jai nykti ir tuo 
būdu prisideda prie moralinio mūsų žmonių nykimo. To
kios parapijos neatlieka savo uždavinio moralinėje srity
je. Pvz. kad ir gavėnios papročių nepaisymas yra tokio 
nuosmukio ženklas. O tautos sutemose reikia morališkai 
atsparaus lietuvio, pajėgiančio eiti tauriojo žmogiškumo 
keliu. Pr. G.

Pasaulio Įvykiai
FBI AGENTAI SUĖMĖ DU KOMUNISTINIO VIETNAMO ŠNI
PUS — JAV informacijos agentūroje 12 metų dirbusį amerikietį 
Ronaldą Humphrey ir vietnamietį studentą Truong Din Hungą. 
Pastarasis yra sūnus vadinamojo taikos kandidato T. D. Dzu, daly- 
vavusio 1967 m. Vietnamo prezidento rinkimuose. Juos tada lai
mėjo prez. N. V. Thieu, bet T. D. Dzu užėmė antrą vietą gautų 
balsų skaičiumi. I šią špionažo aferą yra įveltas ir komunistinio 
Vietnamo ambasadorius Jungtinėse Tautose D. B. Thi. Vietnamą 
pasiekusią medžiagą daugiausia sudarė R. Humphrio perduoti JAV 
diplomatų Pietryčių Azijoje laiškai ir telegramos. Valstybės depar
tamentas pareiškė protestą Vietnamu! per jo atstovybes Jungtinėse 
Tautose ir Paryžiuje. Pirmą kartą Jungtiniu Tautų istorijoje JAV

KANADOS ĮVYKIAI

Atsistatydino ministeris
Netikėta staigmena kanadie

čiams buvo kalėjimų ir RCMP 
policijos reikalus tvarkančio 
ministerio Francis Fox atsista
tydinimas. sis 38 metų amžiaus 
advokatas politinę karjerą buvo 
pradėjęs 1970 m. premjero P. 
E. Trudeau įstaigoje. Į federa
cinį parlamentą išrinktas 1972 
m., ministeriu paskirtas 1976 
m. rugsėjo 14 d. Daug kas jį lai
kė vienu talentingiausių jauno
sios kartos liberali; politiku, ga
linčiu tapti partijos vadu. Atsi
statydinti privertė vienos moters 
premjerui P. E. Trudeau atsiųs
tas laiškas, atskleidęs prieš ke
letą meti; F. Fox turėtus ryšius 
su ištekėjusia moterimi. Kai ji 
tapo nėščia, buvo padarytas le
galus abortas ligoninėje. Ligo
ninės dokumentuouse už jos tik
rąjį vyrą pasirašė F. Fox, su
klastodamas jo parašą. Paskelb
damas atsistatydinimą, F. Fox 
federaciniame parlamente ap
gailestavo savo elgesį ir patvir
tino šiuos faktus. Dėl nemora
laus politikų elgesio šiandien 
daug kas užmerkia akis, tačiau 
parašo suklastojimas gali būti 
susietas su kriminaliniu nusi

kaltimu. Būdamas advokatu. F. 
Fox tai turėjo gerai žinoti. Pa
rašo suklastojimo reikalą dabar 
tiria Ontario gen. prokuroro R. 
McMurtry atstovai. Jų išvadas 
žadama paskelbti po poros sa
vaičių. F. Fox buvusios meilu
žės ir jo skundėjos pavardės li
ko neatskleistos. Remdamasi 
patikimais šaltiniais, spauda 
betgi daro išvada, kad būta 
dviejų moterų.

Naujuoju kalėjimu ir RCMP 
policijos ministeriu premjeras 
P. E. Trudeau paskyrė dabarti
nį pašto minister; J. J. Blaisą, 
kuris taip pat yra advokatas. Jo 
darbas pašto ministerijoje ne
pasiekė jokių laimėjimų dėl 
perdaug švelnios linijos įtampą 
keliančios pašto vidaus tarnau
tojų unijos atžvilgiu. Į marksiz
mą linkę šios unijos vadai at
metė visas J. J. Blaiso pastan
gas santykiams gerinti. Pernai 
pasibaigusi sutartis tebėra ne
pasirašyta, darbas ir toliau at
liekamas vėžlio žingsniu, nors 
pagrindiniai centrai jau turi au
tomatines mašinas laiškams 
skirstyti. Toronto centruose ro-

Toronto lietuvių kredito kooperatyvą "Parama” 25 m. sukakties proga sveikino ir kitataučiai. Iš kairės lenkų kredito 
kooperatyvo pirm. T. Gonsik, “Paramos” pirm. H. Stepaitis, estų — V. Ernesaks. Svečiai įteikė dovanas — pla- 
ketę su įrašu ir albumą Nuotr. St. Dabkaus

PRANEŠIMAS IŠ IZRAELIO

"Šalin okupantą konstitucija!”
1977 m. spalio 10-sios įvykiai 

Vilniuje buvo "Tėviškės Žibu
riuose" nušviesti kaip sportinio 
incidento išdava. Tai tam tikru 
laipsniu menkina šio masinio 
protesto veiksmo reikšmę.

Prieš kurį laiką į Izraelį at
vyko kauniečiai — muzikos mo
kytoja Mina ir inžinierius Mi
chaelis Kublanovai, su kuriais 
man teko plačiau pasišnekėti 
apie dabartinę padėtį Lietuvo
je apskritai ir konkrečiau apie 
spalio 10-osios dienos protesto 
demonstraciją Vilniuje. Mina 
Kublanovienė. kokių 30 metų 
moteris, gimusi Irkutske Lietu
vos žydų-tremtinių šeimoje, at
sitiktinai tą atmintiną dieną bu
vo Vilniuje ir savo akimis re
gėjo masinę demonstraciją, žy
giavusią Lenino (Gedimino) 
prospektu į sostinės centrą. Pa
grindinis demonstrantų šūkis, 
anot Minos Kublanovienės pa
sakojimo, buvo “Šalin okupan
tų konstituciją!“

Reikėtų skaitytojams primin
ti. kad tomis dienomis Maskvo
je posėdžiavo TSRS augščiau- 
sios tarybos sesija, svarsčiusi 
bei. kaip dera “laisviausioje” 
ir “demokratiškiausioje” rau
donosios Rusijos imperijoje, 
vienbalsiai priėmusi naująją 
konstituciją.

Naujoji Sov. Sąjungos kons
titucija "įstatymiškai” įtvirti
na Pabaltijo valstybių aneksi
ją. Tai neabejotinai sukėlė de
monstrantų — spalio 10 die
nos riaušių dalyvių (ir reikia 
manyti, kad ne tik jų) pasipik
tinimą. Iki šiol veikusi vadina
moji Stalino konstitucija buvo 
priimta 1936 m., kai Lietuva, 
Latvija ir Estija buvo nepri
klausomos valstybės. Atseit, 
Pabaltijo tautų atstovai už Sta
lino konstituciją nebalsavo. 
Riaušių Vilniuje tikslas — pa
demonstruoti visam pasauliui, 
kad augščiausiosios tarybos de
putatai. tariamai atstovaujan
tieji Lietuvai, anaiptol neišreiš
kia savo rinkėjų valios ir bal
suoja pagal iš anksto paruoštą 
scenarijų.

Futbolo rungtynės tarp Vil- 

tacinius streikus pradėjo kitai 
unijai priklausantys keli šimtai 
mechanikų, taisančių automati
nes mašinas ir pašto automobi
lius. Šios unijos nariai nerimau
ja ir kituose Kanados miestų 
paštuose. Jie nori greito naujos 
sutarties pasirašymo. Problemą 
betgi sudaro jų reikalavimas pa
didinti 1977 m. atlyginimus 9,5 
' < kai tuo tarpu Antiinfliacinės

(Nukelta į 8 psl.)

niaus “Žalgirio” ir Smolensko 
“Iskros" buvo tik patogi pro
ga legaliai sutelkti gausią mi
nią drąsiam ir r. m. i.gam veiks
mui prieš konstitucinę kome
diją. Tai jau ne be pirmas kar
tas. kai įvairiausių krypčių po
litinės jėgos, veikiančios po
grindyje, panaudoja atitinka
momis progomis sporto varžy
bas demonstrantų telkimui ir 
masinių veiksmų prieš okupan
tus rengimui. Panašus protesto 
veiksmas buvo sumaniai orga
nizuotas Kaune 1960 m. liepos 
mėnesį sovietinės Lietuvos dvi
dešimtmečio išvakarėse. Kaune 
kaip tik tą dieną viešėjo TSKP 
CK politinio biuro narys M. 
Suslovas, ne be pagrindo pra
mintas antruoju Muravjovu ko
riku. Kauno sporto halėje tą 
dieną įvyko Lietuvos-Uzbekijos 
bokso varžybos, pasibaigusios 
masine protesto demonstracija 
ir kruvinu susidūrimu su mili
cija bei skubiai iškviestais ka
riuomenės daliniais. Beje, ka
riuomenės daliniai ir šį kartą 
spalio 10 d. slopino riaušes Vil
niuje, nes milicija nesugebėjo 
išlaikyti gausių demonstrantų. 
Pats faktas, kad kariuomenė 

SERGIEJUS KOVALIOVAS, rusų mokslininkas, nuteistas sovietinio teismo 
Vilniuje septyneriais metais lagerio ir trejais metais tremties už “I.KB 
Kronikos” skleidimą. Jis yra žymus biologas, parašęs apie 60 mokslinių dar
bų. Koncentraciniame lageryje buvo laikomas izoliuotoje vienutėje, keletą 
kartų badavo, protestuodamas prieš nežmoniškas sąlygas. Jo sveikata kelia 
susirūpinimą. Išeivija turėtų reikalauti jo išlaisvinimo

panaudojama prieš civilius gy
ventojus yra geriausias Lietu
vos okupacijos įrodymas, pa
neigiantis juokingą tvirtinimą 
esą lietuvių tauta pati savano
riškai išsižadėjusi savo valsty
bingumo ir nepriklausomybės.

Inž. Michaelis Kublanovas pa
pildė savo žmonos pasakojimą 
faktais apie okupantų milicijos 
veiklą Kaune. Kasmet a.a. Ka
lantos susideginimo metinių, 
dieną Kauno milicija ir įgula 
sustiprintai patruliuoja miesto 
gatves ir prisidengusios įvairio
mis dingstimis draudžia jauni
mui įeiti į miesto sodą bei bu
riuotis Laisvės alėjoje.

Inž. Michaelis Kublanovas yra 
nuomonės, kad Lietuvoje veikia 
giliai paslėptas pogrindis, va
dovaujantis ir organizuojantis 
lietuvių tautos kovą prieš rusų 
okupaciją. Į mano klausimą, ar 
matęs atsišaukimų, nelegaliai 
leidžiamų laikraščių, iškeltų tri
spalvių vėliavų. Michaelis Kub
lanovas atsakė neigiamai, čia 
pat pabrėžęs, kad, labai galimas 
dalykas, anksčiau ar vėliau to
kių pasipriešinimo pasireiški
mų Lietuvoje bus apstu.

Jigaelis Bar-Amas 

vyriausybė pareikalavo, kad į« 
savo kraštą būtų grąžintas šiai 
organizacijai paskirtas ambasa
dorius. Vietnamas reikalavimą 
atmetė, teigdamas, kad ambasa
dorius D. B. Thi nieko bendro 
nėra turėjęs su špionažu ir kad 
jo kaltinimas nėra pagrįstas fak
tais. Kadangi JAV neturi oficia
lių diplomatinių ryšių su komu 
nistiniu Vietnamu, pagrindinis 
žodis, atrodo, teks Jungtinių 
Tautų sekretoriui K. Waldhei- 
mui. Matyt, dėl to žodžio vėliau 
buvo paskelbtas ambasadoriaus 
atšaukimas. Antikomunistinį 
pogrindį pačiame Vietname at
skleidė Tailandijon pabėgęs vie
nas jūrininkas iš Fu Quoco sa
los. Jo teigimu, Vietname vis 
dar veikia karinės grupės, atsi
sakiusios kapituliuoti 1975 m. 
Jos ne tik priešinasi ginklu, bet 
ir skleidžia antikomunistinius 
atsišaukimus.

Kandidatai premijai
Vienuolika JAV kongreso na

rių pasiūlė Nobelio institutui 
Norvegijoje 1978 m. taikos pre
miją paskirti Helsinkio susitari
mų pažeidimus sekančiam ko
mitetui Maskvoje. Siūlyme pa
brėžiama. kad trys šio komiteto 
nariai — Anatolijus Ščaranskis, 
Aleksandras Ginzburgas ir Juri
jus Orlovas be jokio teismo yra 
atsidūrę koncentracijos stovyk
lose. Už premijos paskyrimą ko
mitetui pasisako ir kaikurie 
Norvegijos. Belgijos politikai. 
Sovietinių disidentų grupė 
Maskvoje paskelbė peticiją ko
munistinės Kinijos vadui H. 
Kuofengui, prašančią pagalbos 
išvykti iš Sovietu Sąjungos. Pe
ticiją pasirašė 69 baptistai ir 
sekminininkai.

Kompromisas
Italijos premjeras G. Andre

ottis. bandydamas sudaryti nau
ją ministeriu kabinetą, atmetė 
koalicinės vyriausybės sudary
mą su komunistais. Krikščionių 
demokratų vardu jis pasiūlė ko
munistams. socialistams, social
demokratams. respubl iki n in
kams ir liberalams bendros pro
gramos paruošimą parlamente. 
Ją įgyvendintų ligi šių metų pa
baigos veikianti krikščionių de
mokratu mažumos vyriausybė, 
kuri atsistatydintų, kai bus ren
kamas naujas prezidentas dabar
tiniam G. Leone pakeisti. Pa
grindinis naujosios vyriausybės 
uždavinys būtų tvarkos grąžini
mas Italijos miestams. Praėju
sią savaitę Romoje siautėjo stu
dentai. padegdami autobusus ir 
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automobilius, kirsdamiesi su po
licija. Riaušes primenančias de
monstracijas sukėlė Įstatymo 
projektas, kurio dėka kaikurie 
kairieji studentai iš misetų bū
tų ištremti į provinciją.

Nauja taktika
Palestiniečių organizacija, sa

ve vadinanti revoliucine arabų 
armija. stengiasi sustabdyti 
Izraelio apelsinų eksportą Euro
pon. Olandijoje ir V. Vokietijo
je buvo rasta gyvsidabriu už
nuodytų apelsinų. Dėl jo keli 
olandų vaikai buvo atsidūrę li
goninėje. bet rimčiau nesusirgo. 
Teigiama, kad apelsinus užnuo
dija palestiniečiai darbininkai 
Izraelio soduose. Iš tikrųjų gyv
sidabris greičiausiai buvo 
įšvirkštas Olandijoje ir V. Vo
kietijoje. Tai liudija ir jo dozės 
Ispanijoj išaugintuose apelsi
nuose.

Kovos dykumoje
Marksistinis pik. itn. M. H. 

Mariamo režimas Etiopijoje, su
silaukęs pusės bilijono dolerių 
vertės sovietinių ginklų, pradė
jo ofenzyvą prieš Somaliją. So
vietinės gamybos “MIG-21” nai
kintuvai dieną ir naktį bombar
duoja somaliečių užimtos Oga- 
dcno dykumos vietoves. Spėja
ma, kad tais lėktuvais skraido 
kubiečiai lakūnai. JAV žvalgy
bos duomenimis, Etiopijoje jau 
yra apie 3.000 kubiečiu ir 1.000 
sovietų. Somaliečiai žurnalis
tams parodė pirmą nelaisvėn 
patekusį kubietį. Pik. Itn. M. H. 
Mariamas, pradėdamas ofenzy
vą. pasmerkė Vakarų pasaulio 
paramą Somalijai. nors iš tikrų
jų Somalija tik prašo paramos 
ir jos dar nėra gavusi. Tankus, 
lėktuvus bei kitus sunkiuosius 
ginklus Etiopijon jau keli mė
nesiai gabena Sovietų Sąjunga.

Fondo problemos
Gyvendamas Šveicarijoje, ra

šytojas A. Solženicinas įsteigė 
specialų fondą disidentams So
vietų Sąjungoje ir užsienyje 
remti. Fondui buvo panaudotas 
honoraras už Vakarų pasaulyje 
išleistas “Gulago salyno” kny
gas. Šveicarijos vyriausybė fon
dą buvo atleidusi nuo pajamų 
mokesčio, bet Ciuricho valdžia 
dabar pareikalavo beveik $2 mi
lijonų, motyvuodama faktu, kad 
labdarai iš to fondo panaudoja
ma tik 20'7 lėšų. Honoraro už 
“Gulago salyną" A. Solženicinas 
atsisakė dar būdamas Sovietų 
Sąjungoje.
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9 RELIGINIAME GY'fEN1ME
Simas Kudirka. 1975 m. lankydamasis Toronte, dalyvavo pamaldose ir atnešė aukojamąsias Mišių dovanas* BETLĖJAUS ŽVAIGŽDE, apra

šoma šv. Mato Evangelijoje, anot 3 
britų mokslininkų, buvusi “nova” 
(t.y. staiga sušvitusi, žymiai smar
kiau nei normaliai spindinti žvaigž
dė). Šią “novą” esą pastebėjo 5 me
tais prieš Kristų ir užrašė Kinijos bei 
Korėjos astronomai. John Parkinson 
iš Milliard Space Science laboratori
jos Dorking mieste, Richard Ste
phenson iš Newcastle universiteto ir 
David Clark iš karališkosios Green
wich observatorijos tvirtina šią ga
limybę straipsnyje, išspausdintame 
“Journal of the Royal Astronomical 
Society”. Jie atmeta ankstesni astro
nomų spėliojimą, esą Betlėjaus 
žvaigždė buvo Jupiterio ir Saturno 
planetų subėgimas Pisces (“žuvies”) 
konsteliacijoje. Pernai dar tą gali
mybę labai įtikinančiai gynė taipgi 
britas mokslininkas David VV. 
Hughes iš Sheffield universiteto 
straipsnyje, išspausdintame “Natu
re” žurnale.

* LATERANO UNIVERSITETO 
ROMOJE oficialus profesorių dėsto
mųjų minčių tyrimas, įsakytas pa
ties Pauliaus VI, dabar yra atlieka
mas kanadiečio vysk. Edouardo Gag- 
nono. Kraštutinių dešiniųjų laikraš
tis Italijoje “Si Si, No No” aštriai 
puolė keletą to universiteto profeso
rių už dėstymą minčių, prieštarau
jančių katalikų tikėjimui. Pasirodo, 
tiek Laterano universiteto profeso
riai, tiek ir patys studentai yra smar
kiai pasidalinę į dvi grupes — konser
vatyviųjų ir liberaliųjų. Kaikurie iš 
konservatyviųjų profesorių bendra
darbiauja minėtame laikraštyje ir 
tikriausiai tą kaltinimą laikraštin 
pasiuntė. Kadangi lakraštis yra ne
mokamai siuntinėjamas daugeliui 
Vatikano tarnautojų, tai žinia greit 
pasiekė popiežių. Vysk. Gagnon, 59 
m. amžiaus, Vatikano šeimos reika
lams vicepirmininkas, jau yra atli
kęs panašų tyrimo uždavinį anksčiau. 
Jam buvo popiežiaus pavesta ištirti 
finansinę Vatikano kurijos padėtį. 
Sakoma, kad savo pranešime, kurį 
popiežius atidžiai perskaitė, vysk. 
Gagnon tarp kitko nurodė visų tar
nautojų nepasitenkinimą buvusio 
valstybės pasekretorio arkiv. Giovan
ni Benelli perdideliu įsigalėjimu. 
Kaikurie Vatikano tarnautojai ma-

. no, jog popiežius, šio pranešimo pa- 
skat’ntas, ir pakėlė arkiv. Benelli 
kardinolu, kad galėtų jį iš kurijos 
pareigų atleisti.

* KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖS 
KLAUSIMAS yra labai svarbus, 
anot Pauliaus VI, tačiau jo sprendi
mas jau kuris laikas nejuda iš vie
tos. Jis tai pareiškė susirinkusiai ti
kinčiųjų miniai Šv. Petro aikštėje. 
Kiekvieno asmens, kuris yra pagerb
tas krikščionio vardu, esanti parei
ga melstis už krikščionių vienybę, 
nes to reikalauja Mistinio Kristaus 
Kūno tiesa.

* JUGOSLAVIJOJE JĖZUI TAI 
kun. Alojzij Strubelj, SJ, ir kun. 
Lajze Bratina, SJ, patraukti į teismą 
už išleidimą knygos "Absoliuto iš
gyvenimas slovėnų literatūroje”. 
Geričiausiai jiems reikės sumokėti 
S55.000 baudą. Komunistinės Jugo
slavijos įstatymai nurodo, kad reli
ginės organizacijos gali leisti tik re
liginio ir katachetinio pobūdžio kny
gas. Ši knyga, anot Jugoslavijos 
valdžios, nesanti religinė, o literatū
rinė. Apkaltintieji kunigai tvirtina, 
jog ši pernai mirusio žyniaus slovė
no teclogo kun. Vladimiro Truhlar, 
SJ, knyga esąs teologinis veikalas. 
Kun. Vladimir Truhlar, SJ. profeso
riavo Romos Šv. Gregoriaus univer
sitete ir mirė praeitų metų pradžio
je. To universiteto vicerektorius yra 
lietuvis kun. Paulius Rabikauskas, 
SJ.

★ ŠV. STEPONO KARŪNOS grą
žinimo Vengrijon reikalu buvo pa
skelbta spaudoje žinia, kad Vatika
nas pritaręs JAV prezidento minčiai 
grąžinti karūną Vengrijon dabar. 
Tai buvo patvirtinęs ir JAV vysku
pų konferencijos generalinis sekre
torius vysk. Thomas Kelly. Tačiau 
tai nėra visa tiesa. Tuoj po vysk. 
Kelly tvirtinime. Vatikano spaudos 
agentūra paskelbė, esą prieš keletą 
mėnesių JAV valdžia pranešė Vati
kanui svarstanti šv. Stepono karū
nos grąžinimo Vengrijon klausimą. 
Vatikanas tada savo atsakyme JAV 
prezidentui pripažino, kad JAV ne
gali savo krašte visam laikui pasi- 

. laikyti dalyko, kuris joms nepriklau
so. Tačiau buvo pabrėžta, jog reikia 
svarstymuose atsižvelgti į laiko sąly
gas bei aplinkybes ir turėti mintyje 
dvasinį karūnos pobūdį.

★ SOVIETU A M B A S A D A 
VAŠINGTONE paskelbė žinią, kad 
du žymūs religijos vadovai Sov. Są
jungoje pasisakė prieš JAV neutro
ninių sprogmenų gaminimą. Rusų 
oitodoksų Maskvos patriarchas Pi- 
rnenas esąs pareiškęs Sov. Sąjungos 
“Novosti” spaudos agentūrai, kad 
įvairių religijų tikintieji turėtų rei
kalauti JAV sustabdyti ginklavimosi 
l'nktynes ir neutroninio sprogmens 
gamybą. Jis taipgi ta proga paneigė 
vakarietiškosios spaudos teigimus, 
kad tikintieji yra persekiojami So
vietų Sąjungoje. Panašų pareiškimą 
tai spaudos agentūrai padarė ir 
Evangeliškųjų Baptistų Tarybos ge
neralinis sekretorius Aleksiejus Byč- 
koy. Pasak “T a s s” agentūros, 
patriarchas Pimenas tuo reikalu pa
siuntė laišką Pauliui VI, ragindamas 
jį prisidėti pasisakymu prieš neutro
ninius sprogmenis.

★ KATALIKU BENDRIJA LEN
KIJOJE yra pasiruošusi bendradar
biauti su komunistine valdžia kovo
je prieš moralinį krašto palaidumą, 
jei pastaroji atsisakys savo nusista
tymo prieš K. Bendriją. Tai pareiš
kė kard. Stefan Wyszynski savo pa
moksle Varšuvos katedroje. Jis nu
rodė. kad šiuo metu komunistinė 
Lenkijos valdžia varo smarkią pro
pagandą prieš religiją ir tiesiog ne
apkenčia K. Bendrijos. Jis taip/gi kri
tikavo valdžios cenzūrą, kuri nelei
džia žmonėms informuotis, ir reika
lavo pašalinti visas kliūtis katalikiš
kajai spaudai.

★ POPIEŽIUS PAULIUS VI me
tinėje savo kalboje diplomatiniams 
atstovams Vatikane palietė rasizmą, 
kalinių kankinimą ir religinę prie
spauda. Jis neminėjo nė vienos ko- 
mūni'tų valdomos valstybes vardais, 
tačiau buvo aišku kas turima galvo
je. Pasak popiežiaus, daugelyje kraš
tų tikintieji yra diskriminuojami 
darbuose, studijose, tarnybose ir yra 
laikomi “įtartinais piliečiais”. “Ar 
gali valstybė laukti visiško pasitikė
jimo ir bendradarbiavimo, jeigu pati 
skelbiasi esanti ateistinė? — klausė 
popiežius. Prisimindamas Vengrijos 
Kadaro ir Lenkijos Giereko lanky
mąsi Vatikane. Paulius VI pareiškė 
norįs, kad tų kraštų katalikai būtų 
lojalūs savo vyriausybėms. Kalbėda
mas apie rasizmą, popiežius pareiš
kė: “K. Bendrija negali nutylėti sa
vo mokymo, kad visos rasistinės te
orijos yra priešingos krikščionių ti
kėjimui ir meilei”.

KUN. PROF. STASYS YLA para
šė ir išleisdino monografiją "Jurgis 
Matulaitis”, kurioje plačiai ir išsa
miai apžvelgia būsimo šventojo ar
kivyskupo gyvenimą, asmenį ir dar
bu“. .Monografija pavadinta “Asme
nybės apybraiža”. Ji turi 384 psl., 
gausiai iliustruota, suskirstyta į 16 
skirsnių. Monografija parašyta leng
vu. sklandžiu stiliumi, kad būtų pri
einama plačiajai visuomenei. Ją iš
leido ir spausdino N. Pradėtosios 
Marijos seserys Putliame, Conn. Kai
na — $7.00. Knygos išleidimo data 
nurodyta 1977, bet viešumą pasiekė 
1978 m. sausio pabaigoje.

★ TORINO DROBĖ bus viešai iš
statyta š. m. rugsėjo mėnesį miesto 
aikštėje. Pagal padavimą, į šią dro
bę buvo įvyniotas nuo kryžiaus nu
imtas Kristaus kūnas. Leidimą dro
be viešai parodyti davė Turino 
arkiv. Anastasio Ballestrero ir buvu
sios italų karališkos šeimos galva 
Umberto Savoy. Drobė yra sena Sa
voy ginrnės nuosavybė ir seniau bu
vo laikoma Chambery mieste, dabar- 
Onėje Prancūzijoje. 1578 m. Milano 
arkivyskupas šv. Karolis Borromeo 
vyko tos drobės pamatyti. Norėdama 
arkivyskupui kelionę sutrumpinti, 
Savoy giminė tą drobę atgabeno į 
Toriną. Paskui Torino ir buvo pa
likta Sv. Jono katedroje, sidabro dė
žėje. Per tą laiką ji buvo viešai pa
rodyta tik keletą kartų. Paskutinį 
kartą jį buvo katedros aikštėje vie
šai rodoma žmonių miniai penketą 
minučių prieš 40 metų. 1973 m. To
rino arkivyskupija leido drobę nu
filmuoti ir rodyti per televiziją. 1976 
m. šveicaras kriminologas Max Frei 
tvirtino, kad rastos drobėje žiedų 
liekanos irodo, jog drobė tikrai 
yra 2,000 metų senumo ir pagaminta 
Palestinoje. Tačiau neužilgo speciali 
komisija, kuri buvo sudaryta 1969 
m. tuometinio Torino arkivyskupo 
kard. Michele Pellegrino, pareiškė, 
jog neįmanoma nustatyti drobės da
tos. KUN. J. STŠ.

• Sovietų konstitucija religijos 
laisvę vadina teise, o vyriausybė — 
nusikaltimu. — RICHARD KRICKUS

Išeivio išdavystės kelias
V, VINCIŪNAS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Beklaidžiodamas Įvairiose iš
eivio pakelėse, V. A. piktai 
niurzga apie Lietuvos konsulatą 
Tuebingene, šaiposi iš lietuvių 
išeivių studijų tenykščiame 
Carl universitete, iš “antitarybi
nės” BALFo šalpos, “katalikiš
kojo” Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus, UNRROS, IRO. Jis mini 
repatriacinę sovietų komisiją, 
bet nutyli jos nesėkmingą veik
lą lietuvių išeivių stovyklose.

Išpuolis prieš JAV
Ir čia pasireiškė V. A. dvivei

diškumas. JAV gyvendamas, V. 
A. daug rašė, bet mažiausiai lie
tė krašto gyvenimą. Jis puldinė
jo sovietus, net Leniną niekino, 
taikstėsi aplinkai, lyg pigmali- 
jonas. Tik dabar jo knygoje 
randame šiuos išsireiškimus: 
Amerikoje žmogus netikras dėl 
rytojaus, galinga valstybė neiš
gali savo piliečių nemokamai 
gydyti, tai kraštas, kuriame įsi
vyravo' narkomanija, o dieno
mis praeiviai užpuolami, apiplė
šiami, sumušami ir net nužudo
mi (21 p.).

Autorius vėl “natūraliai" ke
liavo į JAV, nes ten buvo “nu
neštas” daugumos išeivių ban
gos. Jis esą kūrėsi labai kukliai, 
tenkinosi darbininko pareigo
mis kartoninių dėžučių fabrike, 
indų plovėjų, valytojų, inspek
toriumi grąžtų fabrike, bet nu
tylėjo darbą lavoninėje ir laiš
kanešio pareigas Los Angeles. 
Ne dėl sunkaus darbo, ne dėl 
Amerikos neapykantos jis sten
gėsi pritapti VLIKe ir su juo 
nesiskirti iki pat išvykimo Į 
okupuotą Lietuvą 1972 m. ru
denį.

Tiesa, kelerius metus gana 
rūpestingai redagavo pirmąjį 
"Draugo’' puslapį, ten įvedė 
skyrelį “Katalikai pasaulyje”, 
daug žinių dėjo apie sovietų įsi
brovimą Čekoslovakijoje, negai
lestingai taršė Maskvos politiką, 
bet metė geriau atlyginamą re
daktoriaus darbą ir vyko lietu
viško ELTOS biuletenio reda
guoti. Tai buvo paskutinė pro
ga prieiti prie VLIKo dokumen
tų, kuriuos parsivežė į Lietuvą.

Jis rašo, kad Lietuvoje buvęs 
paprašytas susipažinti su rank
raščio “Išdavystės keliu’ grei
čiausiai pirmąja dalimi (115 p.), 
nes antrąją dalį jis pats parašė. 
Ten ir pamini, kad jam geriau 
tiktų rašyti apie VLIKą nuo 
1953 m., bet jis pasišovė aiškinti 
VLIKo raidą nuo 1944 m. ru
dens. Jam rūpėjo priminti ne 
tik VLIKo negalavimus, bet ir 
lietuviškos politinės veiklos su
skilimą, kai be VLIKo dar vei
kė diplomatai, VLAKas ir BD 
PS (119 p.).
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VLIKo pastogėje
V. A. 1953 m. rudenį atvyko 

į Reutlingeną, kuriame buvo 
VLIKo būstinė. Tuo metu ten 
buvo plečiamas informacinis 
darbas, ypač radijo bangomis. 
“Man rūpėjo visų pirma žurna
listinis darbas” (115 p.). Iš tik
ro žurnalistinis darbas jam te
buvo priedanga. Net ir apie žur
nalistinį darbą rašydamas jis 
klaidina skaitytojus: “.. . kas
dien susipažinti su oro paštu 
gaunama spauda iš Vilniaus” 
(128 p.). Tai ryški klaida, nes so
vietinės spaudos dalį galima bu
vo užsakyti tik nuo 1957 m.

žinoma, jis rengė rašinius ra
dijo stotims, talžė sovietų poli
tiką, bet kita ranka grobstė įvai
rius VLIKo protokolus ir kitus 
svarbesnius raštus, kurių ištrau
kas paskelbė savo knygoje. Jie 
liečia VLIKo veiklos aptarimus, 
vidinius nesusipratimus, parti
nius ginčus ir net raštus. Vyk
domosios tarybos pirmininkas 
buvo skatinamas drausminti 
bendradarbių plepumą, bet tuo 
pat metu net slaptieji raštai iš 
Reutlingeno pateko Į Rytų Ber
lyną per tris dienas. Kuriuo gi 
būdu?

Sovietai pokario metais do
mėjosi VLIKo veikla ir įbruko 
mašininkę šnipinėti. V. A., pėd
sakus mėtydamas, rašo: “M. 
Gelžinis, gal būt, įtardamas, jog
H. Jakužaitis turįs ryšių su ta
rybiniais saugumo organais, pa
siūlęs per jį perduoti . . . slap
tus VLIKo dokumentus. Tie do
kumentai, lietę 1950-54 m. lai
kotarpį, buvo saugomi banko 
seife Reutlingene. Juos sudarė
I. 650 lapų. Šiuose raštuose bu
vo VLIKo pasitarimų su JAV, 
Anglijos ir Prancūzijos atsto
vais protokolai, gen. S. Raštikio 
paruošti pasiūlymai amerikie
čiams ir anglams dėl “lietuvių 
legiono” sudarymo, instrukcija 
dėl JAV įstaigų VLIKui skirtų 
lėšų panaudojimo specialiems 
reikalams. Pasirodo, jog M. Gel
žinis tokią paslaugą siūlė todėl, 
kad jam trūkę pinigų persikelti 
į JAV, jose tinkamai įsikurti. 
Už minėtus dokumentus M. Gel
žinis iš H. Jakužaičio prašęs 
4.500 markių (1.125 dol.). Ar M. 
Gelžinis perdavė minėtus doku
mentus tarybiniams organams, 
H. Jakužaitis man nepasakė” 
(157 p.).

Jei V. A. pavyktų įrodyti, kad 
VLIKe veikė ir daugiau sovieti
nių šnipų, visdėlto liktų neatsa
kytas klausimas, kaip tos įstai
gos dokumentai pateko į jo kny
gą? '

V. A. tvirtina, “kad VLIKas 
nuo pat savo veiklos užsienyje 
pradžios buvo ir yra naudoja
mas įvairių užsienio žvalgybų 
interesams” (150 p.). Išeitų, kad 
VLIKas buvo nepaprastai galin-

?
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gas ir vieningas, o autorius vi
sais būdais stengiasi įrodyti jį 
buvus pakrikusiu ir silpnu.

V. A. rašo: “Man tie pinigų pa
grįsti vlikininkų santykiai buvo 
ypač akivaizdūs” (138 p.), bet nė 
vienas VLIKe dirbusiųjų nepra
turtėjo.

Nusižiūrėjęs į save, beveik 
kiekvieną ryškesnį asmenį kal
tina šnipinėjimu ir įrodymui 
pateikia K. Zaikausko laišką, 
nenurodęs datos, skirtą kažko
kiam JAV žvalgybininkui Alfre
dui Gvazdauskui. • Su dideliu 
įniršiu V. A. kaltina P. Karvelį, 
V. Sidzikauską, K. Zaikauską, 
jau mirusius, ir daugelį tebegy
venančių. Jis piktai puola net 
M. Gelžinį, kuris 1953 m. jam 
suteikė žinių apie santykius su 
amerikietiškomis žvalgybinėmis 
organizacijomis (151 p.).

Daug vietos skirta aprašyti 
net trijų varžovų pastangoms tu
rėti Lietuvos atstovą Bonnoje 
(178-200 p.). Šios varžybos, pa
puoštos didelėmis nuokrypo- 
mis, prašosi ryškaus patikslini
mo.

Pasimėgaudamas V. A. rašo 
apie partijų pasitraukimą iš VL 
IKo ir vėl grįžimą, VLIKo nesu
tarimus su kitais politiniais 
veiksniais ir pleišėjimą lietuviš
koje išeivijoje.

1967 m. grįžęs iš V. Vokieti
jos į Niujorką, V. A. skubėjo 
lankyti “EXPO-67” Montrealy- 
je ir ten pasireikšti sovietų pa
viljone. Tas jo mostas jau buvo 
ir “Tiesoje” aprašytas. Iš Mont- 
realio jis vėl grižo į VLIKo būs
tinę, ten buvo jo narių pagrau
dentas dėl tautinės drausmės 
pažeidimo, bet po dvejų metų 
vėl pritapo prie VLIKo, redaga
vo jo leidžiamą lietuviškąjį EL 
TOS biuletenį. VLIKas vėl su
silaukė akylaus stebėtojo, ten 
buvusių asmenų vertintojo.

Gal kiek pašaipiai, bet žymiai 
atlaidžiau rašo apie VLIKą 1969 
- 72 m. laikotarpyje, išskyrus sa
vo viršininką J. Audėną. Jis pie
šiamas tokiomis spalvomis: “J. 
Audėnas — silpnas publicistas, 
turįs menką intelektualinį aki
ratį, ir toks žmogus sąlygojo vil
kinio informacinio darbo lygį. 
Jis, pavyzdžiui, įvairiomis pro
gomis mėgsta skelbti “veiklos 
programą“. Tos "programos” 
neretai atskleidžia jo politinio 
mąstymo ribotumą, logikos sto
ką” (256-57 p.). V. A. dar pride
da, lyg šios Atlanto pusės gy
ventojas: “Man rodosi, kad vi
sišką VLIKo veiklos sunykimą 
reprezentuoja J. Audėnas” (255 
p.). Kam gi jam prireikė taip gi
liai aimanuoti dėl "VLIKo “su
nykimo”?

Autorius mėgsta spirti sa
viems svetima kanopa. Jis daž
nai kartoja žodžius A. Devenie- 
nės, lyg ji būtų jo bičiulė, nė 
vieno blogo žodelio apie ją ne
tardamas. Iš kažkurio jos laiško 
iškasami ir šie žodžiai: “Jis (Au
dėnas) rūpinasi pirma savimi, o 
paskui jau tais, kurie jį repre
zentuoja” (258 p.). O kaip elgėsi 
V. Alseika, tarnaujantis lietu
vių tautos pavergėjui, siekda
mas geresnio duonos kąsnio?

Vokietijos lietuviai
Pats pikčiausias išpuolis ski

riamas V. Vokietijos lietuviams, 
ypač dvasiškiams, Vasario 16 
gimnazijai, Bendruomenei ir 
kuopoms niekinti. Išsamiai ap
taręs lietuvių pasisklaidymą Vo
kietijoje, pradeda gimnazijos 
puolimą. Jis nedrįsta minėti jos 
tikrojo vardo — rašo “gimnazi
ja Huettenfelde”.

V. A. lankėsi gimnazijoje, 
rankiojo dulkeles ir jas papū
tė knygoje. Kaiką jis matė, bet 
dar daugiau išrado: lėšos iš
švaistytos, nedaug mokinių, ma
ža abiturientų, bet jie jau besi-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Padėka
a + a Stefanijai Kalūzienei

mirus, nuoširdžiai dėkojame kun. klebonui P. Ažubaliui, 
kun. I. Grigaičiui ir kun. B. Pacevičiui už šv. Mišias, 
solistui V Verikaičiui už giedojimo ir muzikui Stasiui 
Gailevičiui už palydėjimo giesmių vargonais Prisikėlimo 
šventovėje.

Ypatinga padėka kun. klebonui P. Ažubaliui ir 
kun. I. Grigaičiui už aplankymo velionės ligoninėje, 
Rožinį bei kitas maldas laidotuvių namuose, parodytų 
rūpestingumų, šventovėje pasakytų labai gražų pamoks
lų ir palydėjimų velionės į amžino poilsio vietą — Sv. 
Jono lietuvių kapines.

Gili padėka priklauso visiems giminėms, draugams 
ir pažįstamiems Kanadoje bei Amerikoje, kurie daly
vavo Rožinio maldose, palydėjo velionę į amžinojo poil
sio vietų, prisiminė maldose, užprašė šv. Mišias, pareiš
kė užuojautų asmeniškai, laiškais, per spaudų ir labai 
gražiomis gėlėmis papuošė karstų. Tos gėlės savo žy
dėjimu priminė mano mylimos žmonos Stefutės jaunys
tės ir mūsų vedybų meile žydinčius metus.

Nuoširdi padėka SLA 236 kuopos valdybos pirmi
ninkui H. Chvedukui už tartų laidotuvių namuose atsi
sveikinimo žodį, karsto nešėjams, V. Vaitkienei už pa
ruošima pusryčių ir mieloms draugėms, prisidėjusioms 
skaniais pyragais.

Visiems neužmirštamai dėkingi širdies skausme ir 
giliame liūdesyje like —

Vyras Aleksandras ir 
giminės

A + A 
profesorei 

Nijolei Vienožinskaitei- 
Gastilienei

Vilniuje mirus, jos seserį mielą BIRUTĘ NIŪNE- 
VIENĘ ir visą jos šeimą giliai užjaučiame bei 
kartu liūdime —

Marija ir Antanas Basalykai

A + A

BONIFACUI PETRŪNUI

mirus Lietuvoje, sūnų JURGĮ PETRŪNĄ su šeima 

nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —

Stankų šeima

Mūsų kredito unijos narei
a + a Stasei Girdžiuvienei

mirus, jos vyrui PRANUI, sūnums — DOVIDUI ir 
KLAUDIJUI bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos "Litas" valdyba

Mūsų kredito unijos nariui
a + a Romui Maziliauskui

mirus, jo žmonai ILONAI MAZILIAUSKIENEI ir ar
timiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito
Unijos "Litas" valdyba

Pranešimas
1978 m. sausio 11 diena St. Catharines, Ont., Canada, 

mirė Antanina Ribinskienė- 
Jarušauskaitė.

Palaidota sausio 16 dieną Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Mississaugoje, Ontario.

Velionės gimines testamento-palikimo vykdytojai 
ar daugiau žinantys apie velionę prašomi kaip galint 
greičiau atsiliepti bei žinias pranešti šiuo adresu: 
Adolfas Šetikas, 10 Clark St., St. Catharines, Ontario, 
Canada, L2R 5G2.



Mažiau kritikuoti, 
daugiau duoti

Pokalbis su kunigu profesoriumi Stasiu Yla, 
sulaukusiu 70 metų amžiaus

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Lietuvoje priešinasi ypač liaudis
Italų žurnalisto žinios, surinktos iš įvairių šaltinių ir paskelbtos spaudoje

— Kaip atrodo 70 metų ke
lias iš perspektyvos? Ar jis vin
giavo taip, kaip jaunystėje sva
jota bei planuota?

— Jaunystėje lydėjo nuojau
ta: trumpai gyvensi, skubėk! Ta 
rami (nebaugi) nuojauta truko 
ligi kaceto. Ir kai mirtis buvo 
čia pat, toji nuotaika atitoko. 
Liko tik skubėk! Beskubėdamas 
nepajunti esąs ant ilgo kelio. Su 
to kelio perspektyva kitas klau
simas. Dar nesižvalgau atgal — 
nebuvo laiko. Svajonės, atrodo, 
sukrito upeliūkščiais i ištįsusią 
gyvenimo tėkmę — dingo, ne
teko savo vertės.

— Jei tektų iš naujo pradėti 
minėtąjį kelią nuo Enciūnų kai
mo, ką pakeistumėte ir ką nau
jo įneštuinėte?

— Pagridiniai gyvenimo rė
mai nekelia abejonių. O veiklos 
kryptį bei apimtį paprastai ryš
kina ir tikslina gyvenimo užda
viniai. Pozicijos nėra svarbu. 
Svarbiau žmonės, kuriems dirbi 
ir su kuriais bendradarbiauji. 
Nesu iš tų, kurie patys veržiasi 
ir nori viską apspręsti savo nuo
žiūra.

— Buvot mėtomas ir vėtomas 
gyvenime. Kurį laikotarpį lai
kote vertingiausiu ir vaisingiau
siu?

— Viskas atrodo buvę vertin
ga ir vaisinga, net mėtymas ir 
vėlymas. Vieni dalykai lygino 
kitus ir savotiškai atlygino. Iš 
laiko, praleisto Lietuvoj, skir
čiau kaimo ir miesto veikmės 
tarpsnius. Su kaimu laikiau ry
šį ligi baigiau reguliarias studi
jas, tolydžio miesčionėdamas 
nuo 12-tųjų amžiaus metų. Kai
mas veikė receptyviai, miestas 
aktyviai — darėsi vertybių de
rinio balansas. Galutiniam su
brendimui ir įsibėgėjimui ver
tingiausiu laikyčiau Kauno lai
kotarpį, iš viso 16 metų: pusiau 
studijų, pusiau darbo. Iš dešimt
mečio, praleisto Vokietijoj, 
reikšmingi patirtimi ir pažinti
mis buvo dveji tremties metai 
Berlyne, kiti dveji Stutthofo 
"akademijoj” ir darbas Tauti
nėje delegatūroje. Amerikoj įsi
kūriau kai rite, bet palaikiau ry
šį, su miestu, ir tas derinys pasi
rodė neblogas.

— Kurios idėjos buvo žvaigž
dinės, t.y. vedančios bei kamuo
jančios?

— Išskirtinų, pastovių idėjų, 
atrodo, neturėjau. Laikinai iš
kildavo, paskatindavo viena bei 
kita ir nusėsdavo kažkur. Mane 
veikdino, sakyčiau, idėjinė vi
suma, kuri kristalizavosi bręs
tant, studijuojant, skaitant ir 
mąstant. Kai stebiu žmones, ne
sidžiaugiu tais, kuriuos veda ar 
kamuoja tik viena išskirtina 
idėja. Matau, kaip jie kartais 
lūžta, atsiduria tuštumoje arba 
šokinėja nuo vienos "žvaigždės” 
ant kitos. Gražiausia idėja be 
visumos veda į vienpusiškumą. 
Mane kamuoja atskiri gyvenimo 
uždaviniai, kuriuos reikia at
likti.

— Reiškėtės įvairiose srityse. 
Kuri iš jų artimiausia Jūsų šir
džiai?

— Šalia teologijos (šiek tiek 
pedagogikos ir psichologijos) 
buvau stipriai pasinešęs į lietu
viškosios apologetikos istoriją. 
Perskleidžiau periodiką ir kitus 
leidinius nuo “Aušros" ligi 1934 
metų. Prasivėrė nauja įžvalga į 
savo tautos dvasinį - kultūrinį 
brendimą. Ruošiausi doktorizuo- 
tis iš tos srities, bet netikėtai 
buvau nukreiptas kitur — į sie
lovadą. Ją dėsčiau teologijos fi
losofijos fakultete, vis bėginė
damas į užsienius pasipildyti 
naujom žiniom. Nuo pirmosios 
srities neatitrūkau — iš to gimė 
keletas rašto darbų. Amerikoj 
vėl į ją grįžau, krypdamas dau
giau į mūsų kultūros istoriją. 
Neišsivaduoju iš visuomeninių 
įsipareigojimų ir publicistikos, 
bet nesigailiu. Sąlytis su žmo
nėm, ypač jaunimu, labiau paso
tina nei rašomoji mašinėlė.

— Sekate išeivijos gyvenimą 
ir jame dalyvaujate. Ar laikote 
jį tragišku, pasmerktu bepėdsa- 
kiniam išnykimui, ar gal įžvel
giate jame pozityvią prasmę bei 
ateitį?

— Išeivija, mano akimis, tau
tos tiltas į pasaulį ir kartu ant
rasis tautos polis. Ji nėra tautos 
atbraila, nes turi viską, ką turi 
tauta, išskyrus žemę ir valsty
bę. Dėlto gali savitai egzistuoti, 
jeigu tik nori. Tautos kamienas 
šiuo metu taip pat neturi žemės 
ir valstybės — ta prasme esame 
panašioj padėty. Tauta tebėra 
gyva, kodėl turėtų sunykti išei

vija? Argi sunyko žydai, likę iš
eiviais be savo krašto? Viskas 
priklauso nuo mūsų pačių. Ar 
reikia didesnės prasmės išeivi
jai, kaip puoselėti savo kultūrą, 
išugdyti pasaulinio masto savo 
inteligentiją, atstovauti paverg
tųjų interesams?

— Kaip žiūrite į įvykius Lie
tuvoje, ypač tylią jos rezistenci
ją? Ar ją laikote viltingu reiški
niu, ar gal pavojingu?

- Kliūva man žodis “rezisten
cija”, ar nėra kito tikslesnio? 
Tauta, nors pavergta, bręsta, 
gyvai reiškiasi ir plečiasi. Tai, 
ką jūs vadinate rezistencija, 
man yra moralinis tautos gyvas
tingumo pasireiškimas. Ginti 
niokojamas esmines tautos ver
tybes yra tik viena to reiškinio 
pusė. Nežinau, ką reikėtų gal
vot apie tautą, jei niekas nieko 
nedarytų šia prasme. Stebiuos 
išmintimi ir pasirinktu veiklos 
būdu — teisiniu, legaliniu. Tai 
ne nauja mūsų tautos istorijoj. 
Juk tuo keliu Merkelis Giedrai
tis pradėjo ilgalaikę kovą su di
dikų savivale ir atstatė teisinę 
pusiausvyrą, kuri pravertė vals
tybei subręsti.

— Kuria linkme turėtų sukti 
mūsų išeivija, kad galėtų sėk
mingiau padėti pavergtajai Lie
tuvai?

— Vieno atsakymo, manau, 
nėra. Politinį klausimą išjungiu 
— ne mano sritis. Materialinę 
pagalbą laikau nebereikalingą, 
nebent išimtims. Lieka morali
nė, kultūrinė, dvasinė. Perma- 
žai kreipiama dėmesio į tai, ką 
pabrėžia Solženicinas: sistema 
remiasi melu, kuris dengia prie
vartą. Didžiausias ginklas yra 
tiesa. Klastojami faktai mūsų 
istorijoje, niokojami žmonės z— 
juo vertingesni. įtakingesni, juo 
labiau ir pikčiau. Reikia dau
giau veikalų, ypač istorinių, ir 
naujų istorikų. Reikės naujų 
kunigų, kuriuos teks ruošti ne 
pagal mūsų kunigo tipą. Jei ne
žavi čionykštis kunigas, tegu 
jaunimas susidomi anuo — už
grūdintu kaip geležis ugnyje, 
ryžtingu kaip karys fronte, pa
prastu, vyrišku.

— Arčiau dirbate su jauni
mu, jį pažįstate. Ar jis jau yra 
ištrūkęs iš lietuviškos kultūros 
veikmės, prarastas lietuvių tau
tai, ar gal tai tik pesimistų nuo
gąstavimas?

— Nuogąstautojo nestinga. 
Galima įsivaizduoti tėvus, kurių 
vaikai dėl vienų ar kitų priežas
čių nusigręžė nuo savo tautos ar 
atsidūrė lūžyje. Jų skausmas už
dengia akis matyti jaunimo dau
gumą. Ta dauguma — gal ir re
liatyvi, bet mano akimis labai 
viltinga. Besimokančio mūsų 
jaunimo interesai toli prašo
ka amerikiečių, ir čia yra prie
žastis, kodėl jis nesisveria (ir 
ne-isvers) kultūriškai ten, o 
j ieškos ryšio su lietuviška — 
europine kultūra. Jau turim pa
kankamai gyvų pavyzdžių. Kol 
išeivija puoselės savo kultūrinį 
darbą, tol jaunimo nestigsim. 
Tik jam reikia daugiau laiko su
bręsti ir žmonių, kurie bran
džiai su juo dirbtų.

-- Kaip atrodo dorinis bei re
liginis išeivijos jaunimo veidas?

— Iš veidų, kuriuos stebiu 
įvairiom progom, ypač per kur
sus, susidariau, aplamai imant, 
sveiko jaunimo vaizdą. Tai liu
dija ir nepaprastai gyvi intere
sai įvairiems klausimams, veik
lai, kūrybiniams pasireiški
mams. Ištižęs ar pasimetęs jau
nimas paprastai būna apatiškas. 
Kartais kyla rūpestis, kaip tas 
jaunimas atsilaikys įkopęs į uni
versitetinius suolus ir bendra
bučius, nes bendra moralinė at
mosfera nėra palanki. Gal per- 
mažai skiriam dėmesio pokal
biams moraliniais klausimais. 
Neturim nė savitesnės geros li
teratūros. Jų orientacijai ir įsi
tikinimams dar daug ko trūks
ta, bet yra kažkas tvirtesnio at
sinešta iš šeimų auklėjimo, iš 
geresnių mokyklų, gerų drau
gysčių organizacijose. — Reli
giškai tas jaunimas, su kuriuo 
tenka dirbti palyginti, gerai nu
siteikęs. Dalyvavimas liturgijo
je gyvas, susitelkimo momen
tams atviras, imlus. Religinė 
skaityba menka — reikia ska
tinti ir patarti ką pasirinkt.

— Ką turėtų daryti išeivija, 
kad užtikrintų lietuvišką ateitį 
ilgiems laikams?

— Lietuviškoji ateitis nesi
rems tik kalba, tautiniais šo
kiais, lietuviškom stovyklom. 
Lietuviškumą reikia imti žmo
giškos, kultūrinės, krikščioniš-

KUN. PROF. STASYS YLA. trisdešimties knygų ir daugelio straipsnių auto
rius, sulaukęs 70 metų amžiaus Nuotr. V, Valaičio

kos gyvenimo visumos apimty
je. Tik tokia visuma gali paso
tinti žmogų, ypač jaunesnį. Jos 
neradęs savoj išeivijoj, jieškos 
kitur. Tokią visumą vaikas pir
miausia turi gauti savo šeimoje. 
Jaunimas ją turi rasti savo or
ganizacijose, o toliau ir savo vi
suomenėje. Lietuviškumas be 
žmogiškųjų ir krikščioniškųjų 
arba augštesnių kultūrinių ver
tybių. yra apiplėštas, nuskur
dintas, iškreiptas. "Būk geras 
lietuvis" turėtų reikšti: būk kil
nus. garbus, kultūringas žmo
gus. brandus krikščionis arba 
bent garbingas, pakantus, krikš
čioniškai tautos daugumai pa
lankus liberalas. Negalvokim. 
kad žmogišką - kultūrinę-krikš
čionišką visumą mums, mūsų 
vaikams duos ar duoda ameri
kinė aplinka, institucijos, spau
da. televizija. Lietuviški ele
mentai įgys tvirtesnį ir pras
mingesnį pagrindą anoje visu
moje, kurią patys rūpestingai 
kultyvuosim.

“Valium”generacija
AL. GIMANTAS

Ausis beveik įprato prie daž
nokai girdimo posakio (kalbant 
apie jaunąją kartą) — “Pepsi ge
neracija”. Tai toks pusiau links
mas ir pusiau rimtas išsireiški
mas, vaizduojantis jaunimą, be
sigaivinantį iš vaisvandenio 
bonkos. Jei tas vaizdas būtų tik
ras, reikėtų tik džiaugtis. Kas 
gi blogo, jeigu jaunuolio ranko
je nekalto, bealkoholinio gėri
mo bonkėlė! Truputį liūdniau, 
kai patiri, jog nemažas skiačius 
jaunimo pasitenkinimą gauna, 
vartodamas stipresnius gėrimus, 
narkotikus, vaistus — geria
muosius ir injekcinius. Tuo bū
du gadinama sveikata, žaloja
mas kūnas ir dvasia. Jei nesame 
akli, visdėlto turėtume pripažin
ti, kad ir mūsų pačių jaunoji 
karta nevengia tų tikrai pavo
jingų bandymų. Tik, dėkui dan
gui, mūsiškių toje kolonoje nė
ra daug.

Kalbėdami apie vyresniuo
sius, susiduriame su kiek kito
kiais reiškiniais ir problemo
mis. Štai, neseniai buvo praėju
sių naujųjų metų sutikimo iš
kilmės. Prisėdi prie vieno, ant
ro bendrų pažįstamų, bičiulių 
stalo. Pasiklausai jų pokalbių, 
bandai ir pats įsijungti į gyvą 
pašnekesį. Kad ir kaip būtų 
keista, nemaža temų dalis liečia 
sveikatos reikalus. Klausinėja 
vienas kitą apie kraujo spaudi
mą, svorį, nervus, širdį ir cho
lesterolį. Atrodo, daug kas vi
sai neblogai susipažinę su me
dicinine terminologija; žino 
skaičių kalbą, liečiančią kraujo 
spaudimą. Nevienas, pasirodo, 
išmoko vartoti ir turi namuose 
kraujo spaudimo matavimo apa
ratą. Nevienas dalinasi patyri
mu ir nuomonėmis apie dieti
nius reikalus. Esą, valgyk tą, 
gerk šitą, mažink ar nevartok 
druskos, daugiau kaip vienos 
uncijos alkoholio, mažink svorį,

— Jums linkime išlikti patva
riu fiziškai ir kūrybišku dvasiš
kai. Ko linkite Jūs mūsų visuo
menei?

— Ačiū už linkėjimus. Mano 
linkėjimai: dirbti visiems patva
riai ir nelaukti greitų rezultatų 
— jie ateis savu laiku. Mažiau 
jaudintis dėl blogio ar nesutari
mų, daugiau pozityviai daryti 
gera. Mažiau kritikuoti, daugiau 
duoti. Įsikūrusiems neapsikrau
ti gėrybėmis — skirti lobio dalį 
bendriems kultūriniams reika
lams. Lenktyniuoti duosnumu, 
darbu ir talka, ne prabanga, ne 
pramogomis. Daugiau dėmesio 
skirti vaikams, jų religiniam - 
doriniam ugdymui, ne tik tau
tiniam. Mokytojams ir švietimo 
talkininkams neprarasti energi
jos ir susilaukti prieauglio. Or
ganizacijų ir bendruomenių va
dovams neriboti savo darbo tik 
kadencijomis. Jaunimui — puo
selėti kūrybinę iniciatyvą, plės
ti akiračius, didžiuotis savo kil
me.

nevalgyk rūkytos mėsos, — žo
džiu, patarimai vieni kitiems 
gausūs ir nuoširdūs. Keli prisi
pažįsta. kad, šeimos gydytojo pa
tariami, vien retkarčiais, kitas 
nuolatos vartoja "Valium” tab
lete-. Geltonos spalvos — silp
nesnės, mėlynos — stipresnės. 
Kitas negali apsieiti be miego 
tablečių. Sako, karšto pieno 
stiklas su medumi jau nebepa
deda,

Nepaskutinėje vietoje ir kal
bos apie artėjantį persikėlimą 
šiltesnio klimato zonon. Čia vy
rauja tik keli vardai: Florida, 
Arizona ir Kalifornija. Atrodo, 
tik labai nedidelė tautiečių da
lis žada pasilikti ir toliau gyven
ti šiaurėje pensininkų amžiaus 
sulaukę.

Koks gi šio rašinio tikslas 
apie tą esamą ar artėjančią “Va
lium generaciją”? Labai pa
prastas. Kai tautiečių mintys, 
jausmai bei įsitikinimai po tru
putį keičiasi ir krypsta daugiau 
individualine linkme, savaime 
suprantama, mažiau dėmesio, 
laiko ir pastangų susilauks 
bendrieji reikalai, tautinės 
bendruomenės specifiniai užda
viniai.

Šioms problemoms, tegu kol- 
kas ir pamažu, daromės apatiš
ki, mažiau beįsipareigojantys. 
Gal tai ir visai normalu, vidu
tiniam amžiui priartėjus, rūpin
tis daugiau savimi ir mažiau 
energijos skirti visiems kitiems 
“pašaliniams” reikalams. Vis
dėlto nėra linksma, kai nemaža 
dalis mūsų iki šiol pačios pajė
giausios visuomenės pradeda 
susirūpinti ir sielotis vaistais, 
kraujo spaudimu, didesniais po
ilsio, sveikatos, sporto ir pan. 
reikalais.

Tiesa, girdėti ir šviesių paža
dų: “grįšiu veiklon, pensijon iš
ėjęs”. Tai, žinoma, vis šis tas, 
bet būtų itin nenormali padėtis, 
jei veikloje liktų vieni pensi
ninkai ir šiaip visi kiti auksinio

Piero Sinatti, italų žurnalis
tas ir sovietinių klausimų žino
vas, Torino dienraštyje “Gaz- 
zetta del Popolo” neseniai pa
skelbė keletą straipsnių, ku
riuose gvildenama mažųjų tau
tų padėtis Sovietijoje. Mus, be 
abejonės, labiausiai domina, ką 
užsienietis stebėtojas mato 
Šiandieninėje Lietuvoje. Tai — 
“disidentizmas be intelektua
lų”, kaip trumpai ir intriguo
jančiai įtaigauja Piero Sinatti 
Lietuvai skirto apžvalginio 
straipsnio antraštė (žr. 1977. 
XII. 22 laidą). Nors autorius 
čia nepateikia mums nežinomų 
faktų, tačiau dėmesį patraukia 
jo sugebėjimas reikšmingai sie
ti ir aiškinti pastebėtus reiški
nius. Kaip tik dėlto verta su mi
nimo straipsnio turiniu iš ar
čiau susipažinti.

Pasipriešinimas Lietuvoje
Ekonomiškai judri, daugiau 

pagaminanti ir daugiau suvar
tojanti, negu sovietinis vidur
kis. Lietuva teritorijos ir gy
ventojų atžvilgiu yra pati di
džiausia Pabaltijo respublika. 
Ji taip pat veiksmingiausiai at
silaikė prieš smarkias rusinimo 
pastangas nuo XIX-jo amžiaus 
iki mūsų dienų. Nuo 1944 m. 
nenutrūkstamai vykstantis lie
tuvių pasipriešinimas, pasak 
Pięro Sinatti. tobulai išreiškia 
tautinius ir religinius jausmus, 
kurie padėjo šiai nedidelei Pa
baltijo tautai išsaugoti savo ta
patybę.

Autorius pabrėžia, kad lietu
vių tautiškas ir katalikiškas pa
sipriešinimas nesiremia inte
lektualinėmis mažumomis, bet 
plačiais miesto ir kaimo gyven
tojų sluogsniais. Pakanka prisi
minti Kauno įvykius 1972 m. 
gegužės mėnesį, kai protesto 
ženklan susideginusio devynio
likmečio Romo Kalantos laido
tuvės tapo įspūdinga manifes
tacija: tūkstančiai žmonių žy
giavo į tą vietą, kur paneigtos 
nepriklausomybės vardan pasi
aukojo jaunuolis, ir susidūrė su 
milicija. Tvarka buvo atstatyta 
tik įsikišus kariuomenei. Dėl 
stipraus liaudies spaudimo di
delė suimtųjų dalis buvo tuo
jau paleista, o kiti buvo nu
bausti palyginti lengvomis 
bausmėmis.

Čia pat “Gazzetta del Popo
lo” bendradarbis primena per
nai spalio 10 d. Vilniaus stadi- 
jone kilusius neramumus, ku
riuos valdžia ir šį kartą mėgino 
sumenkinti kaip nereikšmingą 
sporto mėgėjų išsišokimą, nors 
minia šaukė: “Rusai, namo!” 
“Laisvę Lietuvai!” Dviejų oku
pacijų. karo ir pokario žaizdos, 
rašo Sinatti, tik įaštrino lietu
vių tautinį jausmą, simbolizuo
jamą tokių asmenybių, kaip lo
tynistas ir filosofas Petras Pau- 
laitis, gynęs savo krašto nepri
klausomybės teisę nuo vokiečių 
ir rusų pavergėjų. Paulaičiui 
dabar jau 73 m. Daugiau kaip 
30 metų jis praleido sovietų 
lageriuose, kur ir šiandien te
belaikomas.

Kaikuric faktai
Apžvelgdamas pačius nau

jausius lietuviškojo pasiprieši
nimo (“disidentizmo”) reiški
nius, autorius pamini kunigų 
teismus ir baudimą už katekiz
mo mokymą šio dešimtmečio 
pradžioje. 1974 m. kovo mėnesį 
buvo teisiami keturi disidentai 
— Pavilonis, Rudaitis, Saka
lauskas, Žukauskas, — apkal
tinti sudarę slaptą “Naujojo 
Varpo” grupę. 1975 m. buvo 
nuteista Nijolė Sadūnaitė, ku
rią autorius vadina “LKB Kro
nikos" redaktore. Prieš keletą 
mėnesių vilnietis inžinierius 
Klimašauskas, išvertęs Solženi- 
cino “Gulago salyną” lietuviš
kajai savilaidai, buvo internuo
tas Černiachovskio psichiatri
nėje ligoninėje. Ryšium su tais 
įvykiais, teigia Piero Sinatti, 
Vilniuje įsisteigė lietuviškoji 
Helsinkio rėmėjų grupė, kurią 
sudaro kun. Karolis Garuckas, 
rašytojai Ona Lukauskaitė ir 
Tomas Venclova, katalikų vei
kėjas Viktoras Petkus ir tauti
nių mažumų atstovas Eitanas 
Finkelšteinas. Ši grupė pernai 
skelbė dokumentinę medžiagą 
apie tautos, religijos ir žmo
gaus teisių padėtį, tęsdama 
daugiau teisinėje plotmėje sa
vo veiklą.

amžiaus sulaukę tautiečiai. Ne
bent tokie būtų išskirtinai geros 
fizinės ir dvasinės sveikatos in
dividai. Prie tokio teigimo rei
kia pridėti šiuo atveju kaip ir 
būtiną gerą dozę optimizmo.

Lietuviškoji "Kronika”, pa
sak Sinatti, sekdama rusiško
sios “Einamųjų Įvykių Kroni
kos” pavyzdžiu, nuo 1972 m. 
informuoja apie įtikinėtųjų var
ginimus, skelbia raštus, prašy
mus, protestus, kuriuos kartais 
pasirašo tūkstančiai asmenų. 
Autoriaus nuomone, tai paaiš
kina, kodėl pastaraisiais metais 
teisiamieji lietuviai disidentai 
buvo baudžiami palyginti ma
žesnėmis bausmėmis. Pati sun
kiausia bausmė buvo paskirta 
Petrui Plumpai 1974 m. gruo
džio mėnesį — 8 metai lagerio. 
Lietuviškojo pasipriešinimo ma
sinį ir liaudišką pobūdį, italo 
stebėtojo nuomone, liudija il
gos. atkaklios miesto ir kaimo 
tikinčiųjų kovos už savo šven
tovių išlaikymą ar atstatymą, 
ginant savo kunigą, renkant 
aukas suimtiesiems ar už tikė
jimą iš darbo atleistiesiems pa
remti. Tai, ką anksčiau tik 
“Kronika” skelbė, dabar kelia 
aikštėn ir Helsinkio susitarimų 
vykdymą remiančioj! grupė.

Pasiekia pasaulį
Autorius pažymi, kad lietu

viškoji Helsinkio grupė paskel
bė vienu pirmųjų dokumentų 
1976 m. išleistus sovietinės val
džios nuostatus, kuriais įteisi
namas katalikų skriaudimas. 
Glaudžiai bendradarbiaudama 
su maskviečiais disidentais, ši 
grupė painformavo pasaulio vi
suomenę. kad darbininkas Jaš- 
kūnas, protestavęs prieš val
džios biurokratiją, buvo užda
rytas psichiatrinėje ligoninėje. 
Ji taip pat pranešė apie netei
sėtą vilniečių moksleivių paša

Svarbus istorinis lobis
K. Matuzo globoje, JAV-se, 

yra vertingų istorinių plokšte
lių ir filmų, kuriuose užfiksuo
ta daug daug nepriklausomos 
Lietuvos vaizdų, asmenų, kal
bų. Savininkas išgelbėjo tuos 
filmus, bėgdamas nuo sovieti
nio okupanto bei gabendamas 
visokiom priemonėm. Dabar tie 
filmai yra sukrauti viename 
Niujorko rūsyje ir guli be nau
dos. Buvo kreiptasi į įvairias 
lietuviii institucijas tuo reika
lu. bet nerasta pakankamo su
sidomėjimo. Tai istorinis lobis, 
kurio perėmimas yra susijęs su 
nemažomis lėšomis. Ilgainiui 
jis gali būti visai prarastas.

Tą istorinį lobį sudaro 300 
įrekorduotų plokštelių ir 384 
juostos. įrašyti įvairūs minėji
mai. šventės, kalbos, muzikos 
kūriniai. Pvz. yra V. Krėvės pa
reiškimas apie pasikalbėjimą 
su Molotovu, buvusių “liaudies 
seimo” narių pasisakymai, kal
bos -- arkiv. Skvirecko, dr. S. 
Bačkio. St. Lozoraičio, prel. M. 
Krupavičiaus, prof. J. Ereto, 
prof. K. Pakšto, prof. M. Bir
žiškos. prel. K. Saulio, Br. Ba
lučio, prof. Z. Ivinskio, vysk. V. 
Padolskio, dr. P. Karvelio, E. 

Keletas veidų iš torontiečių "Varpo" choro, koncertuojančio savo 25-rių 
metų sukakties vakare Toronte

linimą iš vienos Vilniaus vidu
rinės mokyklos; priminė apie 
daugiau kaip 15 metų trunkan
tį vyskupų Steponavičiaus ir 
Sladkevičiaus neteisėtą pašali
nimą iš savo vyskupijų ir ištrė
mimą. Pagaliau ji skelbia kon
krečius atvejus, kai norintie
siems susijungti su šeimos na
riais užsienyje neišduodamos 
išvažiavimo vizos. “Gazzetta del 
Popolo” primena, kad vienas 
lietuviškosios Helsinkio grupės 
narys — Tomas Venclova turė
jo emigruoti, kitas — Viktoras 
Petkus yra suimtas ir laukia 
teismo. Tačiau disidentizmas 
Lietuvoje, teigia Sinatti, veikia 
toliau drauge su liaudies pasi
priešinimu. Yra žinomi septyni 
lietuviškosios savilaidos perio
diniai leidiniai. Kaikurie jų, 
kaip pogrindžio žurnalas “Auš
ra". veikliai reiškiasi ir kultū
rinėje kovoje. Tai ypač svarbu 
dabar, kai tarybinė valdžia ėmė 
smarkiausiomis priemonėmis 
slopinti kitaminčius, baigia sa
vo straipsnį Torino dienraščio 
“Gazzetta del Popolo” bendra
darbis Piero Sinatti.

Kas nors prikiš: sausa, nepil
na. netiksli apžvalga: pergrei- 
tos ir neapgalvotos išvados . . . 
rado, matai, ką girti . . . Bet tai 
juk užsieniečio surinktos žinios 
saviesiems skaitytojams ap
šviesti. O kodėl mes patys savo 
spaudoje ir susirinkimuose ne- 
pasigendame išsamesnių ir sis
temingų -dabartinio Lietuvos 
gyvenimo apžvalgų? Kokie gi 
kiti svarbesni dalykai šį dėmesį 
mūsuose nustelbia? '

A. Lembergas

Turausko, kun. VI, Mirono, J. 
Brazaičio ii’ kt. Taip pat įrekor- 
duotos kalbos Paleckio, Mickio, 
Pakarklio. Adomausko, Gedvi
lo, Vaišnoro, šumausko. Giros, 
Venclovos ir kt.

Be to. minėtuose filmuose 
yra įrekorduoti Vasario 16 iš
kilmių vaizdai bei garsai ne
priklausomoje Lietuvoje (1938 
m.) ir daug kitų panašių vertin
gų dalykų.

Visą minėtą medžiagą būtų 
galima ir dabar panaudoti įvai
rių minėjimų bei iškilmių pro
ga. Pvz. Vasario 16 progomis 
būtų galima perduoti Lietuvon 
autentiškus Laisvės varpo gar
sus, lydinčius Lietuvos himną.

Kol kas ši medžiaga yra pri
vačiose rankose, nepakankamai 
apsaugota nei nuo gedimo, nei 
kitų netikėtumų.

Suinteresuotos institucijos ga
lėtų kreiptis šiuo adresu: Mr. 
C. Matuzas, 107-33 117 St., 
Richmond Hill, N.Y. 11419, 
USA.

• žmogus be žemės yra sykiu ir 
žmogus be tradicijos. Tai klajūnas ne 
tik savo kūnu, bet ir savo dvasia. — 
A. MACEINA.
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MIRĖ KUN. J. ALEKSA monės įmonių žymūnų su lengvati-
1977 m. gruodžio 29 d. mirė pas

taruoju metu sirgęs a.a. kun. Jonas 
Aleksa, ilgametis Tabariškių para
pijos klebonas Garliavos valsčiuje, 
sulaukęs 81 metų amžiaus. Velionis 
buvo baigęs Marijampolės gimnazi
ją, marijonų vienuolijon įsijungęs 
1920 m. vasarą. Kunigu įšventintas 
1925 m. liepos 5 d. 1929-36 m. ėjo 
Kauno kunigų seminarijos dvasios 
vado ir Kauno marijonų vienuolyno 
ekonomo pareigas. Studijas gilino 
1936-38 m. Romoje ir ten gavo baž
nytinės teisės licenciato laipsnį. Po
karyje klebonavo Kretkampy, Pavil- 
kijy, Tabariškėse. Nors turėjo ke
lias sunkias operacijas, pastoracinį 
darbą tęsė, kiek leido jėgos. Nepri
klausomoje Lietuvoje yra parašęs 
knygas “Marijos mėnuo”, “Kenčian
tis Kristus”, bendradarbiavęs “XX 
Amžiuje”, “Tiesos Kelyje”, “šalti
nyje”.

PREMIJOS UŽ BULVES
"Valstiečių Laikraštis” sausio 7 d. 

laidoje skaitytojus supažindina su 
pernai pavasarį paskelbto bulvių 
auginimo konkurso rezultatais. Tai 
turbūt pirmas toks konkursas Lietu
vos žemės ūkio istorijoje. Nepriklau
somybės laikais ir be konkursų bul
vių būdavo išauginamas pakankamas 
kiekis. Tiesa, tada jomis nereikėjo 
aprūpinti Maskvos gyventojų, atsi
lyginančių padėkos raštais. Svars
tant konkurso rezultatus, dėmesys 
teko gautam bulvių kiekiui iš kiek
vieno hektaro. Pirmąsias vietas su 
500 rublių premijomis laimėjo: Rad
viliškio rajono “Draugo” kolchozas, 
Šilutės sovehozas, Kelmės rajono 
“Pergalės” ir Varėnos rajono “Švie
sos” kolchozai. Antrosios vietos su 
400 rb. premijomis paskirtos: Joniš
kio rajono Daukšių, Panevėžio ra
jono Paežerių, Prienų rajono Vyš- 
niūnų, Lazdijų rajono Lenino, Ro
kiškio rajono Lukštų, Varėnos rajo
no V. Tamulevičiaus kolchozams, Ši
lutės rajono Pašyšių sochvozui ir 
Perlojos bandymų stoties ūkiui. Tre
čiosios vietos su 350 rb. premijo
mis teko: Panevėžio rajono "Tal
kos”, Šakių rajono “Komjaunuolio”, 
Klaipėdos rajono “Pionieriaus”, Kre
tingos rajono K. Požėlos, Skuodo ra
jono “šarkės” kolchozininkams. Ne
įprastą konkursą buvo paskelbusi 
žemės ūkio ministerija su žemdirbių 
profsąjungos komiteto prezidiumu.

KELIONES UŽSIENIN
Su kompartijos griežtai kontro- 

liuojamom lietuvių kelionėm į už
sienio šalis supažindina "Tiesoj” 
sausio 4 d. paskelbtas pasikalbėji
mas su Respublikinės Profesinių 
Sąjungų Tarybos užsienio turizmo 
skyriaus vedėju J. Koženiausku. Jo 
duomenimis, pernai 35-kiose Euro
pos, Azijos ir Afrikos valstybėse 
viešėjo apie 9.000 Lietuvos gyven
toju. Didžioji jų dalis pasinaudojo 
profsąjungų kelialapiais. Šiemet yra 
numatomos naujos kelionės į Pran
cūziją, Japoniją, plaukimas aplink 
Europą. Daugiausia turistų, kaip ir 
kitais metais, išvyks komunistinėn 
Bulgarijon. Rugsėjo mėnesį specia
lus turistinis traukinys Bulgarijon 
nuveš 420 asmenų iš Lietuvos mies
tų ir kaimų. Šiemetinėse kelionėse 
bus stengiamasi aplankyti 2-3 ar net 
ir daugiau šalių. Specializuotos iš
vykos numatytos: baldininkams — 
į Lenkiją, statybininkams bei ar
chitektams — į Indiją, Buitininkų 
kelionė planuojama Prancūzijon, 
avalynininkų — Suomijon. įvairių 
specialybių turistai lankysis Vietna
me, š. Korėjoje, Turkijoje, Graiki
joje, Italijoje, Meksikoje, Peru, Da
nijoje, kaikuriose Afrikos valstybė
se, plauks Baltijos ir Viduržemio 
jūromis. Nemokami ir lengvatiniai 
kelialapiai yra skiriami socialistinio 
lenktyniavimo nugalėtojams. Pen
kiolika pasižymėjusių žemdirbių ne
mokamai iškeliaus Kubon, 30 pra-

WINDSOR,
VISUOTINIAME A P Y L I N KĖS 

SUSIRINKIME 1977 m. lapkričio 23 
d. išrinkta apylinkės valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirm. č. Kuras, 
ižd. kun. D. Lengvinas, sekr. V. 
Tautkevičicnė, kandidatas Romas 
Dumčius. Daugiakultūriams reika
lams įgaliota mokyt. Marija Dumčie
nė. Visi linki valdybai geriausos sėk
mės bendruomeniniame darbe. E. Z.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BES atstatymo 60-jų metinių minėji
mas įvyks vasario 19 d. sekančia 
tvarka: 10.30 v.r. vėliavos pakėlimas 
prie miesto valdybos rūmų — City 
Hali; 11 v. iškilmingos pamaldos šv. 
Kazimiero šventovėje, Marion g-vė 

PIGIOS ATOSTOGOS__ - Floridoje,
• Bilietai, rezervacijos, kainos i Lietuvą ir visas Meksikoje,
kitas šalis • Grupiniai skrydžiai bei ekskursijos Havajuose,
• Kelionės laivais ir autobusais • Jau per 50 metų 
patarnaujame Hamiltono ir apylinkės keleiviams

1922 - 55 metai — 1977
• Greitas, mandagus, žinoviškas patarnavimas
• Visais kelionių reikalais kreipkitės į
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niais kelialapiais viešes Suomijoje. 
Tokiom nemokamom ar tik iš dalies 
apmokamom kelionėm į R. Vokieti
ja, Čekoslovakiją ir Lenkiją galės 
pasinaudoti keli šimtai turistų.

ĮTARTINAS LEIDINYS
Vakarus pasiekė pogrindinis 1977 

m. leidinys "Bažnyčia ir Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika". įtari
mą kelia šiame leidinyje pažerta 
kritika “LKB Kronikai” dėl Katali
kų Bendrijos pragaištingos kritikos 
bei skaldymo, šiukšlių kėlimo pa
viršiun, kritikavimo, šmeižimo, atsi
sakant darnaus bendradarbiavimo, 
susiklausymo, bendro fronto. Esą ti
kinčiųjų orientaciją griauna užsienį 
pasiekiančios “LKB Kronikos" ži
nios, perduodamos per radiją. Skai
tant tokius žodžius, aiškiai jaučia
mos naujojo leidinio pastangos nu
vertinti bei sumenkinti “LKB Kro
niką". Jos yra labai parankios kom
partijai ir KGB saugumiečiams, ne
įstengiantiems susekti ir sustabdyti 
“LKB Kronikos” leidinio. Kyla 
klausimas, kas yra tikrieji šio lei
dinio autoriai — kompartijai patai
kaujantys katalikai ar galbūt patys 
KGB saugumiečiai?

NUOTRAUKOS “AUROROJE”
Trylika vidurinių mokyklų moks

leivių ir du mokytojai buvo išsiųsti 
į Leningradą nusifotografuoti “Au
roros” kreiseryje, šią teisę jie iš
sikovojo sovietinės Spalio revoliuci
jos šešiasdešimtmečiui skirtose soc- 
lenktynėse. Grupei vadovavo vilnie
tis mokytojas Andriejus Cudakovas, 
dirbantis 36-tojoje vidurinėje mo
kykloje. Fotografinio atpildo “Au
roroje” susilaukė ir šiaulietė mo
kytoja Birutė Lazickaitė. Viena gru
pė profesinių technikos mokyklų 
lenktyniavimo laimėtojų jau foto
grafavosi Kremliuje, o kita taip pat 
buvo pasiųsta “Auroron”.

SPALVOTIEJI EKRANAI
Panevėžio "Ekrano” gamykloje 

jau montuojama technologinė lini
ja, kurios dėka bus pradėtos gamin
ti spalvotos ekraninės televizorių 
lempos. Apie 70 mašinų bei kitų 
įrenginių gauta iš Volgogrado. Mon
tavimo darbus atlieka to miesto spe
cialistai. šiemet bus išbandytos pir
mosios spalvotos ekraninės lempos, 
o sekančiais metais jos bus pradėtos 
tiekti Šiaulių televizorių gamyklai. 
Šalia “Ekrano" statomas specialus 
skyrius spalvotų ekraninių lempų 
gamybai.

MUZĖJUS KLAIPĖDOJE
Jūrų muzėjus bus atidarytas se

kančią vasarą Kopgalyje. Iš Ugnies 
Žemės specialiu lėktuvu jin jau at
skraidinti šeši kuoduoti pingvinai. 
Pasak direktoriaus A. Kadžiulio, 
Kopgaliu jie nelabai patenkinti, nes 
karantiną tenka atlikti atskirose vo
niose. Po mėnesio pingvinai bus 
perkelti į bendrą baseiną. Muzėjaus 
faunos skyriuje bus sutelkti Baltijos 
jūros ir Kuršių marių gyventojai, 
papildyti jūrų liūtais, ruoniais bei 
kitais vandenynų atstovais.

JAUNAVEDŽIŲ VAKARONE
Pirmąją jaunavedžių vakaronę 

Varėnoje surengė civilinės metrika
cijos biuro ir kultūros namų dar
buotojai, kurdami komunistines tra
dicijas. Vakaronėn buvo pakviestos 
jaunos žemdirbių, pramonės įmonių, 
įstaigų tarnautojų šeimos. Jaunave
džiams aktualiais klausimais kalbėjo 
Varėnos rajono vykdomojo komite
to pirm. Z. Voroneckas, jo pavaduo
tojas J. Jakavonis, civilinės metri
kacijos biuro vedėja E. Mališaus
kienė, rajoninės moterų tarybos kul
tūros sekcijos pirm. L Žukauskienė, 
gydytojas E. Juras. Tie klausimai 
lietė buto sutvarkymą, sveikatos 
saugojimą, teisingiausią laisvalaikio 
paskirstymą.

V, Kst.

ONTARIO
808; po pamaldų DeSantis mokyklos 
salėje. 930 Marion g-vė, įvyks minė
jimas. Paskaitą skaitys dr. Karvelis 
iš Detroito. Meninę dalį atliks muzi
ko Sližio vadovaujamas mergaičių 
choras iš Detroito. Windsoro tauti
nių šokių grupė “Neris”, vadovauja
ma mokyt. Stanevičiūtės - Holmes, 
pašoks keletą tautinių šokių. Aukos 
bus renkamos Tautos Fondui. Tiki
mės. kad mūsų tautiečiai bus nema
žiau duosnūs, kaip ir pernai. Po mi
nėjimo visi dalyviai bus pavaišinti 
kava ir užkandžiais.

Windsoro apylinkės valdyba kvie
čia visus apylinkėje esančius lietu
vius minėjime dalyvauti. Valdyba

Barbadoje, 
Ispanijoje, 
Karibuose, 

Pietų
Amerikoje

Kanados lietuvių kredito kooperatyvų pirmininkai, 
1978. I. 28. Iš kairės: Toronto Prisikėlimo pirm. dr. 
kos” p. Leparskas, Toronto “Paramos” II. Stepaitis

susitikę Toronte “Paramos” 25-rių metų sukakties minėjime 
S. Čepas, Montrealio “Lito” J. Bernotas, Hamiltono “Tal- 

Nuotr. St. Dabkaus

S HAMILTON
BANKELIS “TALKA” užbaigė 

1977 m. balansu $10.431.848,86 — 
per vienerius metus padidėjo dau
giau kaip 2 mil. dol. arba 27%. Na
riai turi šėrų sąskaitoje $9.745, in
dėlių čekiams $1.039.155, santaupų 
$3.737.317, terminuotu indėlių $4.- 
445.000. Gerokai pakilo registruotų 
pensijų santaupos, kurių dabar yra 
$774.523. Nariams išduota asmeni
nių paskolų $572.056 ir nekilnojamo 
turto $8.238.921. Paskolų išdavimas 
pakilo 27%, nors asmeninių paskolų 
nėra didelio pareikalavimo. Kasoje 
ir bankuose yra $1.243.556.

1977 m. iš viso turėta pajamų 
$908.332, išlaidų $833.843. Per me
tus laiko nariams vien tik už laiko
mus indėlius buvo išmokėta palūka
nų $673.672. Priskaityta palūkanų už 
čekių indėlius 6%, santaupas — 7%, 
terminuotus indėlius — 8%%, re
gistruotų pensijų santaupas 8 1/5% - 
9% . Gryno pelno liko $74.488. Taip 
pat “Talka” apmokėjo už narius po 
$1.50 mokestį Ontario Credit Union 
Lygai, išspausdino lietuvišką sieninį 
kalendorių ir nupirko pieštukus su 
"Talkos” įrašais.

Naujų narių per metus padidėjo 
105. Metai užbaigti su 2.054 nariais.

1977 m. gruodžio mėn. “Talkos” 
valdyba paskyrė stambias sumas: 
Hamiltono šeštad. mokyklai $4.000, 
Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje 
$2.000, Londono šeštad. mokyklai 
$750, St. Catharines šeštad. mokyk
lai $250. sporto klubui “Kovas” 
$1.000. Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungai $600, Kanados Lietuvių 
Fondui $100, “T. Žiburiams” $100, 
“N. Lietuvai” $100. “Talka” sumo
kėjo $500 už vieno mokinio kelionę 
iš Hamiltono j Vasario 16 gimnaziją 
Vokietijoje. Iš viso per 1977 m. vien 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas »r s ,,

830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M1L6 ■ALKA
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie- ii MOKAME UŽ:
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo IĮ depozitus (P.C.A.) 6%
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. II santaupas 7%

j Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait- f Į term, depozitus 1 m. 8 Vi % 
galius šeštadieniais uždaryta. 11 pensijų fondas 9%
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. II IMAME UŽ:

Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. II asmenines paskolas 11%
| Kapitalas — virš $10,000,000. ĮĮ nekiln. turto pask. 93/ą %

tik lietuviškiems reikalams paskirta 
$13.620.

BANKELIO “TALKA” metinis na
rių susirinkimas šaukiamas 1978 m. 
vasario 26, sekmadieni. 4 v.p.p., Jau
nimo Centre, 48 Dundurn St. N. Re
gistracija prasidės 3 v.p.p. Bus svar
būs klausimai: naujų įstatų priėmi
mas, valdomųjų organų rinkimai, 
pelno paskirstymas. Nariai, besido
mintieji naujais įstatais, gali darbo 
valandomis susipažinti bankelio raš
tinėje arba prieš susirinkimą salėje. 
Visiems Ontario kredito kooperaty
vams naujų įstatų priėmimas yra pri
valomas pagal pakeistą “Credit 
Union Act 1976”. Kvietimai į meti
nį narių susirinkimą visiems bus pa
siųsti paštu. Stasys Dalius

PADĖKA
Staigiai užkluptam ligos ir mėne

sį laiko išbuvęs ligoninėje, reiškiu 
nuoširdžią padėką visiems, kurie ma
ne lankė ligoninėje ir namuose su 
dovanomis bei aukojo maldas svei
katai atgauti.

Dėkoju: prel. dr. J. Tadarauskui 
ir kun. J. Venckui, SJ, už religinius 
patarnavimus, maldas ir aplankymą; 
dr. D. Leak, dr. Monroe, dr. O. Va
laitienei už rūpestingą gydymą; P. 
Latauskui už pagalbą ir lankymą.

Dėkoju už prisiminimą ir lanky
mą: A. Kurui, M. A. Garkūnams, D, 
J. Trečiokams, O. Kudžmienei ir 
dukrai, E. B. Milašiams, A. J. Mik
šiams, J. Mačiulaičiui, Dervaičiams, 
G. Giedraitienei, A. R. B. Pakalniš
kiams, E. J. Steibliams, Karalėnui, 
E. A. Ramanauskams, B. Grajaus- 
klii, P. Siūliui, M. Sniuoliui, A. Sar- 
paliui, E. V. Sakams, E. P. Stosiams, 
E. A. Jankūnams, Baronams, A. Kai- 
matavičiui, O. A. Krakaičiams, L. 
Knox, Parėščiams, J. Krištolaičiui, 

A. Giriūnui, Z. Pulianauskui, S. Da
liui, Hamiltono Katalikių Moterų 
Draugijai, A. Liaukuvienei, S. V. 
Gudaičiams iš Niagara Falls, P. Ja- 
kučinskui, Krikšto dukrai Nijolei, J. 
Astui.

Už linkėjimus raštu ir paaukotas 
maldas dėkoju: M. A. Pusdešriams, 
M. Rejeriams, B. Latauskienei, Stri- 
maičiams iš Toronto, S. V. Rupins- 
kams, U. J. Mikuliams, O. Suopienei 
iš Čikagos, Janulevičių šeimai, Šu
kiams, F. Shimcen iš Detroito, pen
sininkų klubo valdybai, Savokaičių 
šeimai, A. Kerutytei, K. A. Smols- 
kiams iš Wellando, B. K. Kamins
kams iš Ansonia, Birštonu šeimai iš 
Staynerio, J. V. Pilkauskams.

Ypatinga padėka mielai žmonai 
Elenai, kuri kiekvieną dieną globo
jo mane ligoninėje ir namuose.

Jūsų visų nuoširdumas suteikė 
man jėgų nugalėti ligos sunkumus. 
Už tai esu Jums nuoširdžiai dėkin
gas. Ačiū visiems!

Jurgis Mažulaitis

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju Danutei ir Pet

rui Bobinams už brangią dovaną, 
kuri buvo man įteikta per HLŽM 
Klubo “Giedraitis” zuikių balių.

Be to, dėkoju p. Bobinams už taip 
skaniai pagamintą žvėrieną be jokio 
atlyginimo, aukojant laiką ir savo 
mėsą klubui.

Dar sykį nuoširdus ačiū —
Jonas Stankus

St. Petersburg, Fla.
METINIAME LIETUVIŲ KLUBO 

susirinkime sausio 14 d. dalyvavo 
166 nariai, kurie išrinko naują val
dybą: pirm. K. Jurgėla, vicepirm. J. 
Jasinskas, sekr. K. Urbšaitis, ižd. K. 
Sabalis, finansų sekr. 1. Raėįnskie- 
nė; nariai — K. Dima, G. Jezukaitie- 
nė, P. Juška, P. Kraujalis, S. Sta- 
ponkienė, K. Vaičaitis, S. Velbasis. 
Revizijos komisija — L. Kačinskas, 
A. Plepys, J. Žostautas; kandidatas 
—. A. Mačionis. Buvęs klubo pirm. 
A. Karnius padarė metinės veiklos 
apžvalgą, iš kurios buvo matyti, kad 
valdyba labai daug darbų bei rengi
nių atliko. Sausio 22 d. naujasis klu
bo pirm. K. Jurgėla pristatė naująją 
valdybą. Meninę dalį atliko oktetas, 
vad. E. Rūkštelienės, M. Juodienė 
su I. Račinskiene, suvaidinusios dr. 
Zelbienės humoristinį dialogą, 
p:anistė V. Grabnickaitė ir P. Armė
no vadovaujamas klubo choras. Iš
kilmėje dalyvavo apie 400 asmenų.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BES 60 metų sukaktis bus paminėta

(Nukelta į 9-tą psl.)

■■ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

JAV LB KRAŠTO VALDYBA, 
sausio 15 d, posėdžiavusi Filadelfi
joje. 1978-79 m. kadencijai patvirti
no: “Lituanus” žurnalo direktoriate 
— dr. K. Girnių, dr, A. Klimą, dr. 
T. Remcikį, dr. M. Vygantą ir dr. J. 
Račkauską; JAV LB švietimo tary
boje — dr. J. Rėklaitienę, inž. J. 
Gaižutį, Z. Katiliškienę, M. Valaitie
nę, tarybos leidinių komisijoje — L 
Bukaveckienę, dr. S. Ramanauskie
nę, R. Penkiūnicnę. Vasario 16 
šventei, susietai su Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo šešiasde
šimtmečiu ir Mindaugo karūnacijos 
725 metų sukaktimi, rengiamos trys 
radijo programos anglų kalba, tel
kiama medžiaga spaudai. Tradicinį 
metraštį “Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Lithua
nia”, atskleidžianti 1977 m. pažeidi
mus, redaguoja dr. T. Retneikis. Vin
cas Rastenis sutiko paruošti infor
macinį leidinį sovietų okupuoton 
Lietuvon vykstantiems turistams, 
kad jie, susipažinę su faktais, savo 
elgesiu ar pareiškimais nepadarytų 
klaidų ir nepakenktų lietuviškam 
reikalui. Planuojama išleisti pran
cūzų kalba dr. B. Kaslo rašomą vei
kalą, nušviečiantį Lietuvos okupaci
jos aplinkybes. Dr. R. Šilbajoris su
tiko redaguoti kolektyvinį veikalą 
apie sovietų vykdomą kultūrinę taut- 
žudystę. Posėdyje pritarta amerikie
čių leidyklos prašymui padėti platin
ti spaudai rengiamą S. Kudirkos at
siminimų knygą. Šiuo klausimu su 
leidykla ryšius yra užmezgusi LB vi
suomeninių reikalų tarybos pirm, A. 
Mačiulaitytė - Zerr. I LB krašto val
dybos pasiūlytą pasitarimą su ALTa 
jau keli mėnesiai nesulaukiama atsi
liepimo iš jos vadovybės.

VAKARŲ PASAULI slaptais ke
liais pasiekė Perinės stovyklos 36 zo
nos politinių kalinių raštas, skirtas 
Sovietų Sąjungos delegacijai Belgra
do konferencijoje. Jį pasirašiusių 18- 
kos tautybių atstovų tarpe yra ir du 
lietuviai — Šarūnas Žukauskas ir 
Petras Plumpa. Jie primena, kad ka
lėjimuose jiem teko atsidurti įstaty-, 
mus laužančių tardymų bei uždarų 
teismų dėka, kad kompartijos vadai 
vis dar tebėra barbarai, veidmainiai, 
mis kalteliai. Vakarų pasaulis per- 
rpėjamas, kad Belgrade bei kitose 
konferencijose jam tenka tartis ne 
su Sovietų Sąjungos diplomatais, o 
su kalėjimų prižiūrėtojais,

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄ
JUNGOS centro valdyba sausio 11 d. 
Čikagoje paskirstė Dr. P. Daužvar- 
džio fondo premijas jauniesiems fo
tografams, spaudos ir radijo valan
dėlių bendradarbiams. Iš viso išda
linta $1.900. Premijas gavo: po $100 
— E. Būtėnas, M. Drunga, S. Kup
rys, E. Juodvalkytė ir Kolumbijos 
lietuvis K. V. Slotkus; po $75 — R. 
Strikas, K. Brazdžionytė, montrea- 
lietė “Tž” bendradarbė R. Lukoše- 
vičiūtė, Otavoje gyvenanti “TŽ” 
bendradarbė R. O. šiūlytė, R. Janu- 
levičiūtė, J. Kuprys, O. Baršketytė, 
P. Kisielius, V. Nakas, V. Kuprytė, 
Australijos lietuvaitė B, šaulytė, M. 
Darnbriūnaitė. Argentinos lietuvai
tės N> Burbaitė ir L. Burbaitė; po 
$50 — A. Motušytė, A, Gečytė, R. 
Bobelytė, R. Ivaškaitė, K. Veselkai- 
tė, Australijos lietuviai — T. Baltu
tis ir J. Rukšėnaitė, Premijos įteik
tos spaudos baliuje sausio 21 d. Či
kagos “Martinique” restorane,

LIETUVIŲ VARDĄ PITSBURGE 
išgarsino 35 pėdų aug.ščio lietuvška 
Kalėdų eglė, papuošta 600 šiaudinu
kų ir 1.200 baltų lempučių. Danutės 
ir Aldonos Žilinskaičių pastangomis 
buvo gauta eglė ir šiaudų papuošo- 
lams. Lietuvaites gaminti šiaudinu
kus mokė pranciškietės seselės 
Francesca ir Alverna. pačios paga
minusios 300 šiaudinukų. Eglę cent
rinėje miesto akištėje pastatyti ir 
papuošti padėjo ugniagesiai. Užra
šas skelbė: “Linksmų Kalėdų ir lai
mingų naujų metų”.

Argentina
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AR

GENTINOJE prieš Kalėdas išsirin
ko naują centro valdybą 1978-79 m. 
kadencijai. Ją sudaro: pirm. R. Sta- 
lioraitis, vicepirm. J. Deveikis, I 
sekr. A. Mikučionytė, II sekr. A. Sta- 
lioraitis, I ižd. J. Bakaitis, II ižd. R. 
Vekelis, nariai — P. Makarevičius, 
A. Bačanskis, A. Mikučionis, M. Sta
nevičius. Kandidatais liko A. Stukas 
ir G. Martinez. Nutarta metinį nario 
mokestį padidinti iki 300 pezų.

KUN. IZIDORIUS GRIGAITIS iš 
Toronto N. Metų išvakarėse atskri
do į Buenos Aires aplankyti brolio 
Vinco bei visos plačios Grigaičių gi
minės. Argentinoje žada viešėti iki 
vasario 11 d.

HEKTORAS BRAZIŪNAS 1977 
m. pabaigoje baigė medicinos studi
jas. Jo specialybė — kardiologija. 
Berisso lietuviai dabar jau turės še
šis lietuvius gydytojus. Dr. 11. Braziū
no pagerbtuvėse dalyvavo ir jo bro
lis Osvaldas, su žmona ir vaikais at
vykęs iš Čikagos. La Platos univer
sitete medicinos studijas yra įpusė
jęs Albertas Augštaitis.

Brazilija
JONAS IR VALERIJA MAKUŠE- 

VICTAL Sao Paulo lietuviai, iškil
ni ngomis Mišiomis V. Zelinos šven
tovėje sausio 8 d. paminėjo auksinę 
vedybinio gyvenimo sukaktį. Vaišės 
buvo surengtos Jaunimo Namuose, 
kur susirinko 120 šeimos bičiulių. 

Prieš N, Metus tokią pat sukaktį at
šventė Antosė ir Ignacas Vijūnai, 
sutuokti 1927 m. pabaigoje Sao Pau
lo mieste, Šv. Juozapo šventovėje. 
Jų vaikai Vladas ir Vanda, sukūrę 
šeimas, kalba lietuviškai, nors yra 
gimę Brazilijoje.

POLITECHNIKOS INSTITUTO 
laivų inžinerijos fakulteto diplo
mą Sao Paulyje gavo Aleksandras J. 
Valavičius, lietuvių radijo valandė
lės vedėjas. Naujajam inžinieriui 
vaišes surengė jo tėvai.

Australija
KALĖDŲ ŠVENČIŲ METU Tas

manijos sostinėje Hobarte įvyko 28- 
ji Australijos lietuvių sporto šven
tė. Dalyvavo apie 250 sportininkų, 
priklausančių Adelaidės “Vyčio”, 
Kanberos “Vilko”, Geolongo “Vy
čio", Hobarto “Perkūno”, Melburno 
"Varpo” ir Sydnėjaus “Kovo” klu
bams. Šventė pradėta pamaldomis 
Šv. Teresės šventovėje, kurias laikė 
ir sportininkams skirtą pamokslą pa
sakė kun. dr. P. Bučinskas, atvykęs 
iš Brisbanės. Po pietų “Valern” vieš
butyje sportininkai su vėliavomis 
■ lygiavo į krepšinio stadijoną, skam
bant lietuviškam maršui. Sveikinimo 
žodį tarė rengėjų komiteto ir ALB 
Hobarto apylinkės pirm. J. Paškevi
čius, Tasmanijos turizmo min. M. 
Bernardas, Hobarto miesto atstovas 
ir šventę atidarantis ALF Sąjungos 
pirm. A. Laukaitis, Šventės progra- 
inon buvo įtrauktos vyrų, moterų, 
jaunių berniukų ir mergaičių krepši
nio, vyrų ir moterų tinklinio, stalo 
bei lauko teniso, golfo varžybos. Vy
rų krepšinio čempijonii tapo Geelon- 
go “Vytis", moterų — Melburno 
“Varpas”, berniukų — Adelaidės 
“Vytis”, mergaičių—Melburno “Var
pas”, vyrų ir moterų tinklinio — 
Sydnėjaus “Kovas”. Tenise pirma
vo hobartiečiai A. Kailinis ir G. Va- 
luckaitė, stalo tenise — hobartietis 
A. Andrikonis ir adelaidiškė O. Bo
ne. šachmatų varžybas laimėjo L 
Venclovas iš Sydnėjaus, golfo — 
taip pat sydnėjiškis V. Vičiulis. 
Sporto klubų pirmininkai aptarė ke
lionę į Pasaulio Lietuvių Sporto Žai
dynes Toronte. Savo paslaugas buvo 
pasiūlę du kelionių biurai — “Kuo- 
ui” Melburne ir “Palanga” Sydnėju- 
je. Priimtinesnis buvo “Palangos” 
keltinių biuro pasiūlymas, tad jam 
ir pavesta tvarkyti visus šios kelio
nės reikalus.

Britanija
DIENRAŠTIS “DAILY TELE

GRAPH" sausio 18 d. skaitytojams 
atskleidė Birniinghaine įvykusią Ar
vydo Jurkšos bylą. Pastarasis yra ce
mento technologijos inžinierius, per
nai rudenį atvykęs iš Sovietų Sąjun
gos gilinti studijų Birminghamo uni
versitete. Vardas ir pavardė liudija, 
kad jis yra lietuvis. Bylos inž. A. 
Jurkša susilaukė dėl savo elgesio 
traukinyje iš Derby į Birminghamą. 
Būdamas girtas, jis nepadoriai už
kabinėjo vieną merginą, kuri buvo 
civiliškai apsirengusi policijos parei
gūnė. Po to siautėjo visame trauki
nyje, sulaužydamas net vieną stalą. 
Perduotas susisiekimo policijai, iš
laužė tardymo kambario duris. Iš ka
lėjimo buvo išleistas už Sovietų Są
jungos ambasados pažadėtą 500 sva
rų užstatą. Britų teismas inž. A. 
Jurkša nubaudė sąlyginai 200 svarų. 
Jei metus laiko padoriai elgsis ir 
nenusikals, piniginės baudos nerei
kės mokėti. Spaudoje buvo pasirodę 
spėliojimų, kad Britanijos vyriausy
bė inž. A. Jurkšą planavo iškeisti j 
Ukrainoje sulaikytą britų studentą 
A. Klymčuką. Pastarasis betgi buvo 
išleistas Britanijon be teismo ir grį
žo sausio 5 d., kai buvo teisiamas 
inž. A. Jurkša.

Šveicarija
TAUTŲ PRIESPAUDĄ SOVIETŲ 

SĄJUNGOJE svarstė Liucernoje 
sausio 13-15 d.d. įvykusi konferenci
ja, surengta šveicarų organizacijos, 
kovojančios už žmogaus teises bei 
apsisprendimo laisvę tautoms. įvadi
nį žodį tarė jos pirm. E. Oehleris, 
Šveicarijos parlamento narys, dien
raščio “Die Ostschweiz” vyr. redak
torius. Sovietų dviveidiškumą at
skleidžiančias paskaitas skaitė: V. 
Vokietijos parlamento narys dr. C. 
Jaegeris, Berno universiteto prof. L. 
Reveszas ir dr. Albertas Gerutis, pa
keitęs konferencijon negalėjusį at
vykti ukrainiečių kilmės amerikietį 
prof. L. Dobrianskį. Jo paskaitos te
ma — "Maskvinė priespaudos politi
ka nerusiškų tautų atžvilgiu”. Sovie
tinė federacija tėra fasadas imperia
listinei Maskvos politikai, siekiančiai 
vienos sovietinės tautos, kuri kalbė
tų rusiškai. Dr. A. Gerutis ragino 
Vakarų pasaulį remti nerusiškų tau
tų Sovietų Sąjungoje teisę į laisvą 
apsisprendimą bei nepriklausomybę. 
Sovietinės vergijos faktus atskleidė 
jos pasiglemžtų tautų atstovai. Kal
bėtojų tarpe buvo ir išeivijoje suda
rytos laisvosios Ukrainos premjeras 
T. Leontis iš Muencheno. Lietuviams 
atstovavo S. Lozoraitis, jn., iš Romos, 
kalbėjęs ir specialiame simpoziume, 
kuriame buvo svarstomas religijų 
persekiojimas Sovietų Sąjungoje. 
Spaudos konferencijai vadovavo ją 
surengusios šveicarų organizacijos 
garbės pirm. dr. X. Leu, o dr. A. 
Gerutis žurnalistams nušvietė pa
grindinius konfereniijos tikslus. 
Konferencijos dalyviai priėmė rezo
liuciją, atsišaukimus į laisvąjį Vaka
rų pasaulį ir Sovietų Sąjungos rusiš
kojo imperializmo pavergtas tautas.



Vysk. Brizgio laiškas lietuviam
MANO GERBIAMI IR 
BRANGŪS BROLIAI IR 
SESĖS LIETUVIAI,

Derėjo šiuos žodžius parašyti 
kiek anksčiau, bet dėl kaikurių 
Įvykių teko palaukti po sausio 
22 dienos. Nuoširdžiai dėkoju 
visiems vienaip ar kitaip mane 
piisiminusiem mano kunigystės 
50 metų sukakties proga. Daug 
kam jaučiuosi už tai labai sko
lingas, ypač kunigam ir pasau
liečiam, rengusiems ne vienoje 
vietoje tos sukakties viešus pa
minėjimus. Mano sąlygose būtų 
derėję tą sukaktį paminėti vien 
tylia malda, bet jūs kitaip ma
nėte. Visų jūsų pastangas, man 
pareikštą bičiuliškumą dėkingai 
vertinu.

Pasirinkti kunigo pašaukimą 
manęs neragino nei mano šei
ma, nei mokytojai. Ano meto 
jaunuoliai, matydami jaunų ku
nigų stoką po pirmo pasaulinio 
karo, raginome vieni kitus tapti 
kunigais. Pasiruošimas ir visas 
50 metų darbas nebuvo lengvas, 
tačiau po visos patirties, jeigu 
gyvenčiau antrą kartą, vėl bū
čiau kunigu.

Po šio antrojo pasaulinio ka
ro, kai negalėjau grįžti į Lietu
vą, turėjau galimybių pastoviai 
vietai, pastoviam darbui. Popie
žiaus Pijaus XII asmeniniu 
sprendimu, kiek žinau. Ameri
kos Lietuvių Kunigų Vienybei 
prašant, teko apsigyventi Čika
goje ir pasišvęsti lietuviam už 
Europos ribų. Įvairių kraštų 
vietiniai ir tremtiniai lietuviai 
kunigai, tėvai ir broliai vienuo
liai, seselės vienuolės žinojo ir 
žino, kad jie yra ne mano, o vie 
tos vyskupų' ir savo vyresniųjų 
jurisdikcijoje. Jie visi tačiau 
nuo pat pradžios iki šiol buvo 
ir yra man tiek bičiuliški ir lo
jalūs, kad iš jų patiriu nuošir
daus bendradarbiavimo ir man 
reikalingos visokios pagalbos. 
Ypač esu dėkingas Čikagoje gi
musiom kunigam, su kuriais 
tenka man kartu gyventi nuo 
pat atvykimo į Ameriką: a.a. 
kun. S. Vaitiekui, kun. J. Malin 
(auskui), kun. J. Stankevičiui, 
kun. A. Zakarauskui, kun. P. 
Kelpšui. Visą savo laiką, ener
giją. gaunamus išteklius galiu

Brazilijos lietuviai kunigai po pasitarimo prie šv. Juozapo par. klebonijos 
Sao Paulo mieste. Iš kairės: Petras Daugintis, SJ, Feliksas Jokūbauskas, 
prel. Pijus Ragažinskas, Juozas Šeškevičius, Leonas Zaremba, SJ (svečias iš 
JAV), Vincentas Pupinis, SJ, Pranas Gavėnas, SDB Nuotr. A. Saulaičio

Vienos šeimos likimas
š.m. vasario 8 d. suėjo metai, kai 

mirė Marija Paškovičienė. Buvo gi
musi 1888 m. Jonaičių km.. Luokės 
vaisė.. Telšių apskr. Kun. P. Ažuba
lis, sakydamas pamokslą laidotuvė
se. labai gražiai apibūdino velionės 
kilmės vietą: “I Žarėnus miškais nuo 
Šiaulių jei pro Luokę kada beke
liausi. nepamiršk sustabdyti arklių 
ir i kalną įlipti augščiausią”. Tai 
Šatrijos kalnas prie Luokės. I šį kal
ną. pamokslininko žodžiais tariant. 
Marija įkopė negrįžtamai . . . Paliko 
dvi dukras, du sūnus ir septynis anū
kus.

Mylimiausias jos anūkas buvo ma
no sūnus Vytautas Paškovičius. jos 
vadinamas Vyteliu. Tas prisirišimas 
yra visai natūralus, nes ji buvo jo 
krikšto motina, kuri pirmoji jį vys
tė. maudė, augino. Vytelis visada 
atostogaudavo pas senelius, dvejus 
metus ištisai gyveno pas juos. Mes 
visi kartu praleidome žiauriausias 
pokario oienas, kai siautė areštai ir 
išvežimai. Kai visi mūsų šeimos na
riai prieš karą pasitraukė j vakarus, 
likome keturiese: seneliai, anūkas 
Vytelis ir aš. Seneliui grėsė areštas. 
Gavęs slaptą pranešimą išvažiavo gy
venti į Šiaulius. Trise likome gyven
ti Jonaičių km. prie Luokės. Mums 
paliko 5 ha žemės ir vieną arklį. Tris 
karves bėgdami buvome išsivarę, ki
tos sudegė tvartui užsidegus karo 
metu. Aš dirbau visus ūkio darbus, 
o velionė augino Vytelį.

Po 5 metų atėmė valdžia mums 
tuos 5 ha žemės. Kai sužinojome, 
kad esame Sibiran vežamųjų sąraše, 
išsiskyrėm. Aš su sūnum išvykau į 
Šiaulius, o velionė slapstėsi darži
nėse. Vėliau, mirus jos vyro seseriai. 

iki šiol skirti lietuviams už Lie
tuvos, Lietuvoje, Rusijoje, Sibi
re, nes nuo pat pradžios iki šiol 
visus mano kasdieninio pragy
venimo reikalus aprūpina sese
lės kazimierietės ir daug man 
padeda Įvairiuose darbuose. 
Kiekvienam yra aišku, kiek 
daug esu joms skolingas.

Gerbiu visus lietuvius ir esu 
dėkingas už tą opiniją, sudary
tą įvairiuose kraštuose apie lie
tuvius. Pastaruosius lankyti 
man yra ne tik malonu, bet ir 
garbė prieš kitataučius. Savuo
sius išgyvenimus lietuvių tarpe 
yra sunku išreikšti. Mes kartu 
ne tik meldėmės, tarėmės, dir
bome. džiaugėmės, bet ir nekar
tą apsiverkėme. Esame visi kar
tu, nežiūrint įvairių pažiūrų, net 
skirtingų religinių konfesijų. 
Nevienu atveju patyriau kokį 
teigiamą įspūdį daro kitatau
čiams toks mūsų šeimyninis vie
ningumas.

Gerai žinau, kad nesu neklai
dingas, tobulas. Yra natūralu, 
kad nevisuose klausimuose visi 
esame tos pačios nuomonės. Ki
taip manančių nebijau ir ne
smerkiu. tik noriu, kad visi kar
tu ir vieni kitus gerbdami suras
tume teisingiausią atsakymą ir 
jį visi priimtume. Daug kam ga
lėjau nusikalsti, neįtikti ar ką 
užgauti, nusibosti ir 1.1. Visus 
tuos — man žinomus ar nežino
mus kasdien prisimenu maldo
je, prašydamas Dievą jiems pa
laimos. paguodos, o sau — kal
čių bei klaidų atleidimo.

Esu dėkingas Amerikai, kad 
turime čia tokias gyvenimo są
lygas. laisvę mūsų veiklai. Pa
našiose sąlygose gyvena bei vei
kia lietuviai ir kituose laisvo pa
trulio kraštuose. Visiem linkiu 
būti gyvenamam kraštui loja
liais. kūrybingais ir turimas są
lygas panaudoti taip pat Lietu
vos pagalbai.

Kol jėgos tesės, kol seselių 
kazimieriečių labdara mane/įga- 
lins būti laisvu nuo kasdieninio 
gyvenimo rūpesčių, ir toliau gy
vensiu pasišvęsdamas lietuviam 
bei Lietuvai.

Už viską dėkodamas Dievui, 
ir toliau lieku jūsų su pagarba, 
meile ir dėkingumu širdyje —

Vyskupas Vincentas Brizgys

persikėlė prie Pociūnėlių į Valmun- 
čių km., kur ir gyveno iki atvykimo 
į Ameriką. Dukra Janina buvo at
siuntus dokumentus abiem į Ame
riką. bet paskutinius dokumentus 
tvarkydamas, jos vyras važiavo dvi
račiu. labai sušilo, paskui peršalo, 
susirgo plaučių uždegimu ir po 5 
mėn. mirė. Ji daug sveikatos padėjo 
jį slaugydama. Senelį slaugė ir anū
kas Vytelis, specialiai persikėlęs iš 
Kamajų gimnazijos paskutinės kla
sės į Pociūnėlių gimnaziją. Kama
juose buvo prancūzų k., o Pociūnė
liuose — vokiečių k. Jis turėjo vo
kiečių kalbą pradėti nuo der, die, 
das. Jis įveikė visus sunkumus ir 
baigė gimnaziją su pagyrimu.

Po vyro mirties velionė išvyko pas 
savo vaikus. Gyveno Amerikoje pas 
dukrą Janiną, vėliau persikėlė į Ka
nadą ir gyveno Toronte iki mirties. 
Gyventi su vaikais buvo jos didžiau
sias troškimas, bet šitame krašte tai 
nėra madinga. Dėlto ji kentėjo ii- no
rėjo grįžti į Lietuvą, bet ir ten nie
kas nelaukė. Paskutinius trejus me
tus buvo paralyžuota. Nors visi vai
kai ją dažnai lankė ligoninėje, bet 
jautėsi vieniša, nes nesusikalbėjo 
angliškai.

Mūsų mylima ir visada brangi Ve
lione. Tėvynės ilgesio niekad nepra
radai. nors priglaudė svetimos žemės 
kapai . . . Pr. Norušienė

Tave maža laukų žolelė regi, 
Tavęs kaip aukso kupinas dangus, 
Tau stojo žemė, švietė saulė, 

žvaigždės degė, ■»
Tavęs nematė, Dieve, tik žmogus.

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

šalčių sukaustyta Kanados gamta žiemos metu Nuotr. Vytauto Maco

Su Pranu Rudinsku atsisveikinant
Suskamba telefonas. “Čia kal

ba Tėvas Kulbis. Žinai kas mi
rė? Ručinskas!” Nė žodžio ne
taręs. padėjau telefono ragelį. 
Žaibo greitumu apibėgo liūdna 
ir labai skaudi žinia, kad sau
sio 11 d., atėjęs į darbą, mont- 
reališkio “Lito" vedėjas Pra
nas Ručinskas staiga mirė. Vi
suomet jis buvo geros ir links
mos nuotaikos. Sveikas, stiprus 
vyras. Su gydytojais jokių rim
tų reikalų neturėjęs. Tokių vy
rų. kaip Pranas, nedaug turė
jome Montrealyje. Todėl stai
gią mirtį labai skaudžiai ir liūd
nai pergyveno visų imigracijų 
ir generacijų Montrealio lietu
viai.

Velionis gimė 1911 m. lap
kričio 11 d.. Čipelių km., Ska
piškio vaisė., Rokiškio apskr. 
1930 m. baigė Panevėžio moky
tojų seminariją, studijas tęsė 
Dotnuvos žemės Ūkio Akade
mijoje. kurią baigė 1934 m. 
Diplominį darbą “Latvijos linų 
prekyba” parašė 1936 m. ir ga
vo diplomuoto agronomo var
dą. Baigęs studijas, kaip gabus 
ir labai pareigingas vyras, tu
rėjo atsakingas tarnybas: 1935- 
1938 m. finansų ministerijoje 
prekybos kontrolierius, 1939 m. 
Lietuvos ūkio prekybos atsto
vas Britanijoje. Čekoslovakijo
je ir Belgijoje susipažino su 
šiltu linų mirkymo būdu ir jį 
propagavo Lietuvoje. 1939-1944 
m. buvo Linų Kooperatyvų Są
jungos gamybos skyriaus vedė
ju, rūpinosi nauju linų apdir
bimo būdu, įmonių statyba.

Pranas nuo pat jaunystės įsi
jungė į visuomeninę veiklą — 
buvo aktyvus ateitininkų, skau
tų ir šaulių veikėjas. Ž. Ū. Aka
demijoje buvo studentų atsto
vybės pirmininku. Rašė “Atei
tyje”, “Ūkininke", “Žemės Ūky
je", “Tautos Ūkyje”, “Vaire” 
ir “XX Amžiuje” ir kt. Gyven
damas Montrealyje. bendradar
biavo “T. Žiburiuose" ir “N. Lie
tuvoje”.

Pranas sukūrė šeimą su Go
da Čepaity te 1944 m. Sovietams 
antrą kartą artinantis į Lietu
vą, su žmona pasitraukė į vaka
rus. Karui pasibaigus, Pranas 
įsijungė į visuomeninį darbą 
Vokietijoje. Detmolde, prie JA 
V-biii karinės valdžios ėjo “Bal
tic Central Advisory Council” 
lietuvių atstovo pareigas.

1947 m. Pranas atvyko į Ka
nadą. Čia jo šeimai su dviem 
mažamečiais vaikais gyvenimas 
nebuvo lengvas. 1948 m. jis re
dagavo savaitraštį “Nepriklau
soma Lietuva”. Be kasdieninės 
duonos darbo, daug valandų ir 
nemigo naktų skyrė lietuviškai 
veiklai. Nuo 1952 m. jis buvo 
KLB krašto tarybos nariu ir 
valdybos iždininku. Vienas pir
mųjų Montrealio lietuvių kre
dito kooperatyvo “Litas” orga
nizatorių ir ilgametis jo vedė
jas. Jo darbštumo ir sumanu
mo dėka “Litas” tapo milijoni
niu banku.

Pr. Rudinskas pirmasis susi
rūpino jaunimo stovykla. Jo di
delio pasišventimo ir darbo dė
ka buvo įsteigta "Baltijos” sto
vyklavietė. Tą didelį Prano dar
bą mūsų jaunimas labai įverti
no. Todėl šermenyse jo daug 
atsilankė. Šeimai pageidaujant, 
Velionies atminimui, vietoje 
gėlių, aukota “Baltijos” stovyk
lavietei. Nežiūrint šeimos pa
geidavimo, Prano karstas sken
do gėlėse. Tai iš tolimų lietuvių 
kolonijų atsiųstos gėlės.

Du vakarai laidotuvių na
muose buvo pilni žmonių, kaip 
retai kada būna. Bendruome-

A.a. PRANAS RVDINSKAS

nės vardu atsisveikino inž. J. 
Mališka. Palaidotas iš Aušros 
Vartų šventovės. Prie švento
vės durų karstą pasitiko “Lito” 
valdyba. Gedulingas Mišias at
našavo klebonas kun. J. Kubi
lius. SJ. ir kun. St. Kulbis, SJ. 
Mišių lekcijas skaitė “Lito” pir
mininkas J. Bernotas ir sekr. 
inž. A. Kličius. Mišių metu gie-

WINNIPEG,
NAUJA APYLINKĖS VALDYBA. 

Nepavykus išrinkti naujos apyl. val
dybos 1977 m. gruodžio 11 d., teko 
šaukti antrą susirinkimą sausio 15 
d. Po pamaldi; šv Kazimiero šven
tovėje. kuriose buvo pabrėžta vieny
bės mintis, tautiečiai susirinko pa
rapijos salėje. Čia paaiškėjo, kad 
pirmojo susirinkimo įgaliotas E. Fe- 
daras. kuriam buvo pavesta sudaryti 
kandidatų sąrašą, to uždavinio atlikti 
negalėjo. Taip pat dėl nesveikatos 
ir jis pats nekandidatavo. Susirinki
mas buvo pradėtas be iš anksto pa
ruošto ksndidatų sąrašo. Ant lentos 
buvo surašyta 12 kandidatų, bet visi 
at* įsakė. išskyrus J. Demerecką, V. 
Šerkšnį ir P. Bagdoną. J. Grabys pa
siūlė iš jų. t.y. 3 asmenų, sudaryti 
valdybą, nes taip esą numatyta ir 
KLB įstatuose. V. Januška betgi tam 
siūlymui pasipriešino, sakydamas, 
kad tai negali būti taikoma tokio dy
džio kolonijai kaip Winnipegas. Su
sirinkimui pirmininkaujantis paskel
bė pertrauką. Po jos nuotaika page
rėjo Siūlomi kandidatai: V. Januška. 
V. Rutkauskas. A. Kuncaitis. J. Valai
tis, J. Demereckas. V. Šerkšnys. Susi
rinkimas šiuos kandidatus patvirtino 
vienbalsiai, bet V Januška pareika
lavo slapto balsavimo. Susirinkimas 
sutiko ir su tuo. Sudaryta balsam 
skaičiuoti komisija: V. Kriščiūnas. 
V. Zavadskienė. V. Morozas. Balsuo
jama lapeliais. Jų skaičiavimo metu 
padarė pranešimus buvusios apyl. 
valdybos pareigūnai. Apie KLB 
krašto tarybos suvažiavimą Toronte 
kalbėjo jame dalyvavęs J. Demerec
kas. perdavęs ir KLB pirm. J R. Si
manavičiaus sveikinimą. Šalpos Fon- 
oo atstovė T. Timmermanienė pada
rė pranešimą apie šalpos reikalus. 
V. Šerkšnys — apie Tautos Fondą, 
ižd. J. Drianavičius — apie pinigi
nius reikalus (jo įgaliotas kalbėjo 
K. Strikaitis), Vasario 16 gimnazijai 
remti būrelio atstovas J. Demerec
kas — apie winnipegiečių paramą 
gimnazijai.

Pagaliau balsų skaičiavimo komi
sija pranešė duomenis: V. Januška 
gavo 44 balsus, V. Rutkauskas — 41. 
J. Valaitis — 36, A. Kuncaitis — 
34. J. Demereckas — 28. V. Šerkš
nys — 16. Rinkimuose dalyvavo 49 

dojo solistai: G. čapkauskienė 
ir A. Keblys. Kun. J. Kubilius 
pasakė labai turiningą pamoks
lą. pareikšdamas šeimai ir gi
minėms nuoširdžią užuojautą. 
Kun. J. Kubilius su Velioniu 
buvo artimi draugai ir beveik 
kasdien susitikdavo, nes “Li
tas" yra įsikūręs klebonijos pa
talpose. Nelaimės metu, be 
banko tarnautoji), pirmas atvy
ko kun. Kubilius. Deja. Pranas 
jau buvo miręs.

Į kapines lydėjo ilga vilksti
nė automobilių. Palaidotas prie 
žmonos motinos, kuri buvo duk
terų rūpesčiu iškviesta iš oku
puotos Lietuvos. Ji buvo atsive
žusi ir gimtosios žemės saują. 
Karstą įleidus į duobę, liūdnais 
veidais dalyviai mintyse jam sa
kė paskutinį “Sudiev", užpilda
mi gimtosios žemės žiupsnelį.

A. Vartų salėje pusryčiams 
susirinko daug žmonių. Sūnus 
Algis padėkojo visiems atsilan
kiusiems. taip gausiai dalyvavu
siems šermenyse ir Mišiose, už 
šv. Mišių aukas ir visokią para
mą.

Prano netekus, dideliame 
skausme ir nuliūdime liko žino-’ 
na Goda, dukra Rūta, sūnūs -r- 
Algis ir Rimas, brolis Valius su 
šeima, Vazalinskų šeimos. Lietu
voje liko broliai — Vitalis ir 
Kostas, sesuo Vincė.

Mielas Pranai, peranksti Tu 
mus palikai. Tu buvai labai rei
kalingas ne tik savo šeimai, bet 
ir visiems Montrealio lietu
viams. Ilsėkis svetingoje Kana
dos žemėje, antroje mūsų tėvy
nėje! Tu lieki mums gyvas pa- 
siminimuose ir maldoje. A. A.
MANITOBA
asmenys. Susirinkimas buvo paten
kintas. kad sudaryta stipri apylinkė; 
valdyba. Susirinkimui pirmininkavęs 
St. Ramančiauskas pakvietė visus 
prie užkandžių, kuriuos paruošė O. 
Dcmcreckienė. Užkandžių metu nau
joji valdyba pasiskirstė pareigomis: 
pirm. V. Januška, viepeirm. J. Va
laitis. sekr. V Rutkauskas, ižd. A. 
Kuncaitis. T. Fondo įgal. ir Vasario 
16 gimn. būrelio atstovas — J. De
mereckas. kandidatas — V. Šerkšnys, 
šalpos Fondo atstovas liko nepaskir
tas. o buvusi atstovė T. Timmerma
nienė savo pareigas ir dokumentus 
perdavė naujajam pirmininkui. Re
vizijos komisijon išrinkti: St. Ra
mančiauskas. J. Grabys. M. Šaraus- 
kas.

KITOS ŽINIOS. Sausio 20 d. Ka
nados Lietuvių Klube staiga, širdies 
priepuolio ištiktas, mirė Mamertas 
Zavadskas. sulaukęs 75 metų am
žiaus. Dar buvo nuvežtas į ligoninę, 
bet pripažintas jau mirusiu. Kanado
je išgyveno 49 metus Buvo gimęs 
Lietuvoje. Šiaulių apskr . Meškuičių 
vaisė. Paliko žmoną Veroniką, duk
ra Gražiną, kuri yra ištekėjusi už 
Varnelio ir augina Zitą. Audią ir 
Lora. Visi gyvena St. Joseph. Mis
souri. JAV Lietuvoje liko du bro
liai — Andriejus ir Leonas ir trys 
seserys Liucija. Zosė ir Mikasė. 
Winnipege gyvendamas. 38 metus 
dirbo "Canada Packers ( o. Pasku
tiniu metu buvo pasitraukęs į pensi
ja Priklausė šv Kazimiero lietuvių 
parapijai ir "Lietuvių Klubui Mani- 
toboje". Palaidotas su visomis reli
ginėmis apeigomis Elmwood kapinė- 
-. Karst anešiais buvo — A. Lingė. 

V. Lion - Liaukevičius. V. Novo 
grodskis. L. Stanius • Stanevičius. M. 
Šarauskas ir VI. Steponavičius. — 
Stasė Bartininkienė ir Juozas Radze
vičius paguldyti į ligonines operaci
jai. K. S-tis

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 245-1617
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SKAITYTOJAI PASISAKO
GIMTOJI KALBA IR TĖVYNE
Keista, kad reikia aiškinti kas yra 

gimtoji kalba, bet pasiskaičius X 
skyriaus mokinių samprotavimus, at
rodo, jog nei jie, nei mokytojai ne
žino, nes niekas jų rašinių nepatai
sė. Jau nepirmą kartą pastebime, 
kad jaunuoliai sako ir įrašo angliš
kose anketose, jog jų gimtoji kalba 
yra anglų. Nebent paskutiniais me
tais kas nors tas sąvokas pakeitė. 
Mes iki šiol supratom, kad gimtoji 
kalba, angliškai "mother tongue", 
yra motinos-tėvo kalba. Tai yra kal
ba. kurta motina kalba j savo kūdi
kį. Dauguma jaunuolių pasisako, kad 
jie net nemokėjo ar labai silpnai 
mokėjo angliškai, ko) nepradėjo lan
kyti angliškos mokyklos. Kaip tad jų 
gimtoji kalba yra anglų? (Tai kar
toja ne tik vaikai, bet ir jų tėvai).

Tėvynės supratimas taip pat yra 
netikslus Tėvynę daug kas visaip ap
taria, bet jei gimsi Japonijoj, auto
matiškai netapsi japonu. Pirmiausia, 
tautiečius riša kalba, papročiai, bet 
labiausiai bendra praeitis, bendros 
šaknys. Vienas istorikas sako, kad 
tėvynė yra ten. kur palaidoti tavo 
seneliai ir proseneliai. Jei jaunuolis 
sako, kad jo tėvynė yra Kanada, tai 
ką bendro jis turi su savo "tautie
čiais" kanadiečiais, t y. prancūzu, 
anglu, pakistaniečiu ar italu? Kol 
kas labai mažai bendro. Gal trečia 
ar ketvirta karta ir bus kanadiečiai 
pilna to žodžio prasme, bet dabarti
nė studentų amžiaus karta yra gi
musi Kanadoje. Kanada yra jų gim
tinė, o jie yra šio krašto piliečiai. 
Tėvynė ir mūsų, ir jų yra Lietuva, 
iš kurios mes ir mūsų tėvų tėvai yra 
kilę

Žmogaus rasė ir tautybė apspren
džiama biologiškai. Dabar visiems aiš
ku. kad žmogus gimsta su visu baga
žu genų, kurie apsprendžia ne tik jo 
išvaizdą, bet ir būdą, gabumus ir 1.1. 
Anksčiau mes sakydavom: mūsų gys
lose teka lietuviškas kraujas Dabar 
galėtume sakyti: mes esam tuo. kuo 
esam, genų dėka, kuriuos paveldė
jom iš savo tėvų ir senelių. Kai da
bar penktos kartos amerikiečiai įieš
ko savo "šaknų” ir nori atsiremti į 
savo praeitį, keista, kad mūsų vai
kai. savo tėvelių tiesiog raginami, 
stengiasi ta praeitimi kuo greičiau
siai nusikratyti. B.

NEBESIŲSKIT "TŽ"
Daug metų skaičiau "TŽ". Bu

vau patenkintas ir laukdavau kas sa
vaitę. Nepykau, kai ir kainą "TŽ” 
pakėlė, suprasdamas mūsų spaudos 
darbą. Dar ir aukų pridėdavau.

Kas atsitiko, kad įsivėlėte į žydų 
ir komunistų melą? Nejaugi neturite 
ko rašyti? Girdėjau ir žinau, jei kas 
parašo tiesą ir atsakymą žydams 
apie jų melą, tai tokius rankraščius 
į šiukšlių dėžę metate, o žydų ir ko
munistų melą už mūsų pinigus spaus
dinate. (...)

Žinau, kad laikraščio skaitytojas 
negali nustatyti laikraščiui, ką turi 
rašyti, bet skaitytojas gali tokio laik
raščio neskaityti. Apgailestaudamas 
ir atsiprašydamas už atviras savo 
mintis, prašau daugiau "TŽ" man 
nesiųsti J. Bušauskas

PATIKSLINIMAS
Straipsnyje “Karališkos karūnos. 

Vengrija jv Lietuva", išspausdinta
me "TŽ" š.m 3 nr., įsibrovė netiks
lumas. Ten parašyta: po Zigmanto 
šv. Romos imperatoriumi tapo jo 
žentas Albertas Habsburgas. kuris 
po metų mirė, o imperatoriaus sostą 
perėmė jo sūnūs Vladislovas Posthu- 
mus (Pomirtinis). Iš tikro imperijos 
sostą perėmė mirusio pusbrolis Frid
richas UI. kurio motina buvo lietu
vė — "Jogailos sesers Aleksandros 
duktė Cimbarka VI. Posthumus. su

Aukojo "Tėviškės Žiburiams"
$50: prel. dr J. Tadarauskas; S30: 

Toronto Vlado Pūtvio šaulių kuopa. 
Marija Fetravičienė; S25: KLB Win- 
nipego apylinkės valdyba: ŠIO: G 
Chvedukienė. Pr Kariūnas. Alek
sandras Sapočkinas. P. Volunge: $7: 
Adolfas Žemaitis: S6: T Trakymas; 
$5:Ona Matukynas. V. Turūta. J. Ba
das. M. Ropę. Ignas Genys. Ch. Sal- 
tys. V. Stanaitis. Vyt Birštonas. Ma
rija Jasionytė. Leonas Valiukas. S 
Leitis. P. Šutas. G. Urbonaitė. L. 
Žyvatkauskas. R Zubrickas. V. Vaš
kelis: S4: A. Kudirka: S3: L. Brūz
ga. V. Kriaučeliunas. J. Miliušas. P. 
Effertas. L. Reivydas. D. Ralys. D. 
Vizbaras. A Vasiliauskas. Elena 
Weir. Mečys Norkus, Br. Bagdonas, 
J. Danėnas. Br. Paliulionis. J. Sen 
džikas. J. Balkonas. St. Motuzas, J. 
Rudaitis; S2: A. Giedraitis. P Ka- 
reckas. Jurgis Pudans. J. Uksas. A. 
Pušinskas; SI: Petras Gruodis. R. 
Maldų nas

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė: 
$30 — Bronė Baltrušaitiene: S27 — 
J. Kviecinskas: S22 — Pranas Krila 
vičius; S20 — Violeta Chaves, dr. 
Paulius Vytė. B. P. Juodelis. K 
Rimkevičius. B. Vitkus. A. Matulio-

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 

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

lęšiai (contact lenses).

motinos šalininkų pagalba, gavo tik 
Vengrijos sostą. P. Lells

AR TIKSLU?
Skaitant paskutinį "TŽ" 3 nr. pus

lapį. užkliuvo žinutė, kad KLB kraš
to valdybos nutarimu Vasario 16 
proga bus renkamos aukos Tautos 
Fondui ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenes veiklai. Jau daugiau nei 
20 metų buvome skatinami ir įprato
me Kanadoje Vasario 16 proga au
koti Lietuvos laisvinimo reikalams 
— Tautos Fondui. Bendruomenei ir 
kitoms lietuviškoms institucijoms sa
vo auką atiduodame įvairiausiomis 
progomis kitu metu, jei tik matome 
reikalą, o svarbiausia, jei į mus tie
siogiai rinkėjas kreipiasi. Todėl sun
ku suprasti, kode! KLB krašto val
dyba nutarė nebesilaikyti susidariu
sios tradicijos. Neabejojame, kad 
KLB atlieka sunkų ir nepaprastai 
svarbų lietuviškosios veiklos Kana
doje darbą ir kad jai taip pat reikia 
nemažai lėšų ir turbūt daugiau, ne
gu ji surenka Kodėl nepasvarstyti 
kitų lėšų telkimo būdų, surasti ener
gingų lėšų teikėjų, kurie, rimtai pa
dirbėję visos Kanados mastu, tikrai 
pasiektų neblogesnių rezultatų nei 
Tautos Fondo pasišventėliai. Juk dvi 
rinkliavos vienu metu tikrai nepa
gelbės vieniem, o pakenks antriem. 
Be to. dar mažins ir aukotojų skai
čių. nes jei du iš karto prašo, auko
tojas gali neduoti nė vienam. Juk 
musų visuomenė netaip jau lengvai 
linkusi aukoti

Kol KLB neturės tinkamo plano 
lėšoms telkti ar gerai surinkti soli
darumo įnašui ir nesuras ištvermin
gų lėšų teikėjų, neturės ir lėšų šako
tai savo veiklai. Visus melus rinki
me lėšas Bendruomenei, bet Vasario 
16 palikime Tautos Fondui

J. Gustainis

LIETUVIAI IR ŽYDAI
S.m. "TŽ” 1 nr. Al. Gimantas pa

dejavo. kad "TŽ" spausdintų disku
siniu rašinių, liečiančių lietuvių-žy
dų santykius, kita lietuviškoji spau
da ne tik kad nepersispausdino, bet 
ir nekomentavo. Turbūt Al. G. ne
daug lietuviškos spaudos skaito, nes 
netaip jau mažai buvo rašinių mini
mu klausimu.

Toliau Al. G. nusiskundžia, kad 
lietuvių-žydų santykių pagerinimo 
klausimas sprendžiamas labai lėtu 
tempu į teigiamą pusę, nors esą 
ženklu, jog prie to einama. Nesu 
taikos priešas, esu už tai. jog ir su 
savo žmona reikia taikingai sugy
venti. Mūsų santykiai su žydais per 
šimtmečius buvo geri ir. kiek tai 
priklausė nuo lietuvių tautos sava
rankiško elgesio, apie betkokį žydų 
skriaudimą nė kalbos negali ..būti. 
Galima dvasiai tvirtinti, jog ir atei
tyje. kai lietuviu tauta nepriklausys 
nuo svetimu potvarkių. įstatymų ir 
įtaikų, vėl tie santykiai bus geri. 
Už santykiu pašlijimą atsakomybę 
turi prisiimti žydai, nes visi. įskai
tant ir žydus, esame liudininkais, 
jog lietuvių-žydų santykiai sutriko 
1910 m. sovietinei armijai okupavus 
Lietuvą ir žydams savanoriškai įsi
jungus okupacinio režimo talkon. 
Jeigu vėliau karo metu, jau kito 
okupanto įtakos paveikti individai 
dėl įvairių sumetimų su žydais pa
sielgė kaip nežmonės. lietuvių tau
ta už jų veiksmus negali būti at
sakinga. Kol žydai neturėjo savos 
valstybės, mes, kaip ir kitos tautos, 
jautėme lyg ir moralinę pareigą 
valstybiniais įstatymais juos (kaip 
tremtinius) globoti, kartais suteik
dami net privilegijų, kurių neturė
jo valstybės tauta. Kažin ar žydai 
dabar savoje valstybėje panašias 
privilegijas teikia ten gyvenančiom 
kitom tautybėm?

K. Radvila

nis. A Giedraitis. Kostas Gaputis. 
prel. dr. J. Tadarauskas. V. Melny- 
kas. A Petraitis. O. Dabkus, P. Pu
teikis. S. Rakštienė. V. Paukštys. A. 
Svirplys. A. Tarvydas. V. Vaičiūnas. 
A Skardžius. Marija Petravičienė. 
J. Radvilas, dr. A. Šidlauskaitė. J. 
Poška. Viki. Endzelis. J Paukštys. 
A. Stanevičius. J Riauka.

Nuoširdi padėka visiems aukoto
jams. duosniai remiamiems lietuviš
kąją spaudą.

Delhi - Tillsonburg, 
Ontario

IŠKILMINGAS VASARIO 16 MI
NĖJIMAS rengiamas vasario 11. šeš
tadienį. 7 v.v.. Tillsonburgo "Com
munity Centre" salėje1 (45 Hardy 
St.) Menine programa atliks Toron
to Liet Namų moterų dainos grupė 
ir Lonoono tautinių šokiu grupė "Su- 
grįški. jaunyste". Be to. bus geras 
orkestras, loterija, bufetas. Rengėjai 
kviečia visus tautiečius dalyvauti.

Kor.

Sudbury, Ontario
VASARIO 16 MINĖJIMAS. KLB 

Sudbmio apylinkės valdyba š.m. va
sario 25. šeštadienį. 6.30 v.v.. lenkų 
salėje. 212 Frood Rd.. rengia Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo 60 
metei sukakties minėjimą. Meninę 
programą atliks Sudbmio vyrų cho
ras. vadovaujamas muz. Danguolės 
Remeikytės • Rotkienės. Veiks bufe
tas. Bus šokiai ir muzika. Kviečiame 
tautiečius dalyvauti. pasikviesti 
draugus bei pažįstamus Lauksime-

Apylinkės valdyba



6 psi. « Tėviškės Žiburiai • 1978. II. 9 — Nr. 6 (1461)

Kalgario lietuvių mokyklos mokiniai, atlikę kalėdinę programą A. Krausas

Įkyrus renginiu vienodumas
Perdaug dėmesio vaišėms, permažai — kultūriniams 

renginiams ir išradingumui

Lietuvis valdo amerikiečiu

C. SENKEVIČIUS

Visi džiaugiamės organizacijų 
ar kokių kitų lietuviškų sambū
rių veikla, kuri ypač gyva žie
mos sezono metu didesnėse apy
linkėse. Mažosios kolonijos dau
giausia ribojasi tautinių švenčių 
minėjimais ar ypatingesnių pro
gų renginiais. Ir vienur, ir kitur 
atsiranda pasiaukojančių žmo
nių, kurie bendram reikalui ski
ria labai daug laiko.

Kas yra kada nors ką rengęs, 
puikiai žino, kiek posėdžių, laiš
kų, telefoninių pasikalbėjimų, 
rašymo, važinėjimo bei kitokios 
darbuotės pareikalauja rengi
nys.

Svečiams — žiūrovams, giliau 
į dalyką nepažvelgus, tas ar 
anas poros valandų pasirody
mas atrodo kaip savaime atsira
dęs dalykas, dažnais atvejais 
dargi su nemažais trūkumais.

ts tiesų pakviestasis svečias 
apie renginį turį teisę savo nuo
monę pasakyti. Būna tikras ne
susipratimas, daiktų ir sąvokų 
sumaišymas, kai rengėjai, išgir
dę kritiškų pastabų dėl progra
mos, bando priešpastatyti “gerą
jį renginio tikslą”, kuris kaip 
skydas atlaikytų kritikų puoli
mus. Šitaip darydami prieiname 
jfrife “tikrcis rtiaišdtieš," tėmpian- 
čidš ė'tgal betkokias menines 
pastangas iki daržinės lygio. Ta
čiau taip pat būtų nesusiprati
mas visuose renginiuose jieško- 
ti meno.

Trūksta išradingumo
Vienas dalykas, kas labiausiai 

dalyvio nepatenkina ir kas ne
sunkiai rengėjų gali būti patai
soma— tai įkyrus vienodumas. 
Trūksta išradingumo, kūrybiš
kumo, paprasčiausio noro pub
likai ką nors naujesnio pateikti. 
Renginio turinio nė kiek ne
skriaudžiant, yra įmanoma pro
graminius dalykus taip surikiuo
ti, kad kiekvieną kartą žiūrovas 
būtų priverstas nuoširdžiai do
mėtis ir tuo daugiau jungtis į 
patį, įvykį. Laikymasis kažkada 
kažkieno sudarytos eilės ir tvar
kos programas paverčia nuobo
džiais trafaretais. Pavyzdžiui, 
kodėl minėjimuose būtinai turi 
būti oficialiosios dalys ir vadi
namos meninės dalys. Kodėl 
negalėtų būti minėjimas kaip 
visumą ir nedalomas vienetas, 
kuriame pasireiškia įdomioje 
pynėje kalbėtojai, chorai ir šo
kėjai? Pvz. nevienas džiaugiasi 
ir vertina birželinių minėjimų 
pobūdį ir tvarką Toronto kated
rose, kai tuo tarpu apie Vasario 
16 iškilmes pasisakoma priešin
gai.

Koncertai ir baliai
Kol dar perdaug neįsibėgėta, 

vertėtų ir koncertų rengėjams 
pagalvoti apie prideramą for
mą. Koncertų klausimas prie 
apvalių staliukų su pyragais, ka
va ar dar kuo nėra išradingu
mas ir naujovė, bet bereikalin
gas teatro salės pavertimas ka
vine, kurioje vyksta tam tikra 
programa. Nereikia daug gilin
tis', kad suprastume, kurioje pa
kopoje kas yra. Kaip bebandy
tų rengėjai netinkamą formą 
teisinti, vistiek kiekvienam aiš
ku, kaip turi atrodyti koncerto 
salė ir kaip kavinė. Įprastoms 
po .koncertų vaišėms visada ga
lima atrasti tinkamą vietą.

Gana daug būna renginių gry
nai uždarbio tikslams, čia kaip 
iš rago pabyra įvairūs “tradici
niai” pobūviai, daugiausia ren
giami organizacijų, kad jos ga
lėtų savo iždus papildyti. Ka
dangi tikslas yra pinigai, atsar
gesni rengėjai ribojasi vietinė
mis pajėgomis, kurios atlieka 
šiokią tokią programą, o jei tai 
būna kokie gausesni ansambliai, 
tai ir tėvų daugiau sutraukia, 

nes tėvai jaučia pareigą daly
vauti ten, kur jų vaikai pasiro
do. Bet tai būna jau grynai at- 
kištinis dalykas, kartais per
daug užtęstas ir nuobodus, nes 
daug kartų matytas, kaikuriuos 
svečius net nervinąs, kai trum
pinamas laikas pasilinksmini
mui.

Pagaliau nevisur tinka ir tauti
nis drabužis ar melodija. Ren
gėjams ir čia reikėtų pasidairy
ti pakaitalo, nes baliai nėra nei 
minėjimai, nei koncertai. Kas 
tinka minėjimuose, nebūtinai 
tinka baliuose. Kai viskas sumai
šoma, dalyvis visur mato ir gir
di tą patį.

Privatūs pobūviai
Dalyvių gausumu kartais ir 

platesnės apimties renginius 
lenkia privačios reikšmės suėji
mai, vadinami “šaueriais”. Yra 
gražu atsisveikinti su ištekan
čia mergaite, įteikti jai dųvanų, 
palinkėti gražaus, lietuviško gy
venimo. Gražus ir prasmingas, 
dargi su tradicijomis supintas 
mergvakaris virsta savotiškai 
nebeskania parodija, kai suėji
mai taip išpučiami, jog jiems 
net pirmenybė teikiama prieš 
visuotinės reikšmės renginius. 
Dalyvių skaičius rankiote ran
kiojamas dažnai jau lenktynia
vimo dvasioje, o pasiūlos leng
vai pfįięųamos, nes, kur gi kitur 
už kelis doleriukus galėsi tiek 
daug namie gamintų skanėstų 
prisivalgyti ir beveik su visomis 
draugėmis iš karto susitikti.

Salės ir publika
Toronte turime dideles sales, 

kuriose žiemos metu savaitga
liais visą laiką kas nors vyksta. 
Tai rodo labai gyvą kolonijos 
gyvenimą. Beveik visi renginiai 
praeina sėkmingai, ypač pobū
viai su šokiais. Žmonės pasi
skirsto ir visas sales užpildo 
bent jau taip, kad rengėjams 
nuostoliu nebūna. Žinoma, pa
sitaiko ir išimčių. Svečių pasi
skirstymą, regis, nulemia svar
biausias motyvas, būtent, kas 
rengia, ką reikia paremti. Todėl 
koordinacija, jei tokia būtų, 
vargu ar galėtų kam patarnauti, 
jei ir toliau renginių programos 
bus visur vienodos ir tos pačios. 
Ir kas kita, jei kartais pasitaiko 
geriau paruoštas, retesnis vaka
ras. Tada jis sutraukia didesnį 
skaičių svečių, ir grupinis pasi
skirstymas mažai ką bereiškia.

Kultūriniai renginiai
Kultūrinių renginių grupėje 

pirmauja dailės darbų parodos. 
Jos lankomos gana gausiai, kū
rinių pirkimas patenkinamas. 
Ekonomiškai sustiprėjusi visuo
menė puošia savo namus ir va
sarnamius. Noras ką nors įsigy
ti sutraukia nemažus lankytojų 
būrius. Žymiai blogiau būna, 
kai kokiomis nors progomis pa
siūloma knyga. Gal dėlto stoko
jame drąsesnių rengėjų, besi
imančių rengti literatūros vaka
rus, kuriuose būtų apžvelgiami 
naujai pasirodę leidiniai. Taip
gi pasigendame ir muzikos va
karų, kuriuose galėtų debiutuo
ti atitinkamai pasiruošęs jauni
mas. O visgi, kaip girdėti, jo di
delė dalis lavinasi muzikoje. 
Kaikurie jau kviečiami net sim
foniniuose orkestruose groti, 
vėl kiti solistais-tėmis tampa ir 
dingsta plačiame meno pasauly
je. Ir ne jie kalti, kad savųjų 
tarpe neteko reikštis.

Rengėjams, aukojantiems lai
ką eiliniams, vienodiems ir ne
įdomiems renginiams, vertėtų 
pasidairyti plačiau ir bandyti 
sėkmingiau organizuoti kultūri
nius renginius, užuot tenkinan
tis “per amžius” iki gyvo kaulo 
nuobodžiais, seniai visiems ma
tytais, girdėtais ir vis pasikar
tojančiais, dažnai meno vardu 
einančiais dalykėliais.

arkivyskupiją
Iš JAV-se gimusių lietuvių 

kunigų pastaraisiais metais du 
buvo pakelti į vyskupus, bū
tent. Paulius Marcinkus ir 
Charles A. Salatka. Pirmasis 
pagarsėjo savo pagalba popie
žiui Pauliui VI, ypač Indijoje, 
kur ji apsaugojo nuo pasikė
sintojo peilio. Dabar vysk. P. 
Marcinkus gyvena Romoje ir 
rūpinasi daugiau finansiniais 
Vatikano reikalais. Antrasis, ‘t. 
y. Ch. A. Salatka, iškilo pla- 
čion viešumon pastaruoju me
tu, kai buvo pakeltas į arkivys
kupus ir paskirtas Oklahoma 
City ordinaru. Apie jį rašė 
spauda, kalbėjo radijas, rodė 
televizija. Dienraštis “The Dai
ly Oklahoman” net pirmame 
puslapyje išspausdino, aprašy
mą jo ingreso Oklahoma City 
katedron ir įdėjo nuotraukų. Iš 
jo matyti, kad tose iškilmėse 
dalyvavo labai daug žmonių ir 
50 vyskupų, įskaitant kardino
lą Dearden. Arkiv. Salatkos val
džia naujoje arkivyskupijoje 
prasidėjo simboliniu Ganytojo 
pastorale (lazdos) įteikimu. Sa
vo pamoksle naujasis arkivys
kupas pabrėžė trejopą savo par
eigą, būtent, mokytojo, kunigo, 
ganytojo. Baigdamas pamokslą, 
jis išreiškė pasitikėjimą ateiti
mi, kuri esanti Viešpaties ran
kose. Jo žodžiai gausių klausy
tojų buvo priimti rankų ploji
mu. Tai įvyko 1977 m. gruodžio 
15 d. Prieš tai jis devynerius 
inetus valdė Marquette, Mich., 
vyskupiją.

Lietuviai didžiuojasi naujojo 
arkivyskupo iškilimu. Nevienas 
jų dalyvavo ir ingreso iškilmė
se. Lietuvos vyčių pirm. An- 
thony Miner jį pasveikino, pa- 
prėždamas, kad Ch. A. Salat
ka yra pirmasis lietuvis Ameri
koje. tapęs arkivyskupu, ir įtei
kė dovaną — Vilniaus Aušros 
Vartų Marijos paveikslą, pada
rytą iš gintaro.

Mūsų skaitytojams, be abejo
nės, įdomu, ar Ch. A. Salatka 
moka lietuviškai. Taip, moka! 
Ateitininkų kongrese Klevelan- 
de jis ne tik Mišias atnašavo, 
bet ir lietuviškai prabilo, gra
žiai paskaitydamas lietuvišką 
tekstą. -Po šio kongreso jis dar 
labiau .susidomėjo lietuvių kul
tūra.bei kalba ir tapo “T. žibu
rių" skaitytoju.

Minėtasis dienraštis “The 
Daily Oklahoman” (1977. XII. 
16) rašė, jog arkiv. Ch. A. Sa
latka yra 59 metų amžiaus, lie
tuvių imigrantų sūnus, gimęs ir 
augęs Grand Rapids. Mich. Mo
kėsi šv. Juozapo seminarijoje 
ir katalikų universitete Vašing
tone. Kunigu įšventintas 1945 
m. vasario 24 d. Studijas gilino 
Romoje, kur 1948 m. gavo Ka
nonų teisės licenciato laipsnį. 
Vyskupu pagalbininku buvo 
Grand Rapids nuo 1962 iki 
1968 m.

Pittsburge tebegyvena viena 
iš arkiv. Ch. A. Salatkos moky
tojų — sesuo pranciškietė Jo- 
zefina. Ji savo laiške “Darbi
ninko” redakcijai rašė:

“Prieš keturiasdešimt metų 
jis yra buvęs mano mokinys 
Grand Rapids, Mich., lietuvių 
parapijos mokykloj. Ten ilgai 
mokytojavo seselės domininko-

Kanados Lietuvių Fondas
Nauji nariai ir įnašai:

750. Dumčiai, Romas ir Marija,
VVindsoras S 200

751. Valaitis. Juzė, Mt. Brydges 500
752. Butkus. Jonas, jn., London 100
753. Butkus, Paulina, London 100
754. Lekas, J. Joseph, Čikaga 100
755. Keburis. Elena, Strathroy 100
756. Barauskas, Frank, Torontas 100
757. Vankouverio taut, šokių

grupės “Atžalynas” vardu 300
758. M. F. Y. — J. J. atmin.,

Torontas 150
įnašų papildymai:

22. Naikauskas, Stasys, inž.
iki S 550

289. Suima, V. dr. 900
291. Valiaus, Telesforo atmin. 110
217. Poderio, Kazimiero atm. 420
388. Butkus, Jonas 500
312. Jonynas, Antanas, 200

7. Kaveckas, Antanas dr. 1700
407. Vaitiekūnas. Povilas 485
408. Uždvaris, Zigmas 300
215. Bers ėnienė, Elena 300

3. Ber.'ėnas, Juozas 500
718. Agurkiai, Vitoldas ir

Genovaitė 400
608. Latauskas. Petras 500

77. “Talka”, kredito koop.
Hamiltone 1300

49. Gulbinskas, Petras 300
354. Vitkūnas, Juozas 1500
23. KLB Otavos apylinkė 3300

326. Stankus, Kazys ir Vanda 150
114. Pacevičius, Stasys dr. 1200

KLF šeima gražiai auga ir didėja. 
Tai puikiai matome šiame praneši
me. Visdėlto pastebėta, kad esantie
ji Fondo nariai didina savo įnašus

Charles A. Salatka — 
Oklahoma City arkivyskupas

nės, kitatautės. Paskui klebo
nas pakvietė pranciškietes lie
tuvaites iš Pittsburgho, Pa. Aš 
ten buvau viena iš pionierių . ..

Mum atvykus, dabartinis vys
kupas buvo mano klasėj šeštam 
ir septintam skyriuje. Užbai
gęs aštuntą, įstojo į aukštes
niąją mokyklą — High School. 
Vyskupas buvo didelių gabumų 
jaunuolis, švelnaus būdo, par
eigingas, ištikimas patarnauti 
Mišiom, nežiūrint kurią valan
dą. Man teko paruošti lietuviš
kas programas, veikalus, mon
tažus, dainas. Tokiu būdu išlai
kėm ir skiepijom lietuvybę vai
kų širdyse. Vyskupas gabiai 
vaidino, daugelį kartų buvo 
pagrindinėse rolėse, ypač pie
menėlio, Kalėdų muzikiniuose 
veikaluose. Kuomet pritrūkda
vo lietuviškos medžiagos, vers- 
davom iš anglų kalbos. (...)

Jų visa šeima buvo artimai 
įsijungusi į parapijos reikalus. 
Vyskupo sesutė — sesuo Flo
rence, gailestingumo vienuoli
jos narė, yra ligoninės admi
nistratorė Indianos valstybėj. 
Tėvelis jau 90 metų amžiaus. 
Sūnūs Jonas ir Juozas rūpina
si tėveliu. Mamytė jau seniai 
mirusi. Jų visa šeima man bu
vo labai artima ir dabar tebėra.

1972 metais man švenčiant 
auksinį jubiliejų, vyskupas Sa
latka koncelebravo mišias kar
tu su sesers (Mrs. Meconis) sū
numi kunigu . . . Man tai buvo 
didelis džiaugsmas.

Man teko dalyvauti vyskupo 
iškilmėse, kuomet jis buvo pa
aukštintas. Niekada nesitikė
jau sulaukti ko nors aukštes
nio. Negalėjau įsitikinti, kad tai 
realybė. Man didelis džiaugs
mas. Garbė visai lietuvių tau
tai."

Linkime naujajam Oklahoma 
City arkivyskupui būti sėkmin
gu Ganytoju ir neužmiršti, kad 
įtakingo jo žodžio laukia tiek 
lietuvių išeivija, tiek pavergta 
lietuvių tauta. M.

Arkivyskupas CHARLES A. SALAT
KA, pirmasis JAV lietuvis, tapęs ar- 
kivysku pu

daug sparčiau, negu auga naujų na
rių skaičius, jau nekalbant apie su
mas bei jų dydį. Negi mes. lietuviai, 
nevisi vienodai mylime savo Tėvy
nę? O gal jau daug kas nusisuko nuo 
jos? Tai iš dalies buvo pastebėta ne
seniai įvykusiame simpoziume To
ronte. Neįtikėtina!

Malonu skelbti mūsų Londono įga
liotinio J. Bersėno pastangas ir 
praktinę lietuvių meilės išraišką tė
vų žemei. Ją rodo gausūs įnašai ir 
naujų narių bei įnašų papildymai. 
Fondas džiaugiasi!

Gaila, kad vienas mūsų vienetas 
— Vankuverio taut, šokių grupė 
“Atžalynas” likvidavosi. Pagrindinis 
jo globėjas J. Macijauskas, susitaręs 
su grupės vadove Adele Šmitiene, 
pardavė magnetofoną ir gautus $300 
atsiuntė KL Fondui. Fondas dėkoja 
ir kartu apgailestauja grupės likvi
daciją.

Nepaprastai džiugu susilaukti vie
nos žymiausių senosios Toronto at- 
eivijos atstovės įnašo ir šio pareiš
kimo: “Kaip man lengva pasidarė 
ant širdies įteikus — įnešus savo au
ką KL Fondui”. Skaitant jos pareiš
kimą, tenka rausti už tuos musų tau
tiečius, atvykusius po II I). karo, ku
rie dar ir šiandien negalvoja, kad 
juos Tėvynė šaukia atlikti savo pa
reigą.

Fondas dėkoja visiems naujiems 
ir įnašus papildžiūsiems nariams už 
jų pastangas stiprinti ir tęsti mūsų 
kova už Tėvynės išlaisvinimą ir lie
tuviškumo išlaikymą už jos ribų.

KL FONDO VALDYBA

Toronto Lietuvių Choras “Varpas”, diriguojamas muz. Jono Govėdo, koncertuoja 25-rių metų sukakties vakare

Agronomai
Nepriklausomoj Lietuvoj vie

nas “Lietuvos Aido" redaktorių 
— Augustinas Gricius keliavo 
per Lietuvą, aprašydamas, kaip 
gražiai, sočiai gyveno tuometi
nis ūkininkas ir kaip jam kone 
/iskas buvo žalia, derlinga. Tuo 
pačiu metu savaitraštis "Kun- 
taplis" įdėjo karikatūrą: vedasi 
žemdirbys pančiu prilaikomą 
kai vutę, liesą, prisvilusiu teš
menim o tą pačią karvutę pie
šia A. Gricius kaip vos pane- 
šančią tešmenį. (Vėliau, jau 
okupacijoj, tas pats A. Gricius 
aprašinėjo, kaip laimingai, so
čiai gyvena kolchozininkas, išsi
vadavęs iš smetonininkų ūkinin- 
kų-buožių vergijos).

Kai A. Gricius "Lietuvos Ai
de" piešė gerovės akvareles, 
vyr. redaktorium buvo Vyt. 
Alantas, dabar nupiešęs Lietu
vių Agronomų Sąjungai trem
tyje gana didelio formato akva- 
relę-romaną "Liepkalnio sody
ba". Šia proga tenka paliesti V. 
Alanto kalbą, pasakytą Čikago
je "Liepkalnio sodybą" įvesdi
nant. Joje autorius pareiškė: 
“Anais nepriklausomybės lai
kais ūkininkas mūsų literatūro
je buvo pamirštas (!) Visą laiką 
jaučiau lyg ir sąžinės priekaiš
tą. kad mūsų pagrindiniam luo
mui, iš kurio prasidėjo tautos 
atgimimas, daroma literatūrinė 
skriauda” (mano pabr). Ar tik 
literatūrinė skriauda? “Lietu
vos Aidas”, beveik dešimtį me
tų V. Alanto redaguotas, nekal
bėjo apie ūkininkų skriaudas. 
Jeigu kas netingėtų pavartyti 
“LA", rastų mažokai sąžinės by
lojimų, kai bankai su antstolių 
pagalba pardavinėjo ūkius neti
kėtai prasikūrusiai miesčioni- 
jai, biurokratams. "LA" akvare
lių piešėjams. Ir kai pasigirdo 
šūviai ūkininkams. Lietuvos 
Aidas" visiškai pritarė, užgyrė... 
Lietuvos istorijoj nežinomą 
žemdirbių baudimą mirties 
bausme, kai jie maldavo žmo
niškesnių kainų už savo derlių.

Gerokai nejauku skaityti V. 
Alanto pavėluotą pareigingumą: 
". . . nepriklausomybės laikais 
ūkininkas mūsų literatūroje bu
vo pamirštas . . . daroma litera
tūrinė skriauda". Atrodo, jog 
V. Alantas atrado Ameriką - 
"literatūrinę skriaudą" ūkinin
kams.

Pradėkim Kristijonu Done
laičiu. Apie ką jis rašė, jei ne 
apie būrus - žemdirbius, ūkinin
kus? Apie ką rašė Vienuolis, V. 
Krėvė, Ignas Šeinius, Vaižgan
tas, Mykolaitis - Putinas "Kri
zėje“, Dovydėnas "Broliuose 
Domeikose", Paukštelis "Kai
mynuose", Plačenis "Pulkim 
ant kelių", Ramonas "Kryžiuo
se"? Kur šimtai novelių, apysa
kų? Nejauku klausytis, kai, įves
dindamas ' Liepkalnio sodybą". 
V. Alantas dedasi ūkininkų lite
ratūros Kolumbu.

Žemdirbys - ūkininkas nepri
klausomoj Lietuvoj nebuvo to 
meto naujai iškeptas pagal ag
ronomų, jaunųjų ūkininkų iš
rastus receptus, nebuvo jis nei 
krikščionių demokratų, nei tau
tininkų, liaudininkų programų 
sustryguotas gaminys, juo la
biau nebuvo auka “literatūrinės 
skriaudos".

Skaitant "Liepkalnio sody
bą”, kyla klausimas: kaip Alan
tas atitaisė tą "literatūrinę 
skriaudą" Lietuvos rašytojų, ne
sugebėjusių pastebėti tokios 
skriaudos? Turime taikyti reik
lesnį mąstą “Liepkalnio sody
bai”, nes tai juk specialus užsa
kymas Lietuvos Agronomų Są
jungos. Be to, ir honoraras, kaip 
sakė V. Alantas, “mūsų sąlygo
se buvo pasiūlytas visiškai pa
dorus” ir “duota visiška laisvė 
rašytojui”.

Rašytojiškos pasta bos

ir “Liepkalnio sodyba”
Meninių, stilistinių laimėji

mų nėra ko jieškoti. Akvareli- 
niame "Liepkalnio sodybos" 
piešinyje apstu nelogiškumų, 
vulgarumų, perkrovimų dialo
guose, pritempimų. norint su
kurti situacijas, kurių vėliau ra
šytojas nepajėgia apvaldyti. Jis 
užtvindo jas žmonių vandeniu, 
dažnai supainioja, pvz. žemės 
ūkio mokyklos mokslą nukelia 
viaurvasarin. nes autoriui ir stu
dentams maloniau rengti šokius 
šilumoje. Kaip žinome, žemės 
ūkio mokyklos studentus pava
sariop išleisdavo vasaros dar
bams.

Vyriausi "Liepkalnio sody
bos" veikėjai Kostas ir Agnė, 
vieni du šventą dieną likę ūky
je, palieka savo kūdikį namuo
se ir išeina pakrūmėn glamonė
tis. Reikia pagalvoti: ar gali mo
tina. tėvas, kurie taip myli savo 
pirmgimį kūdikį, palikti jį vie
ną namuose, kur visko gali atsi
tikti, ir tai ilgam laikui, nes tos 
kalbos ir glamonės turėjo truk
ti keletą valandų?

Kaime augęs Alantas rašo: 
"Kas čia dabar, dar ne šv. Jur
gis. o jau gandrai sugrįžo". Ge
rokai prieš šv. Jurgį gandrai su 
grįžta. Tai menka detalė, bet 
panašių prašovimų knibžda vi
soj "Liepkalnio sodyboj".

Apie romano veikėją Kostą 
autorius rašo: "Kostui flirtas 
pasirodė, kaip kumelio apsiuos- 
tymas su kumele". Sutikim, kad 
toks vulgarumas dabar madoje, 
kai ir amerikiečių rašytojai ho
moseksualus, visokius iškrypė
lius įkėlė į "bestsellerių” pako
pą. tačiau anas Alanto palygini
mas, tėkštas kaip mėšlas šakė
mis, be jokios stuktūrinės ar 
psichologinės paruošiies. rėžia 
orą viso ankstyvo vasaros ryto. 
Tai. ką vadiname kūrybiniu 
subtilumu. V. Alanto raštuose 
yra retas svečias, beveik atsitik
tinis.

Keliuose puslapiuose Alantas 
aprašo senelio Motiejaus mirtį, 
laidotuves, drąsų sūnaus po
kalbį su parapijos klebonu, 
kuris nenori laidoti senelio pa
sirinktose nešventintose kapinė

EKSKURSIJOS 
I EUROPA IR VILNIŲ 

1978 METAIS
1. Gegužės 3-11 
1 a. Gegužės 8-16
2. Gegužės 24 - 

birželio 8
3. Gegužės 31 - 

birželio 15
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10. 

Birželio 21 - liepos 6
Liepos 12 -
Liepos 26 - 
rugpjūčio 10
Rugpjūčio 9-30
Rugsėjo 6-21
Rugsėjo 24 - spalio 2
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. BAČĖNAS All Seasons Travel 

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

se. Matom lauko keliuku vin
giuojančią saują artimųjų, paly
dinčių gan originalų senolį. Nu
švinta akys, pajunti rašytojo šir
die- plakimą . . . Bet tai greit iš
nyksta. kaip netikėtai atsira
do . . .

Vulgarios kaimo bernų dai
nuškos savo vietoje būtų paken
čiamos, bet jų perteklius be jo
kio stilistinio, kompozicinio rei
kalingumo liudija rašytojo sai
ko ir skonio stoką. Peršasi išva
da. kad Alantas be reikalo gau
sina puslapius. Rūpestingiau 
nusunkus balastą, romanas ge
rokai suplonėtų. tačiau būtų 
stangresnis, ryškesnis.

Alanto pareiškimas, kad už
augęs ūkyje, neatitolęs nuo že
mės iki šių dienų, dar labiau pa- 
tirština kaltinimą: nedaug že
mės ir žemdirbio - ūkininko su
pratimo "Liepkalnio sodybos" 
akvarelėje.

Agronomas Rožėnas "Liep
kalnio sodyboje" yra pilka, į 
apylinkę įkritusi žmogysta. Tai 
manekenas, kuris kiek atgyja 
žiemą, kai prasdieda baliukai, 
kortų lošimai, poniučių pletke- 
liai. Pritemptas, mechaniškai 
atsiradęs tipas.

Apie Lietuvos agronomus ga
lima būtų ir derėtų parašyti 
puikų romaną. Lietuvos žemdir
bio gyvenime agronomas, su iš
imtimis, vedė ūkininką kaip už 
rankos, suprato jo vargus, 
džiaugsmus, kaip niekas kitas.

Lietuvių Agronomu Sąjungos 
užmojį parašyti romaną iš Lie
tuvos nepriklausomybės metų 
dera vertinti labai palankiai. 
Kaip pasisekė, gal kiti bandys 
aptarti. V. Alanto drąsų ryžtą 
priimkim kai]) pastangas pakilti 
aukščiau savo jėgų. Ir lai tebū
nie priimta, nors ta "Liepkalnio 
sodybos" įvesdinimo kalba Či
kagoje paliko nuosėdų. Matyt, 
autorius užmiršo, kad kuklumas 
tebėra saugi dorybė, žemdirbys

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

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

(astuonios dienos) 
(visos vietos užimtos) 

'(astuonios dienos)

(keturiolika dienų)

(keturiolika dienų) 
(visos vietos užimtos)
(penkiolika dienų)
(dvi arba trys savaitės)

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



Pirmojoje Kanados lietuvių dainų ir tautinių šokių šventėje Hamiltone V. Verikaitis diriguoja jungtiniam chorui, 
šiais metais liepos 2 d. Toronte įvyks penktoji š. Amerikos lietuvių dainų šventė, kurioje dalyvaus per 40 chorų

“Technikos Žodžiui” 25 metai

“Veidai ir problemos” J. Kuzmickis
Antrasis tomas rašytojo ir kritiko dr. Jono Griniaus tritomio veikalo, kuriame naujoje šviesoje

Pr. Naujokaitis, “Lietuvių li
teratūros istorijos” keturiuose 
tomuose kritiškai peržvelgęs vi
są mūsų literatūrą, negalėjo 
platesniu mostu išsitiesti, skai- 
tydamasis su veikalo apimties 
ribotumu. Paprastai platesnės 
paskirtų rašytojų gyvenimo ir 
kūrybos studijos rašomos atski
rai ir, skaitantis su aplinkybė
mis, nekartą išleidžiamos atski
romis knygomis.

Dr. Jonas Grinius, geras lite
ratūros žinovas ir išsamus kri
tikas, nemaža literatūrinių stu
dijų pažėrė mūsų lietuviškoje 
spaudoje ir pastaruoju metu, 
papildęs ir pertvarkęs, sutelkė 
atskirose knygose. 1973 m. su
laukėme jo brandžių literatūros 
kritikos studijų knygos “Veidai 
ir problemos lietuvių literatū
roje” I tomo, o 1977 m. — II- 
jo, kuriame plačiau nagrinėja 
mūsų populiarių rašytojų kūry
bą, nesilaikydamas “vadovėli
nių tezių bei įsigalinčių nuomo
nių”. Autoriaus teigimu, neven
giant “atviro nuomonių susidū
rimo, laisva kritika gali arčiau 
prieiti prie rašytojo tikrų pro
blemų su jo laimėjimais ir ne
pasisekimais”.

Dr. J. Griniaus pasirinktas 
įdomus ir naudingas nagrinė
jimo metodas: giliau peržvelg
damas paskirų autorių gyveni
mą bei jo kreives, jieško jų įta
kos kūrybai. Ar tai rašydamas 
apie Vaižgantą, ar apie Šatrijos 
Raganą, Joną Aistį, Salomėją 
Nėrį, plačiai nagrinėja gyveni
mo detales bei asmens bruožus 
ir tada pasineria jų kūryboje, 
surasdamas joje atstovaujamų 
idėjų ryškių spektrų. Kaikas ta
me metode gali surasti schema- 
tiškumo ar net “prokrustišku- 
mo”, bet, savarankiškai ir nesi
laikant tradicinių tezių einant 
prie nagrinėjamo objekto, lite
ratūros mėgėjai įtraukiami į 
naują, gyvastingą kūrėjo ir jo 
kūrybos traktavimo būdą, ne
vengiant nė kultūringos pole
mikos.

Spinduliai ir šešėliai
J. Tumo-Vaižganto asmuo ir 

jo literatūriniai kūriniai ligi 
Šiol buvo apgaubiami šviesio
mis spalvomis, neatkreipiant 
dėmesio į rašytojo nusivylimus 
ir gyvenimo duobes. Dėlto dr. 
J. Grinius, sekdamas Vaižganto 
gyvenimo pakopas, naujai su
skirsto jo kūrybos “spalvas": 
kovos dėl laisvės laikotarpio 
(1918-1920) kūrinius vadinda
mas “šviesiais” kūriniais, ra
mios kultūrinės kūrybos metų 
(19Z0-1929) — ■'aptemusiais", o 
pensininko amžiaus, kai “trau
kėsi iš viešojo gyvenimo” 
(1929-1933) — “tamsiaisiais". 
Ar toks požiūris bus priimtas 
mūsų literatūros istorijos, pa
rodys ateitis, nors pats auto
rius, liesdamas “šviesųjį” pir
mojo laikotarpio kūrinį “Rimus 
ir nerimus”, visdėlto teigia, kad 
Vaižgantas “žmonių prigimtį 
suprato gana tamsiai”. Galbūt 
Vaižgantas, nesilaikydamas švie
sos ir tamsos schemos ir bend
raudamas su įvairaus būdo as
menimis, žmonių prigimtį su
prato plačiau, tik rašomojo kū
rinio idėja lenkė jį neužmerkti 
akių ir matyti gyvus, su {Vai
nomis ydomis žmones, kurių 
sunkus gyvenimas į šviesesnę 
buitį veda kančios katarsio ke
liu. Peržvelgiant visą spalvingą 
Vaižganto kūrybą, visdėlto per
šasi mintis, teisingai iškelta dr. 
J. Griniaus, kad jo autorius jau 
netoks lengvapėdis romantikas, 
bet žmones pažįstąs realistas. 
Betgi atsimintina, kad gyvasis 
J. Tumas-Vaižgantas tik nega
lavimų kankinamas šalinosi iš 
viešojo gyvenimo.

DR. JONAS GRINIUS', 
veikalo“Veidai ir problemos”autorius

Nauju požiūriu mūsų auto
rius traktuoja M. Pečkauskaitės
— Šatrijos Raganos “Sename7 
dvare” apysaką. Pripažinda
mas, kad šio kūrinio tema — 
šeimos lizdas, kad tas kūrinys
— literatūrinis paminklas “su
griautam šeimos lizdui su ma- 
mate centre”, dr. J. Grinius ei
na toliau ir išveda, kad mirtis 
yra ne tik mamatės bei jos duk
relės Irutės, bet “ir visos apy
sakos . . , centrinė problema”. 
Dėlto autorius truputį pakeičia 
šios apysakos aptarimą, vadin
damas ją "giesme apie šeimos 
lizdo meilę mirties grėsmėje”. 
Gal tą grėsmę iššaukė jautrus 
mamatės asmuo, susidūręs su 
realistu vyru ir rūsčiu gyveni
mu, gal jos dvasinis nusiteiki
mas, nusiviliant tikrove — ne
romantiška, kieta, bet šis auto
riaus iškeltas aspektas yra nau
jas, suvisuotinąs visą šį kūrinį. 
Ar labai romantiškas yra liau
dies išminčius Levanarda — 
knygnešys, dievdirbys ir filoso
fas, kuris kentėjimu bei mąsty
sena suprato žmogaus misiją — 
kovoti prieš neteisybę, — pa
deda suprasti Š. Raganos taikli 
charakteristika, jog šis vyras 
“atrodytų žiaurus, kad ant jo 
griežtų lūpų nežydėtų dažna 
šypsena — naivi, vaikiška — iš 
karto atskleidžianti jo balan
dišką sielą”. Per kančią susi
rasta gyvenimo filosofija turi 
turėti ir realybės, kietos tikro
vės nuosėdų.

Per liūdesį ir lūžius
Giliai išnagrinėjęs šakotą Ba

lio Sruogos asmenį ir jo dra
mas, dr. J. Grinius ilgėliau su
stoja prie Jono Aisčio — “nu
skriausto žmogaus dainiaus” ir 
subjektyvaus elegiko. Tiesa, 
tikrovės pajautimą veikė poeto 
ankstyva, gausi skaityba, tačiau 
galbūt netaip jau slopino, kai 
jį veikė ir gamta su šilais, ir 
mergaitės, ir tėvynė bei senelio 
pasakojimai, ir visas painus gy
venimas.

Dr. J. Grinius neužtinka 
“šviesesnių tonų” J. Aisčio kū
ryboje, surasdamas joje egzis
tencialistų filosofų tamsių pa
žiūrų “apie žmogaus nutrėmimą 
į brutalų pasaulį, apie jo bena- 
mišką stovį”. J. Aistis, kuris 
tvirtino, kad “geriau poezijos 
pilnai nesuprasti, negu ją su
prasti per “giliai" (Apie laiką 
ir žmones, 198 psl.), kad poe
zijos paskirtis ir tikslas nesąs 
“pakeisti filosofiją”, kad poezi
ja nesanti mokslas, bet gyveni
mas, “dėlto joje nereikėtų jieš- 
koti dialektinio dėsningumo, 
nes jo nėra gyvenime”, — iškė
lė menišką tiesą, kurią taip ati
džiai palietė mūsų autorius. J. 
Aistis ir savo vadinamąjį tra
giškumą aiškino “pritiktinumu 
ir laime”, ryškindamas istori
nius faktorius, dėl kurių “daž
nas mūsų poetas buvo graudus, 
bet mūsų poezija visada buvo 

vakarietiškai šviesi".
Poetas nesitikėjo ir “Fedros” 

kritikos, kai “tą vakarą” karto
jo bent dešimtį kartų. Tuo eilė
raščiu norėjęs sukurti “kažką 
giedra džiaugsminga” ir, jį iš
girdęs prancūzų profesorius, 
išpylęs visą paskaitą apie Ais
čio poeziją. Dr. J. Grinius “to 
vakaro” kartojimą vadina ma
niera, mechanišku būdu sie
kiančia gamtovaizdžio venybės. 
Tačiau pats poetas sakosi norė
jęs sukelti giedro vakaro 
nuotaiką, ir tas pakartoji
mas sudaro "savos rūšies armo
niką, kuri minorais groja links
mas ir gyvas melodijas”. Taigi, 
"poetas visada turi savo paslap
čių”, kurios skaitytojui nežino
mos.

Iškėlęs kaikuriuos formos ne
tobulumus bei nejautrumą rit
mui, dr. J. Grinius, tarsi atliep
damas poeto pabrėžtinai me
niškai tiesai, pripažįsta, kad J. 
Aisčio poezijoje “švyti tokių 
visažmoniškų jausmų bei aspi
racijų, kurie nesensta per šimt
mečius”.

Savo laiku užsienio lietuvių 
spaudoje buvo daug rašyta apie 
poetę Salomėją Nėrį, ypačiai 
svarstant jos nukrypimą į ko
munizmą. Dr. J. Grinius prie 
“Salomėjos Nėries kryžkelėse” 
prieina objektyviai ir paliečia 
daug smulkmenų, pradedant 
paveldėjimu bei polinkiais ir 
baigiant bendradarbiavimu su 
komunistais.

Jaunystės nekritiška meilė, 
neprincingumas, atitrauktos 
svajonės, nusivylimai, “Trečio
jo Fronto” spąstai nuvedė ją 
iki sovietų Pozdniakovo kilpos, 
stambių honorarų, bėgimo į S. 
Rusiją, kur “kančia dėl Lietu
vos nelaimių ir tėvynės ilgesys 
išgelbėjo poetės talentą”. Drau
ge autorius pabrėžia, kad S. Ru
sijoje sukurtuose eilėraščiuose 
nesama “poetės pasisakymų 
prieš Bažnyčią ir kunigus”. 
Aišku, silpnos valios ir pilna 
garbės troškimo poetė, prirašiu
si “publicistinės mišrainės net 
poemų vardais”, išpardavinė- 
jo poetinį talentą, garbino ko
munizmo dievukus, niekino 
savo tautą ir sulaukė visuotinio 
tikrų lietuvių okup. Lietuvoje 
ir svetur pasmerkimo.

Studijos autorius, įsigilinęs į 
poetės klystkelius, peikia 
“bendrą mūsų laikų rašytojų 
tendenciją savo talentus pa
versti profesija bei pragyveni
mo šaltiniu”, nes tai yra kūry
bos degradavimas ir slidus 
žingsnis į oportunizmą bei kon
formizmą. Šis teiginys greičiau
siai taikomas okup. Lietuvos ra
šytojams, nes Vakaruose visi 
mūsų rašytojai užsidirbinėja 
duoną kitų profesijų darbais. 
Ana, ir produktyvusis VI. Šlai
tas renka raides Londono “Ni
dos” spaustuvėje.

(Bus daugiau)

Atsiųsta paminėti
SĖJA 1977 m nr. 2 (135). Tauti

nės demokratinės minties žurnalas, 
leicžiamas varpininkų leidinių fondo, 
redaguojamas L. Šmulkščio. Admi
nistracijos adresas: J. Urbelis, 1649 
No. Broadway. Melrose Park. 111. 
60160, USA.

AIDAI nr. 10 (305-320). 1977 m. 
gruodis. Mėnesinis kultūros žurna
las. redaguojamas or. .1. Girniaus ir 
techninio red. kun. L. Andriekaus. 
OFM. Leidėjai — Tėvai pranciško
nai. Administratorius — kun. B. Ra
manauskas. OFM. 361 Highland 
Blvd., Brooklyn. N.Y. 11207, USA. 
Siame numeryje yra net keli raši
niai, skirti O. V. Milašiui, ir paties 
poeto laiškas kun. dr. V. Bartuškai.

Bronius Budriūnas, GYVENT. Miš
riam chorui su fortepijonu. Teksto 
autorius — Balys Auginąs. Broniaus 
Budriūno KLF leidinys nr. 23. Lei
dėjo adresas: 2620 Griffith Park 
Blvd.. Los Angeles. CA 90039, USA.

P. LELIS

Sukakties paminėjimui Pa
saulio Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjunga (PLIAS), pra
ėjusių metų pabaigoje išleido 
144 puslapių leidinį, sudarytą iš 
dviejų paskutinių “TŽd” nume
rių, kurio tikslas redaktoriaus 
žodyje taip nusakytas: “Išsau
goti praeities kultūrinį paliki
mą yra kiekvieno sambūrio gar
bės pareiga ir drauge kultūrinė 
būtinybė, nes dabartis, atausta 
praeities pergyvenimais ir paty
rimu, darosi daug turtingesnė ir 
patrauklesnė”.

Nuo 1952 m. “TŽd.” buvo 
pradėtas leisti mažo formato, 
knygutės pavidalo, kaip “Litua- 
nus", mėnesinis 28 psl. leidinė
lis, kuris 1958 m. pakeistas į di
desnį formatą, kaip ir kiti mė
nesiniai žurnalai “Karys”, “Ai
dai”, “Pasaulio Lietuvis” ir 
pan. Per 25 metus jis teikė sa
vo nariams naujas technikos ži
nias ir rodė, kaip lietuviai inži
nieriai bei architektai gyvena, 
dirba įvairiose šalyse, kartu 
jungdamas savo narius į lietu
višką šeimą.

“TŽd.” leidėjai (PLIAS Čika
gos sk.) atliko didelį darbą, iš
leisdami šį sukaktuvinį leidinį, 
kuriame sudėta daug medžiagos 
iš PLIAS ir ALIAS veiklos, o 
taip pat ir atskirų jos narių lai
mėjimų.

Leidinys taipgi duoda žinių 
apie pačios organizacijos struk
tūrą ir jos padalinių veiklą. 
PLIAS turi savo padalinius įvai
riose pasaulio šalyse: JAV-se — 
Bostone, Čikagoje, Klevelande, 
Los Angeles, Niujorke, Filadel
fijoje ir Vašingtone: Kanadjoe 
— Toronte. Montrealyje. Otavo
je: Australijoje — Adelaidėje, 
Kanberoje. Sydnėjuje: Anglijo
je — Londone; Argentinoje — 
Buenos Aires: Brazilijoje — Sao 
Paulo; Venecueloje — Mara- 
kaibe.

Tie skyriai parėmė Lietuvių 
Bendruomenės ir kitų veiksnių 
darbą bei pastangas lietuvybės 
išlaikymo ir Lietuvos laisvinimo 
srityse. Jie remia savo narius- 
veteranus, kuriem senatvėj rei
kia materialinės ir moralinės 
pagalbos. Kaikurie skyriai duo
da stipendijas jaunuoliams, no
rintiems studijuoti technikos ar 
jai aritmesnius mokslus, nors 
kartais pasitaiko, kad dėl neap
dairumo ar dėl nepakankamo 
stipendininko pažinimo Jos sti
pendijos neatneša naudos ir pa
lieka nuostoli, kaip tai rodo

Spaudos bibliografija 1970-74
PR. NAUJOKAITIS

Žymiajam mūsų bibliografui 
Aleksandrui Ružancovui mirus 
(1966), išeivijos bibliografijos 
darbai kurį laiką buvo sustoję. 
Tik 1972 m. JAV LB krašto 
valdybai pavyko susitarti su Li
tuanistikos Institutu, kad šis 
paruoštų lietuvių išeivijos spau
dos bibliografiją. Lietuvių Fon
das sutiko darbą finansiškai pa
remti. Taip 1973 m. Povilas 
Gaučys pradėjo rašyti biblio
grafines korteles. Darbas buvo 
sunkus, nes leidyklos ir perio
dinių leidinių redakcijos nepa
sirūpino (nors ir pakartotinai 
prašomos) savo leidinius Bib
liografinei Tarnybai atsiųsti. 
Bibliografui teko skolintis lei
dinius iš privačių šaltinių, o 
kaikuriuos dalykus aprašyti tik 
iš spaudoje rastų bibliografinių 
paminėjimų. Tačiau darbas bu
vo įveiktas, ir štai po ranka tu- 
time Lituanistikos Instituto iš
leistą veikalą "Lietuvių išeivi
jos spaudos bibliografija 1970- 
1974".

Bibliografinį tekstą parašė 
Povilas Gaučys, redagavo Jonas 
Dainauskas ir Tomas Remeikis. 
Įvadą lietuvių kalba parašė J. 
Dainauskas, anglų kalba — T. 
Remeikis.

Dalykinė medžiagos klasifi
kacija paruošta pagal tarptau
tinį klasifikacijos kodą. Visa 
medžiaga sugrupuota į šiuos 
skyrius: bendrybės, filosofija ir 
etika, religija, psichologija, et
nografija, visuomenė, politika, 
ekonomika, švietimas ir auklė
jimas, kalbotyra, tikslieji moks
lai, pritaikomieji mokslai, lite-

LITUANUS No. 4. Winter 1977. 
Kultūrinis žurnalas anglų kalba, iš
einantis keturiskart per metus. At
skiro numerio kaina S2.50. Adresas: 
Lituanus. 6621 So. Troy, Chicago, 
Ill. 60629, USA. 

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

centro valdybos protokolo įra
šas: “Pirmininkas Č. S., patikri
nęs stipendininko mokslo pa
žangą, referavo c.v. posėdyje. 
Nutarta sulaikyti stipendijos 
mokėjimą. Stipendininkas Zy- 
bertas (Walter Siebert) gavo iš 
viso $2.840 ir po to dingo Va
karų Vokietijoje”. (Iš pavardės 
atrodo, kad stipendininkas bu
vo nelietuvių kilmės, P. L.).

Leidinyje surašytos lietuvių 
inžinierių skaitytos paskaitos 
simpoziumuose, tarptautiniuose 
technikos mokslo kongresuose, 
užregistruoti išradimai ir paten
tai, kurių buvo keli šimtai.

Skyriuje “Architektūra” įdė
ti vėlesnieji lietuvių architektų 
darbai, pavaizduoti fotografijo
mis ir skaičiais. Paminėti ir 
nuotraukomis parodyti šių lai
kų žymesni lietuviai architektai 
tremtyje: A. Arbas, A. Baublys, 
E. Gaižutis, A. Kerelis, A. Kul- 
pa, A. Lapšys, J. ir R. Mulokai, 
V. Pelda. įdėtos PLIAS skyrių 
pirmininkų nuotraukos su jų in
formacijomis apie skyrių veik
lą. Toronto sk. veiklą sklandžiai 
aprašė dabartinis sk. pirm. inž. 
J. Stankus, pridėjęs dviejų 
ankstyvesnių valdybų nuotrau
kas (įrašai per klaidą sukeisti).

Mirusių narių lentelėj nuro
dyti 137 tremtyje mirę inžinie
riai ir architektai. Turbūt per 
nežinojimą praleisti šie mirusie
ji: inž. Julius Šalkauskis 1898 - 
1972, inž. J. Malcanas 1908-?. 
inž. V. Rimgaila 1910- 1950. 
Kaikurių mirusių narių gimimo 
metai parodyti klaidingi, pvz. 
inž. Z. Bačelis g. 1912 m., ar- 
chit. A. Funkas 1924 m. Iš tikro 
jie buvo gimę daug anksčiau 
(rašančiojo pažįstami): Bačelis 
— 1893. Funkas — 1898.

Sąjungos pirmininkas savo 
žodyje tarp kitko paminėjo: 
“Šiandien galim pasidžiaugti at
liktu darbu. Tiesa, jis nėra pil
nas, nes nevisi parodė dėmesį 
šiam darbui”. Gal dėl nepakan
kamo dėmesio neviskas pavy
ko, pvz. leidinio viršelio stili
zuoti įrašai išėjo trafaretiniai, o 
didžioji sukakties skaitlinė at
rodo ne 25, bet 215. PLIAS ang
liškai pavadinta “International 
Lithuanian Engineers and As
soc. Inc.”. Tai netikslus verti
mas.

Nežiūrint mažų trūkumų, lei
dinys yra imponuojantis, ypač 
ryškios nuotraukos, kurių yra 
125. Be abejonės, tas leidinys 
atitinkamai papildys kultūrinį 
tremties lietuvių gyvenimo įna
šą.

ratūra, istorija, geografija. Tų 
sričių specialistai lengvai galės 
susirasti jiems rūpimų veikalų 
ar straipsnių minėtuose sky
riuose. Atskirai duotas lietuvių 
išeivijos periodikos sąrašas, ap
imąs ir svetimomis kalbomis 
leidžiamus lietuviško turinio 
periodikos leidinius. Pagrindi
nėje veikalo dalyje — biblio
grafijoje suregistruota ne tik 
knygos, brošiūros, atspaudai, 
biuleteniai, bet ir svarbesni 
straipsniai periodikoje. Eilės 
numeracija nuo nr. 1 iki pasku
tinio — 6127 nuosekliai eina 
per visus skyrius. Atskyruose 
skyriuose autoriai grupuojami 
alfabetine tvarka (dėlto surasti 
reikiamą autorių yra visai leng
va). Greta knygos aprašo gru
puojamos ir tos knygos recen
zijos. Tačiau pati pagrindinė 
rodyklė yra vardynas, sudary
tas alfabetine tvarka. Prie kiek
vieno autoriaus surašyti jo vei
kalų ar straipsnių numeriai, 
pagal kuriuos labai lengva ras
ti aprašą pačioje bibliografi
joje.

Vartydamas ir tikrindamas 
pagal rodykles surinktą medžia
gą, įsitikinau, kad P. Gaučys la
bai rūpestingai suregistravo 
kalbamo laikotarpio ne tik lie
tuviškas išeivijos knygas, bet ir 
visus svarbesnius straipsnius 
periodikoje. Tai tikrai plačios 
apimties ir didelės vertės dar
bas — parankinė knyga moks
lo ir rašto žmonėms.

Lituanistikos Instituto Bibliogra
fijos skyrius, LIETUVIŲ IŠEI
VIJOS SPAUDOS BIBLIOGRA
FIJA 1970-1974. Redakcinė ko
legija — Povilas Gaučys. Jonas 
Dainauskas ir Tomas Remeikis. 
Mecenatai — JAV LB kultūros 
taryba ir Lietuvių Fondas. Išlei
do Lituanistikos Instituto leidyk
la 1977 m., 300 psl., Kaina ne
pažymėta.
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□ IMHIl HKJI VEIKLOJE
AMERIKIEČIŲ “TIME” ŽURNA

LAS sausio 9 d. laidoje skaitytojus 
supažindino su aktoriais Burt Rey
nolds, Clint Eastwood, pagarsėju
siais veiksmo pilnuose filmuose. Tre
čiąja tokių filmų, daugiausia krimi
nalinių, žvaigžde yra įtrauktas Char
les Bronson, didžiausio pripažinimo 
susilaukęs 1974 m. filme “Death 
Wish”. Skaitytojams primenama, 
kad jis iš tikrųjų yra Kazimieras Bu
činskas, devintas vaikas 15 vaikų tu
rėjusioje lietuvio angliakasio šeimo
je Ehranfelde,' Pensilvanijoje. Ch. 
Bronsonas prisimena skurdžią savo 
vaikystę pašiūrėje, kur vaikams tek
davo miegoti pamainomis dėl vietos 
stokos. Mokyklon jis buvo siunčia
mas su nuskusta galva, kad nebūtų 
utėlių, aprengtas vyresnės sesers iš
augta suknele. Norėdamas pabrėžti 
savo .vyriškumą, jis tada kramtyda
vo tabaką. Iš anglies kasyklų jam 
padėjo išsigelbėti tarnyba kariuome
nėje, atsitiktiniai susidūrimai su vai
dyba. Pasak Ch. Bronsono, jo gyve
nimas buvęs sunkesnis už daugelio 
asmenų, kuriuos jam dabar tenka 
vaidinti filmuose. Atliekamą laiką 
jis praleidžia savo ūkyje Vermonte 
su antrąja žmona Jill Ireland, filmų 
aktore, ir vaikais. Dienraštis “The 
Toronto Sun” sausio 16 d. rašė, kad 
š filmui “Love and Bullets, Char
lie” skirto $8 milijonų biudžeto Ch. 
Bronsonui ir jo žmonai Jill teko $1,5 
milijono. Šią sumą dar papildys nuo 
filmo pelno skiriamas atitinkamas 
nuošimtis. Į filmavimo vietovę Že
nevoje Charles ir Jill Bronsonai at
vyko su šešiais vaikais, 14 tarnų, tar
naičių, mokytojų vaikams. “De Ber- 
gues” viešbutyje Bronsonams buvo 
išnuomotas visas 30 kambarių turin
tis augštas, už kurį kasdien reikėjo 
mokėti $2.400.

PAS ALDONĄ AISTIENŲ VA
ŠINGTONE sausio 8 d. įvyko pasita
rimas Jonė Aisčio raštų redagavimo 
ir išleidimo klausimais Pasisakyta 
už tris tomus. Poezijos tomą, reda
guojamą A. Nykos-Niliūno, sudarys 
ligšiolinių rinkinių eilėraščiai, papil
dyti paties J. Aisčio paruoštu, bet 
nespėtu išleisti nauju rinkiniu, pas
kutiniais jo eilėraščiai, eilėmis 
rašytu scenos veikalu "Eglė žalčių 
karalienė", nutrūkusiu antrajame 
veiksme. Autorius buvo suplanavęs 
penkis veiksmus. Dr. V. Maciūno re
daguojami kiti du tomai sutelks pro
zinį J. Aisčio palikimą. Viename jų 
bus apybraižų knygos: dar Lietuvo
je išleisti “Dievai ir smuikeliai". JA 
V-sė—"Apie laiką ir žmones". "Mil- 
fordo gatvės elegijos". Paskutiniam 
tomui teks straipsniai iš periodinės 
spaudos, grožinės prozos bandymai, 
penkių veiksmų drama "Duktė" bei 
kita likusi medžiaga. Abiem raštų 
redaktoriam savo talką pažadėjo A. 
Vaičiulaitis. Leidimo išlaidas pa
dengs dr. K. Rudaitytės palikimas. 
Pasitarime dalyvavo ir Lietuvių Ra
šytojų Draugijos pirm. kun. L. Apd
riekus. OFM.

DAIL. VLADO ŽIL1AUS 57-nių 
tapybos ir 12-kos grafikos darbų pa
roda įvyko Brooklyne. N.Y., didžio
joje Kultūros Židinio salėje. Atida
romąjį žodį tarė gen, konsulas A. Si
mutis. pradėdamas profesiniais tur
kų kariais janičarais. kuriais būdavo 
jų sugauti ir perauklėti krikščionys, 
ir baigdamas dabartinėmis panašio
mis kompartijos pastangomis sovie
tų okupuotoje Lietuvoje. Ten taip 
pat prieš lietuvių tautą stengiamasi 
panaudoti lietuvius. Tokiu janičaru 
dailėje turėjo būti ir dail. V. Žilius, 
gimęs 1939 m., nematęs laisvo lietu
vių tautos gyvenimo, bet jis susikir
to su Lietuvos okupantais bei jų pa
tikėtiniais dėl Maskvos primesto so
cialistinio realizmo, melagingai vaiz
duojančio gyvenimo tikrovę, ir pa
galiau buvo išleistas užsienin, kur 
dabar gali naudotis pilna kūrybos 
laisve. Dail. V. Žiliaus parodą per 
dvi dienas aplankė apie 500 lietu 
vių ir amerikiečių. Ją globojo LB 
Bushwicko apylinkė.

AMERIKOJE LEIDŽIAMI LAT
VIŲ ŽURNALAI nemažą dėmesį 
1977 m. skyrė lietuvių rašytojų kū
riniams. “Jauna Gaita” recenzavo 
Aloyzo Barono latviškąją "Mėnesie
nos" laidą. Žurnalas “Treji Varti” 
paskelbė Alės Rūtos novelę “Po an
gelo sparnais". Birutės Pūkelevičiū- 
tės “Kaip Arvis išėjo į žmones”. 
Amerikos Latvių Sąjungos žurnalas 
“ALA-Žurnals” — B. Pūkelevičiūtės 
“Raudą" ir šiemetinėje savo laidoje 
“Grįžimą”.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYTO 
JŲ SĄJUNGOS Čikagos skyrius, va
dovaujamas pirm. Vilijos Kerelytės. 
Jaunimo Centro kavinėje surengė 
rašytojos Šatrijos Raganos —. Mari
jos Pečkauskaitės šimtųjų gimimo 
metinių minėjimą. Jos gyvenimo ir 
kūrybos kelią nušvietė Stasė Peter
sonienė. primindama, kad nepriklau
somos Lietuvos vyriausybė Šatrijos 
Raganai buvo paskyrusi pensiją, o 
Vytauto D. universitetas suteikęs 
garbės doktoratą. Pradinę paskatą 
rašyti trumpus rašinėlius Šatrijos 
Ragana buvo gavusi iš Povilo Višins
kio. J. Tumas • Vaižgantas ją nu
kreipė į platesnius apysakų dirvo
nus. Bene populiariausias Šatrijos 
Raganos kūrinys buvo “Sename dva
re". Jos raštų ištraukas minėjime 
skaitė jaunieji mokytojai V. Kaire- 
lyte ir D. Šaulys. Mokytojas Apoli
naras Bagdonas minėjimą papildė 
Šatrijos Raganai skirtu savo prozos 
gabaliuku ir eilėraščiu.

VILNIAUS RASŲ KAPINĖSE 
85-tųjų gimimo metinių proga all* 
dengtas antkapinis paminklas rašyto
jui ir poetui V. Mykolaiėiui-Putinui, 
sukurtas skulptoriaus V. Vildžiūno 
ir architekto Č. Mazūro. Specialus 
vakaras velioniui prisiminti įvyko 
respublikinėje Vilniaus biblioteko
je. Jo kūrybinės bei mokslinės veik
los analizę padarė filologijos dr. J. 
Lankutis ir prof. V. Zaborskaitė, 
prisiminimais dalijosi rašytojas J. 
Būtėnas, V. Mykolaičio-Putino eilė* 
raščius skaitė aktorius L. Noreika, 
juos taipgi populiarinęs net keliuo- 
s - vakaruose mažojoje Vilniaus fil
harmonijos salėje. Koncertinę pro
gramą bibliotekoje atliko Vilniaus 
operos solistės G. Apanavičiūtė, G. 
Kaukaitė ir pianistė G. Ručytė. Res
publikinė biblioteka buvo surengusi 
V. Mykoiaičio-Putino gyvenimo ir 
kūrybinės veiklos parodą. Lankyto 
jų či.a lauke jo eilėraščių bei kitų 
kūriniu rankraščiai, platus skyrius, 
susietas su jo veikalų pastatymais 
Lietuvos teatruose.

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRE jau
nojo dramaturgo R. Gavelio pjesę 
“Sūkuriai" pastatė rež R Steponavi
čiūtė, scenovaizdžius spektakliui su
kūrė dail A. Jacovskis. Pjesė yra fi
losofiška. atskleidžianti dviejų žmo
nių — vyro ir žmeno: dvasinę krizę 
mirties .akivaizdoje. Ligoninės pa
latoje merdinčio Kučinsko vaidmenį 
atlieka P. Steponavičius, apsuptas 
abejingai besikalbančių medikų, 
žmogiškojo likimo lūžius aptaria 
trys restauratoriai — N. Miroėni- 
kaitė. J. Dautartas ir K. Tumltcvi- 
čius. Išryškėja Kučinsko neviltis ir 
rusenantis žmogiškumas. Aktorės J. 
Gasccvičiūtės sukurta Ručinskienė 
yra kontrastas' Kučinskui — ji ku
pina gėrio, nors nepajėgia imtis va
lingų veiksmų ir aplinką suvokia tik 
intuityviai. Rež. R. Steponavičiūtė 
stengėsi išryškinti žmogiškumo bei 
gėrio išsaugojimą sunkiausiomis ap
linkybėmis. Recenzijose prasitaria
ma. kad tai būta nelengvo uždavi
nio, nes R. Gavelis nelabai gerbiąs 
dramaturgijos taisykles.

VILNIEČIO KOMPOZ. V. BAR
KAUSKO kūriniai skambėjo dvie
juose koncertuose lt. Vokietijoje. 
Jo "Kontrastinę muziką fleitai, vio
lončelei ir mušamiesiems” R. Ber
lyne atliko V. Tastas, V. Miuleris ir 
K. Miuleris-Frankas, fortepijonini 
ciklą "Poezija” Dresdene — pianis
tė B. Fišcr.

VILNIAUS KONSERVATORIJO
JE buvo surengtas jos fakultetų 
Klaipėdoje muzikinės teorijos ka
tedros vedėjo kompoz. Putino Flc- 
džinsko kūrinių koncertas. Jo sona
tas vargonams, sonata fortepijonui, 
pasakas vaikams atliko smuikininkė 
K. Kalinauskaitė, pianistė H. Znai- 
dzilauskaitė ir vargonininkė ž. Sur
vilaitė. Su simfonija buvo susipa
žinta iš magnetofoninio įrašo.

MENO DARBUOTOJŲ ROMUO
SE buvo surengta amerikiečio dail. 
S. R. Anayos grafikos darbų paroda. 
Vilniun jis yra atvykęs pągal JAV ir 
Sovietų Sąjungos kultūrinių mainų 
sutartį su savo žmona Liucija Baš
kauskaite. antropologijos docente 
Kalifornijos universitete. Vilniuje 
jiedu viešės 10 mėnesių. Parodos 
atidaryme dail. S. R, Anaya parodė 
dokumentinių filmų apie kaikuriuos 
amerikiečių dailininkus, dabartines 
dailės sroves JAV.

VILNIAUS OPEROS IR BALETO 
TEATRAS paruošė mažiesiems žiū
rovams skirtą "Batuoto katino“ prem
jerą. Pagrindą šiai operai sudaro 
prancūzų rašytojo Ch. Perraulto to 
paties pavadinimo pasaka. Libreto 
ir muzikos autorius yra V. Chajetas. 
Spektaklio režisorius — R. Siparis, 
dirigentas — J. Aleksa. Scenovaiz
džiai — leningradictės dail. 1. Biru- 
lios. Pagrindinį Batuoto katino vaid
menį sukūrė B. Almonaitytė, talki
nama solistų — 1. Jasiūnaitėš, Vi 
Kuprio, A. Karecko, S. Jonaitytės, 
E. Kuodžio, P. Zarembos, Z. Tervy- 
džio. R. Tumuliauskaitės ir Ą. Lie
tuvninko.

LIETUVOS IR LATVIJOS tratima- 
tologų-ortopedų konferencija Vilniu
je susilaukė apie 200 šios srities spe
cialistų. Tarp jų buvo daūg svečių 
iš Maskvos, Taškento. Tbilisio. Frun
zes. Minsko. Novosibirsko. Charko* 
vo. Donecko. Buvo išnagrinėta apie 
50 pranešimų stuburo sužalojimo, 
klubo sąnario deformacijos bei kitų 
susirgimų gydymo klausimais. Tarp 
paskaitininkų buvo ir Lietuvos trdū- 
matologų-ortopedų mokslinės valdy
bos pirm. prof. J. Kazakevičius.

NAUJOJI PARODŲ SALE Kėdai
niuose N. Metų išvakarėse atidary
ta gobelenų ir keramikos darbų pa
roda. Rudinius parūpino Lietuvos 
dailės muzėjaus fondai Vilniuje. Di
džiąją jų dalį sudarė Vilniuje įvy
kusiai respublikinei taikomosios ir 
dekoratyvinės dailės parodai pateik
ti darbai. Kėdainių parodų salėje 
numatoma rengti ne tik dailės paro
das. bet ir paskaitas, susitikimus su 
dailininkai**

TRADICINE SCENOS VETERA
NŲ DIENĄ surengė muzikinis Kau
no teatras. Su dabartine šio teatro 
veikla ir ateities planais veteranus 
supažindino vyr. rež. R. Vaitkevičius 
bei kiti kalbėtojai. Veteranams bu
vo atlikta V. Sebalino opera "Užsi
spyrėlės sutramdymas“. Po sepktak- 
lio įvyko veteranų vakaronė. V, Kst.
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LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
t9Lc,°A=9e St ' Toron,°' Ont • Tel. 532-3400

Nemokama visu 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 E term, indėlius 1 metų 8’/4%

Antradieniais 10-3
E pensijų ir namų s-tas
E taupomąsias s-tas

8 Vi %
7%

T rečiadieniais uždaryta E depozitų-čekių s-tas 6%
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8

| DUODA PASKOLAS:
9'A %= asmenines

Šeštadieniais 9 - 1 = nekiln, turto 9’/4%
Sekmadieniais 9.30-1 = investacines 10%

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

OTrnil AU’O CIIDC 406 Roncesvalles Avė.
dltrnANd runo 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

Juozas Eimis Ramas

AR TURITE SUNKUMŲ SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA? 
KLAUSKITE MANE APIE: pajamų mokes
čių atskaitas • pensijų planus • RRSP — 
registruotą pensijų planą • invalidumo pa
jamas • nuosavybių draudą • šeimos apsau
gą • studentų draudos fondus mokslui eiti 

The Citadel Insurance Co. Ltd
(Canadian Premier Life)

365 Evans Ave. (arti Kipling), suite 104 
Namai: 766-5857 • Raštinė: 255-5514

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE mI/kET

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
Kontrolės Taryba tais metais 
neleido peržengti 6%. Pašto 
ministeriją dabar perėmė J. J. 
Blaisą pakeitęs Gilles Lamon
tagne, buvęs Kvebeko miesto 
burmistras, praėjusį mėnesį 
Įtrauktas į premjero P. E. Tru
deau kabinetą kaip . ministeris 
be portfelio.

Soviet ii satelitas “Cosmos 
954”, sausio 24 d. nukritęs Siau- 
rės-vakarų teritorijoje, pilnai 
nesudegė žemės atmosferoje, 
kaip teigė sovietų ekspertai. JA 
V-bių ir Kanados specialistai, 
tyrę radiaciją, jau rado penkias 
šio satelito liekanas. Vieną jų 
buvo aptikę amerikiečių ir ka
nadiečių ekspedicijos nariai, ke
liavę Į Hornby Point, kur yra 
palaidotas 1927 m. su dviem sa
vo bičiuliais badu miręs šiaurės 
tyrinėtojas Jack Hornby. Dėl 
šio radinio, turėjusio nežymią 
radiaciją, jie buvo patikrinti 
■Edmontone, bet pavojaus jų 
sveikatai nebuvo rasta. Pavojin
giausia liekana buvo užtikta ant 
Great Slave ežero ledo. Jos ra- 
diacijon patekęs žmogus per po
rą valandų gautų mirtiną dozę. 
Šiai liekanai pašalinti Edmonto
ne gaminama toną sversianti 
dėžė su švino pamušalu. Gali
mas dalykas, satelito liekanų 
bus surasta ir daugiau. Lig šiol 
surastosios nepriklauso satelito 
atominei jėgainei, turėjusiai 
apie 100 svarų sutirštinto ura- 
nijaus. Tikimasi, kad jieškoji- 
mo ir liekanų pašalinimo išlai
das padengs Sovietų Sąjunga, 
satelitų reikalu 1973 m. rudeni 
su JAV pasirašiusi sutartį Jung
tinėse Tautose. Problemą ame
rikiečiams sudaro jų erdvių la
boratorija “Skylab", sverianti 
85 tonas. Paskutinį kartą astro
nautai joje lankėsi 1974 m. Bu
vo manoma, kad “Skylab" išsi
laikys erdvėse iki to laiko, kol 
bus pradėti skrydžiai i lėktuvą 
panašia raketa. Tada laborato
riją buvo planuojama nukreipti 
tolyn nuo žemės. Paskutiniai ap
skaičiavimai betgi pranašauja 
laboratorijos nukritimą sekan
čių metų pradžioje ar šių pabai
goje. Specialistai dabar jau pla
nuoja laboratorijoje esančių 
vairavimo raketų pagalba ją nu
kreipti Į vidurį Pačifiko ar At
lanto vandenynų pagreitintu 
kritimo greičiu, kad ji sudegtų 
atmosferoje ir kad jos liekanos 
nepadarytų niekam žalos. Pavo
jų mažina faktas, kad “Skylab" 
neturi uranijaus.

; Problemą Kanadai sudaro pa
gausėję įkaitii ėmimai kalėji
muose. Tokiomis priemonėmis 
užkietėję nusikaltėliai bando iš
sikovoti lengvatų, reikalauja 
perkėlimų į kitus kalėjimus.

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

A3
A&B ELECTRIC CO. 

įveda elektrą į pramonės, prekybos pastatus ir gyvenamuosius namus

ALBINAS ARTIČKONIS GINTAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-1079 Skambinti (collect)

Nemokamas įkainojimas Tel. 1-936-4612

TIM’S AUTO BODY LTD.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius.

24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

Simnn ę television 
B B Bs*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.

PPHC1? FQQ S^TATE ltd- L IXVJVjrKiLijO 1072 Bloor St. W.
Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada 

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

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

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

SPORTAS LIETUVOJE
Sovietų Sąjungos lengvosios atle

tikos federacija paskelbė geriausių 
1977 m. lengvaatlečių dešimtukus. 
Suolininkiu i toli dešimtuke pirmą
ja įrašyta vilnietė V. Bardauskienė, 
pasiekusi naują Sovietų Sąjungos 
rekordą — 6 m 82 cm. Pasaulinis 
rekordas yra 6 m 99 cm. Tikimasi, 
kad V. Bardauskienei galbūt pavyks 
peržengti lig šiol neįveiktą 7 met
rų riba. Penktoji šuolininkių dešim
tuke yra klaipėdietė O. Jonikienė, 
nušokusi 6 m 54 cm. Geriausių jie- 
ties metikių dešimtuke su 56 m 92 
cm rezultatu VII vieta teko klaipė
dietei J. Putinienei. Penkiakovinin- 
kių grupėje IX vietą užėmė šiaulie
tė N. Kvietkauskaitė, pasiekusi nau
ją Lietuvos rekordą su 4.383 taš
kais. Rutulio stūmėjas R. Plungė yra 
IV pagal 1977 m. pasiektą 20 m 20 
cm rezultatą. 5.000 m bėgime II vie
tą išsikovojo vilnietis A. Antipovas 
(13 min. 30,4 sek.), pralenktas esto 
E. Seliko (13 min. 29,20 sek.), IX 
vietą — R Sausaitis (13 min. 38 
sek.). A. Antipovui 10.000 m bėgi
me yra tekusi IV vieta (28 min. 16 
sek.). Klaipėdietis E. Petrikas į 
800 m bėgikų sąrašą įtrauktas šeš
tuoju (1 min. 47,4 sek.).

Ignalinos krašte savo jėgas pirmą 
kartą šią žiemą išbandė geriausi 
Lietuvos slidininkai ir slidininkės. 
Motorų 5 ir 10 kilometrų rungtis 
laimėjo Vilniaus pedagoginio insti
tuto studentė A. Milašiūtė, šiuos 
nuotolius įveikusi per 22 min. 14 
sek. ir 38 min. 37 sek. Vyrai ir jau
niai varžėsi 15 ir 30 kilometrų lenk
tynėse. Vyrų 15 km rungtyje laimė
toju tapo Vilniaus pedagoginio in
stituto studentas Marius Steckas 
(53 min. 40 sek.), 30 km rungtyje 
— moterų čempijonės Alytės Mila
šiūtės brolis Kazys Milašius, Vil
niaus pedagoginio instituto dėsty
tojas. Jo rezultatas — 1 vai. 38 min. 
41 sek. Vaikinų grupėje abi pir
mąsias vietas laimėjo ignalietis Al
gimantas šalna, merginų — devin
tokė Diana Venskevičiūtė iš Šiau
lių, moterų varžybose užėmusi VI 
vietą.

Lietuvos vaikų (iki 14 m.) ir jau
nučių (iki 16 m.) šachmatų pirme

New Westminsterio, Britų Ko
lumbijoje, kalėjime penki kali
niai pasigrobė net 13 įkaitų. 
Šiai kalinių grupei vadovauja 
A. Bruce, nuteistas žmogžudys, 
1975 m. tame pačiame kalėjime 
įkaitus išlaikęs net 41 valandą. 
Jų išlaisvinime buvo nušauta 
viena kalėjimo tarnautoja. Sį 
kartą kaliniai peiliu yra sunkiai 
sužeidę pasigrobtą sargą. Dor- 
česterio kalėjime, N. Brunswi- 
cke, du kaliniai buvo pasigrobę 
vieną sargą. 1932-74 m. federa
ciniuose kalėjimuose įvyko 42 
rimti incidentai, o 1975-76 m. 
— net, 69, įskaitant 35-kiais at
vejais pasigrobtus 92 įkaitus. 
Pagrindinė kaltė tenka perdaug 
liberaliam didžiųjų nusikaltėlių 
traktavimui, mirties bausmės 
panaikinimui. Ji netgi panaikin
ta policininkų bei kalėjimų sar
gų žudikams. Tokiu atveju už
kietėję žmogžudžiai nebijo net 
ir naujų žmogžudysčių, nes ži
no, kad kalėjimas iki gyvos gal
vos nebus pakeistas mirties 
bausme. Susirūpinimą reiškia ir 
policininkų organizacijos, per 
pastarąsias tris savaites palai
dojusios tris nuo šūvių kritusius 
savo narius. Oak Lake. Manito- 
boje, H. B. Archeris nušovė RC 
MP policininką ir sužeidė kitus 
du, kurių viena buvo policinin
kė. Ši drama taip pat baigėsi 
įkaitų pasigrobimu ir vėlesniu 
jų išlaisvinimu.

Provincinės OHIP sveikatos 
draudos problemas tyrinėjo On
tario premjero W. Davis suda
ryta septynių asmenų komisija. 
1970-71 m. sveikatos i* ligoni
nių drauda provincijos iždui 
kainavo $1,23 bilijono, 1975-76 
m. — $2,47 bilijono, o 1977-78 
m. ji pasieks $3.8 bilijono. 
Draudos įmokos 1977-78 m. te- 
padengs 26' < išlaidų. Komisija 
siūlo kasmet didinti įmokas, 
kad jos visada padengtų bent 
vieną trečdalį išlaidų. Kitas pa
siūlymas — kiekvienam pacien
tui užsimokėti 10'7 gydytojo są
skaitos, o einant į ligoninę, du 
kartus per metus prisidėti prie 
sąskaitos padengimo $25-75. On
tario sveikatos min. D. Timbrel- 
lis šiuo metu dar nežada imtis 
OHIP plano reformos. Ontario 
Medikų Draugija, jungianti 13.- 
000 gydytojų,, pareikalavo net 
36' < padidinti OHIP išmokas 
savo nariams. Pasak min. D. 
Timbrellio. toks reikalavimas 
metines išlaidas iš karto padi
dintų $300 milijonų. Antiinflia
cinės Kontrolės Taryba metines 
pajamas dabar leidžia didinti 
tik 6'r. Atrodo, Ontario Medi
kų Draugijos vadovybė visiškai 
nesidomi nei krašto ekonominė
mis problemomis, nei kova su 
infliacija.

SPORTAS
nybės įvyko Alytuje. Varžėsi 29 
mergaitės ir 84 berniukai, žaidžiant 
šveicariška 9 ratų sistema, berniu
kų čempijonu su 8 taškais tapo vil
nietis S. Nėries mokyklos aštunto
kas A. Bučys, mergaičių — su 7,5 
tšk. IX klasės moksleivė N. Rut
kauskaitė iš Jonavos. Vaikų grupės 
varžybas laimėjo vilniečiai moks
leiviai — septintokas A. Puišys 
(7,5) ir L. Ignataviėiūtė (6,5).

Kauno “Bangos” čiuožykloje, tu
rinčioje dirbtinį ledą, buvo sureng
tos šio miesto dailiojo čiuožimo pir
menybės. Merginų grupėje I vietą 
laimėjo Lietuvos čempijonė V. Vė- 
lyvytė, II — L. Stankūnaitė, III — 
J. Šerėnaitė. Vaikinų grupėje I vie
ta teko ž. Ambryzui, II — P. Vana
gui. III — D. Baguckui. Visus šiuos 
laimėtojus treniruoja L. Žalytė-Va- 
nagienė.

Komandinės Lietuvos jaunučių 
stalo teniso pirmenybės, trukusios 
beveik metus, buvo užbaigtos Vil
niuje. Jas laimėjo jaunieji Šiaulių 
“Žalgirio” tenisininkai, paruošti tre
nerių J. Urbšienės ir V. Sereikos. 
Vyresniųjų 1961-62 m. gimimo gru
pėje geriausiai žaidė vilniečiai J. 
Petrauskaitė ir Z. Rusakevičius.

Lietuvos fechtavimo taurės varžy
bose čempijonais tapo: rapyrininkų 
grupėje — kaunietė R. Kajokaitė ir 
vilnietis V. Valikovas, kardininkų 
— vilnietis R. Venckūnas, špaginin- 
kų — klaipėdietis penkiakovininkas 
V. Zadneprovskis. Komandiniu po
žiūriu stipriausi buvo kauniečiai, 
pralenkę vilniečius ir panevėžiečius.

VYČIO ŽINIOS
Visuotinis metinis susirinkimas 

įvyks vasario 26 d.. 1.30 v.p.p., To
ronto L. Namų karalienės Mortos 
svetainėje. Tai svarbus susirinkimas, 
ir visi nariai privalo dalyvauti. Šalia 
kasdieninių klubo veiklos klausimų, 
kurie paprastai aptariami metiniame 
susirinkime, bus aptariamas pasiruo
šimas ir dalyvavimas PLS Žaidynė
se.

Glorija Nešukaitytė stalo teniso 
varžybose pasiekė reikšmingą laimė
jimą — tapo moterų klasės turnyro 
nugalėtoja. Sausio 28-29 d.d. Mont-

Ateitininkų žinios
Ateitininkų šventei, kuri įvyks ge

gužės 6 d., jau pradėta ruoštis. 
Moksleiviai ir studentai, kurie duos 
įžodį, pradėjo ruoštis egzaminams, o 
tėvų komitetas — šokiams, kurie 
įvyks tą šeštadienio vakarą.

Ateitininkų dvasia ir misija nesi
keičia ir negali keistis su laiko są
lygomis. Ateitininkija pergyveno du 
pasaulinius karus ir emigraciją. Da
bar pergyvena atominį amžių ir 
bendrą pasaulyje moralinį nuosmukį. 
Šiandien ateitininkams iškyla prob
lemos, į kurias reikia rasti atsaky
mus. Šeimų pakrikimas, seksualinė 
laisvė, legalizuoti abortai, prasilen
kimas su krikščioniškais įstatymais 
vardan tolerancijos — tai vis klausi
mai. į kuriuos ateitininkui reikia 
rasti atsakymus. Dabartiniai moks
leiviai ir studentai yra gimę kraš
tutinumų amžiuje. Iškyla klausimas, 
ar užteks jėgų išsilaikyti ir atskirti 
vertybes, kad jos nebūtų sumaišo
mos. Viso to akivaizdoje reikalingas 
sustiprintas dėmesys į mūsų šūkį 
"Visa atnaujinti Kristuje". Princi
pinių pasikeitimų neturėtų būti, nes 
principai yra virš laiko ir jeigu jų 
atsisakoma — ateitininkų nebebus. 
Kartokime mūsų Credo žodžius: 
"Kas girdi mūsų balsą ir kas lydi 
mūsų žingsnius, težino: ateitis turi 
būti visa su Tavim, nes be Tavęs 
nėra ateities, mūsų Kristau, mūsų 
Broli, mūsų Valdove;”

Skautų veikla
• Kanadiečių organizuotose plau

kimo varžybose sausio 28 d. dalyva
vo 5 mūsų vilkiukai ir laimėjo I v. 
štai, ta narsi komanda: Darius Ross. 
R. Karpis. Alg. Nausėdas. Aras Nau
sėdas ir E. Stanulis. Sveikiname lai
mėtojus!

• Skautininkų sueigoje sausio 29 
d pirm. s. V. Sendžikas apžvelgė at
liktus darbus ir supažindino su nau
jais projektais. Artimiausias uždavi
nys — dr. J. Basanavičiaus minėji
mas meninio žodžio ir dainos po
pietėj Lietuvių Namuose kovo 12 d. 
Po diskusijų sekė rinkimai. Toronto 
skautininkams vadovauti išrinkti — 
s. V. Sendžikas (13 b.) ir jūr. s. A. 
Empakeris (9 b.). Susipažinta su 
LSS išleistais skautininkų nuosta
tais. Tariamasi su sesėmis kiek pa
keisti struktūrą, prisitaikant prie 
naujų nuostatų. Dėkojame s. L. Sen- 
džikienei už vaišes ir malonų pri
ėmimą.

• Apie pirmuosius skautavimo 
žingsnius Toronte apžvalgą paruošė 
ir nuotraukas atrinko vienas iš pir
mųjų organizatorių v.s. VI. Morkū
nas. Medžiagą telkia s. L. Kalinaus
kas. Visa ruošiama knygai "Mūsų 
skautybė”. Laukiama atsiliepiant 
Montrcalio. Delhi ir Hamiltono vy
rų. Paruoštas apžvalgas su nuotrau
komis siųsti adresu: C. Senkevičius, 
40 Burrows Ave.. Islington. Ont., tel. 
233-7321.

® Su brolio Br. Kviklio paroda 
“Kovojanti Lietuva” vykstame į Ha
miltoną vasario 12. sekmadienį. Pa
roda Jaunimo Centre bus atidaryta 
9 v.r.

• Mindaugo dr-vės sueiga — va
sario 20 ČL. 7 v.v.. Prisikėlimo mu
zikos studijoj. C. S.

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

realyje atviro turnyro baigminia
me žaidime ji įveikė pajėgią S. Ka- 
vallierou ir pormą kartą tapo šios 
klasės pirmos vietos laimėtoja. Prieš 
patekaama j baigminį žaidimą. Glo
rija dar įveikė Montrealio C. Fargo, 
kuriai anksčiau dažniausiai pralai
mėdavo. Šis Glorijos laimėjimas iš
kėlė ją į pajėgiausių Kanados stalo 
tenisininkių tarpą. Tame pačiame 
turnyre ji dar laimėjo pirmas vie
tas mergaičių iki 17 m. klasėje ir 
jaunių klasės mišriame dvejete.

A. Duliūnas ir S. Arlauskas, Vy
čio jaunių A klasės žaidėjai, sėkmin
gai žaidžia Bloor mokyklos koman
doje. Abudu pasižymi gerais meti
mais ir dažniausiai sumeta daugiau
sia krepšių. Jų komanda Toronto 
mokyklų pirmenybėse savo grupėje 
eina be pralaimėjimų ir yra 1 vie
toje. Daugumas Vyčio prieauglio 
klasių krepšininkų žaidžia mokyklų 
komandose.

Gauta nauja salė krepšinio treni
ruotėms. Jaunių D —( 12 m. ir C — 
14 m. krepšinio treniruotės dabar 
vyksta katalikų mokykloje prie Jane 
ir Bloor gatvių trečiadieniais nuo 7 
v.v. iki 9.30 v.v.

Slidinėjimo varžybos, kurios kar
tu yra ir PLS Žaidynių pradžia, 
įvyks vasario 25-26 d.d. Moonstone 
Ski Resorte. Visus Vyčio slidinin
kus kviečiame dalyvauti kalnų ir ly
gumų varžybose. Jas praves Vyčio 
ir Aušros slidinėjimo sekcijos. Anks- 
tyvesniame pranešime buvo kreipia
masi tik į Vyčio slidininkus. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Mūsų jauniai krepšininkai sausio 

22 d. žaidė su latviais ir laimėjo 67: 
61. Mūsų komandai taškus laimėjo 
A. Vaidila 15, A. Baziliauskas 12, V. 
Stončius 10. V. Greičiūnas 8. P. Gu
tauskas 7. P. Rasiulis ir J. Putrimas 
po 6, J. Strumila 2 ir A. Morkūnas 1.

Sausio 22 d. mūsų vyrų krepšinio 
komanda pralaimėjo latviams 100: 
107. Taškus laimėjo R. Kaknevičius 
30, R. Underys ir A. Grigonis po 18. 
E. Norkus 10, Bartusevičius 8. De- 
mentavičius ir Abromavičius po 6, 
E. Šlekys ir Sriubiškis po 2. V. M.

GARBENS

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 LIETUVIU NAMU

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 vienaąu"^ — gHio sklypo, 4 mie
gamųjų; 3 modernios -i R Q U U Prašoma kaina tik
$89.000. Vertas da.P ** Tk-.u

QUEEN-C ALENDER, atskiras plytų Pk^3 augštus; 3 mo
dernios virtuvės ir prausyklą— p Stovyje su visais įrengimais. 
Testamentinis palikin P** •3 Tik $55.000.

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

VARSITY-DUNDAS, 6 kambariai, su užbaigtu rūsiu; namas apie 18 
metų senumo, modernus, su privačiu įvažiavimu, įmokėti tik $8.000.

WESTON RD.-EGLINTON, naujai atremontuota krautuvė, plius 4 
kambarių butas; gera vieta betkokiam verslui, įmokėti apie $10.000.

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

VAKARAIS SKAMBINKITE I NAMUS

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

skolinkisT a u p y k i r
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

8% už 1 m. term. dep.
8’/a% už pensijų ir namų planų
63/į% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

9’/2% už asm. paskolas

9’/4% už mortgičius

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

ffianabiaii
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4

LOUIS Tcmporale— oficialus skulptorius
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of 

Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

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

didelį pasirinkimo pagamintų paminklų.

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

pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

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

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

1113 Dundas St. W., Trxl CAEjf Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario " “3454 NUOLAIDA

maisto \ EUROPEAN MEAT & 
krautuvė / DELICATESSEN

2899 Bloor St. W., prie Prince Edward 
Tel. 233-9783 nauji lietuviai savininkai

Auttfite Stites SERVICE

Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.
ir Bloor Autorite Garage, ?96DBr°ck. , ° r (tarp Dundas ir College)

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

Goodrich, Radial ir kt. Sav< FRANK PETTIT



Išeivio išdavystės kelias
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

lanką Lietuvoje. Jam užkliuvo 
kaikurie buvę direktoriai, jų do
rinis pakrikimas. Vai man, atsi
rado dorovingumo sargas!

V. Vokietijos lietuvių bend
ruomenėje ir darbo kuopose esą 
vyrauja katalikai, ypač fronti
ninkai. Visus veikėjus surikiuo
ja eilutėn, pasakoja biografijas 
ir vis lipdo kalčių lapelius: žu
dikas, kyšininkas, ištvirkėlis, 
girtuoklis ir 1.1.

Kliuvo dvasiškiams, • ypač 
frontininkams, net ideologams, 
nes jiems ' tiko visur ten, kur 
daroma Įtaka, kur skirstomas 
pinigas” (214 p.).

Tamsiomis spalvomis nudažo
mos ir V. Vokietijoje rengiamos 
studijų savaitės, nes ten iš visur 
sukviesti frontininkai šneka 
apie okupuotą Lietuvą, jos “lai
mėjimus" niekina.

Peršokęs per Atlantą, V. A. 
stebi lietuvių centrinių organi
zacijų nesutarimą’, kuris paska
tino visuomenini pleišėjimą. 
“Įnirtę veikėjai vis dažniau 
šaukdavo, kad “komunistinė įta
ka” įsibrovusi Į visas “vadavi
mo" organizacijas, net i jų laik- 
čių redakcijas. Antitarybinių 
lietuvių emigrantų visuomenė
je vyksta tai, kas vyko makar- 
tizmo laikotarpiu JAV, būtent, 
buvome ir tebesame naujos “ra
ganų medžioklės" savoje aplin
koje liudininkai. Tai išties šiur
pus vaizdas. Jis atvėrė akis ir 
kai kuriems antitarybininkams, 
atstūmė nuo “vadavimo” veik
los" (271 p.). Toks jo nusirami
nimas.

V. A. nepamiršta ir jaunimo 
kongresų, nes pirmuose dvie
juose jis dalyvavo ir apie juos 
rašė: ",. . pokario emigrantų 
jaunimas nutolęs nuo gimtosios 
žemės kultūros, svetimas lietu
vybei. geidžia greičiau sutapti 
su gyvenamosios šalies gyvento
jais, jų dvasia, net papročiais. 
Iš esmės tebuvo pasižmonėji- 
mas. Paūliota, išvažinėta" (272 
p.).

Čia jis pakiša jaunimo bend
ravimą su tauta, nors jis pats, 
kai gyveno išeivijoje, šiuo klau
simu mažiausiai domėjosi, nes 
turėjo "svarbesnių uždavinių".

Tėvynės trauka
Knygas pabaigoje... V. A. 

dangstosi patraukliomis skrais
tėmis, kalba apie sunkias sąly
gas svetur Įsikurti ir net kasdie
ninę duoną pelnyti svetimame 
krašte. Tiesa, daugelis išeivių 
kūrėjų turėjo pamiršti savo sri
ties darbą ir tik rankomis pel
nyti kasdieninę duoną. Taip pat 
tiesa, kad kaikuriems kūrė
jams, pvz. kalbininkams, nebu
vo tinkamų sąlygų tęsti moksli
nį darbą. Vyresnieji greitai iš
seko, jaunesnieji sukūrė kitą 
galvoseną, pasirinko praktiškes
nes darbo sritis. Kas kaltas? O 
gi rusai imperialistai, pavergę 
Lietuvą, naikiną lietuvių tautą 
ir šiandieną užgniaužę jos kūry
binį pasireiškimą.

V. A. teigia: “Nebuvo svarios 
ir Z. Ivinskio istorinės studijos” 
(302 p.). O kur tos svarios nau
jųjų laikų Lietuvos istorijos stu
dijos okupuotoje šalyje, kai te- 
išleidžiama tik to meto . komu
nistų partijos chronologija? Juk 
ir rašytojai bei menininkai ne
geresnėje padėtyje. Gal tik mu
zikai gali laisviau kurti, nes 
įvairiems tekstams tinka ta pati 
muzika.

Taip pat tiesa, kad kaikurie 
vyresnieji išeiviai turėjo sunku
mų, bet mirė laisvi sava mirti
mi, o ne kalėjimuose ir žiaurio
je rusų tremtyje.

V. A. tampa neva gailestingu 
samarijiečiu tardamas: “O gal 
apskritai būtų buvę prasminga, 
jei jų, ypač operos, baleto solis
tų, aktorių, muzikų, dailininkų, 
didžioji dalis būtų visiškai nepa
sirinkusi emigracijos” (312 p.). 
Dar reikėtų pridėti: lietuvių 
tautos pavergėjo samdomiems 
šnipams, parsidavėliams priešui 
už rublius, provokatoriams taip 
pat neturėtų būti vietos išeivi
joje. Bet, deja . . .

V. A., išeivijoje buvęs 28 m., 
bet knygą pavadinęs “Trys de
šimtmečiai emigracijoje”, yra 
labai šališkas vertindamas lie
tuvių išeivių veiklą. Jis tik savo 
sesers Marijos Gimbutienės is
torinę veiklą plačiau aprašęs, 
trumpai pamini prof. S. Kolu
pailos veikalą, 5 solistus, 3 mu
zikus. 6 dailininkus. Išeivija, at
seit, neturi mokslininkų, mo
kyklų, spaudos, rašytojų, an
samblių, operos, teatrų, leidyk
lų ir 1.1. V. A. matė tik tiek, 
kiek “Laisvė" ar “Vilnis”, bol
ševikiniai nykstantys laikraštu
kai. kurių bendradarbiu tapo 
1973 m.

Reikia apgailėti, kad V. A. 
parašė klaikią knygą, nes tik są
žinę pardavęs žmogus tegalėjo 
tokią išleisdinti.

Jo knyga susižavėjo tik ko
munistų partijos leidiniai: “Li
teratūra ir menas”, o ypač “Tie
sa”, kurios 1977. XII. 11 laido
je rašoma: "Knygoje V. Alseika 
suplėšo šį aršiausių lieutvių tau
tos priešų antikomunistinį vora
tinklį. demaskuoja “vaduoto
jus" ir jų nusikalstamą veiklą 
prieš Lietuvos liaudį”.

Gerai, kad V. A. nusiėmė kau
kę, parodė tikrąjį savo veidą ir 
išdaviko sąžinę. Taip jis /save 
“įamžino".

(Vytautas Alseika, Trys de
šimtmečiai emigracijoje. Ats. 
red. V. Kazakevičius, red. A. 
Petruševičienė, men. red. R. Di- 
chavičius, techn. red. G. Klaju- 
mienė. Išleido "Mintis” Vilniu
je, 320 p., 88 kp.l.

‘•TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” metinė pre 
numerata — S12, naujiems skaityto
jams — $9, Norintiems susipažinti 
“Tž” .siunčiami nemokamai.

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 1 K8

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

• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime Įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui.
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 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 •

Vyriausias amžiumi Toronto lietuvių kredito kooperatyvo “Parama” narys 
P. Šernas su žmona, turį sąskaita nr. 1. Šalia jų — dukra I. Šernaitė-Meikle- 
john su savo vyru Nuotr. St. Dabkaus

Žmonės tebejieško aukso džunglėse
Tūkstančiai aukso jieškotojų rizikuoja savo gyvybe • Jų tarpe 

žinomi ir du lietuviai — S. Bakšys ir J. Morkys
RIMAS AMALVISKIS

Visi žinome, kas dėjosi Kali
fornijoje XIX š. pusėje, atradus 
tenai turtingas “aukso gyslas”, 
kur įstatymo ranka dar tuo me
tu negalėjo pasiekti. Daugelis 
esame skaitę apie pavojus ir 
sunkumus, kuriuos turėjo patir
ti lengvai įgyjamų žemės turtų 
jieškotojai. Daugeliui tai buvo 
vilionė, miražas — gražus, bet 
nepasiekiamas.

Brazilija yra nepalyginamai 
turtingesnė auksu ir brangiais 
akmenimis, bet jų siekdamas, 
dažnas praranda ne tik sveikatą, 
bet ir gyvybę . . .

Garimpeiros — žemės turtų 
jieškotojai Brazilijoje turi nu
galėti nepalyginamai didesnius 
pavojus, sunkumus džunglėse ir 
iš jų grįždami į žmonių gyvena
mas sritis.

Para, Mato Grosso ir Amazo
nės džunglės yra didesnės už vi
są Europą — per daug tūkstan
čių kilometrų dar vis žmogaus 
kojos nepaliestos. Gamtos turtai 
tenai neapskaičiuojami. Pavo
jai taip pat, jei kas ryžtasi tuos 
turtus pasiekti.'. .

Žiaurūs laukiniai indėnai, ne
peržengiamų tropinių miškų 
žvėrys, nuodingi gyvūnai, kurių 
labai gausu, debesys moskitų, 
uodų, maliarijos platintojų. Pa
vojingiausias yra žmogus, kuris 
ten lengvai praranda visus civi
lizacijos, kultūros ir įstatymo 
varžtus, tapdamas piktesniu už 
visus žvėris. Deimanto akmenė
liai ar aukso smilčių sauja ap
akina dažną, sužadina žmoguje 
slypinčius blogio pradus. Brang
akmeniai ir auksas, kai pasiekia 
žmonių gyvenamas vietoves, 
dažniausiai būna krauju nu- 
šlakstyti . . .

Garimpeirų (aukso jieškoto
jų) šiuo metu daug Amazonijo- 
je: Amana, Parauari, Abacaxis 
srityse (apie 12 valandų kelio
nės lėktuvu iki artimiausios gy
venamos vietos -- Maueš mies
telio). Aukso supirkinėtojai turi 
džunglių gilumoje įsirengę pro
vizorinius aerodromus, į kuriuos 
garimpeiros suneša atrastus tur
tus,

Tik vienoje šitoje srityje yra 
per 15.000 garimpeirų. Tikro jų 
skaičiaus niekas nežino. Labai 
daug ten žūsta, nes jų žodžiais 
“O garimpo po se assemelha ao 
inferno” — panašu į tikrą pra
garą. Laukiniai žmonės, žvėrys, 
nuodingi vabalai, ligos ir nelai
mingos dalybos atrastojo aukso 
ar brangiųjų akmenų .. . Pagal 
įstatymą 60' < surastų vertybių 
turėtų tekti valdžios iždui, bet 
tai lengvai apeinama. Kontrolė 
neįmanoma, o garimpeirų iš
naudojimas — pasibaisėtinas! 
Pirmiausia, nelemtos dalybos, 
vėliau —- išnaudotojai ten lėk
tuvais atgabena visas civilizaci
jos ydas — parsiduodančias mo
teris, azartinius lošimus, macon- 
ha ir kitus nuodus, naikinančius 
garimpeirų sveikatą ir moralę. 
Dirbama paprastai grupėmis, o 
į postus parduoti aukso smilčių 
atvyksta dažnai tik vienas —■ iš
likęs gyvas. Visi vaikšto apsi
ginklavę iki dantų — pavojai 
tykoja dieną ir naktį . . .

Lietuviai taip pat yra mėginę

tos laimės. Du įžymesni lietu
viai garimpeiros buvo J. Mer
kys, kuris sugrįžo pusiau ap
akęs, ir buvęs lietuvių mokyklų 
inspektorius S. Bakšys, kuris 
keliavo per eilę metų daugelį 
tūkstančių kilometrų Mato Gros
so ir Amazonijos džunglėmis. S. 
Bakšys, savo tamsiaodžio bend
rininko peiliu sunkiai sužeistas 
ir apvogtas, buvo paliktas pasi
baisėtinam likimui. Pagaliau pa
jėgė sugrįžti, teparsiveždamas 
palaužtą sveikatą, tuščias kiše
nes ir maliarijos ligą, kuri jį 
kankino iki mirties . . .

Simas Bakšys, prisimindamas 
garimpeiros vargus, juos taip 
aptaria:
", . . ir aš, be tėvynės — išklydęs. 
Gyvenimo laime nesotus .. . 
Svajodams, kaip vyšnios ten žydi . . . 
Bastausi Brazilijos plotuos.
Miškuose, prie Rio das Mortos. 
Žvyrynuos sraunios Uberabos . . . 
Gyvybę stačiau aš ant kortos, 
O laimė — vis žengė i grabą . . .
Radau akmenėlių užkeiktų:
Juos deimantais žmonės vadina . . . 
Kad laime dalintis nereiktų, 
Krūtinė ten peilį pažino . .

Prieš savaitę į Santarem mies
tą, Para valstybėje, sugrįžo vos 
tik pusmetį iškertėjęs Amazo
nijos garimpose, Lauro Martins. 
Jis labai vaizdingai nupasakoja 
džunglių gyvenimą. “E verda- 
deira vida de cao. La a lei e a 
do mais forte.. .” Valkatos 
šuns gyvenimas ir tik stipres
niojo teisė. ..

Per Santarem miestą vyksta 
labai gyva ginklų kontrabanda 
garimperoms, kurie dažnai savo 
tarpe veda pasibaisėtinai žiau
rius karus už daugelio tūkstan
čių mylių nuo visokios civiliza
cijos.

Apie visa tai Brazilijos spau
doje nuskamba trumpos miglo
tos žinutės, o pasaulis beveik 
nieko nežino. Pasaulis nežino tų 
baisumų, kurie vyksta didingo
je ir paslaptingoje Amazonijo- 
je. Ir galbūt niekada nesužinos...

• Ne nuo kitų peikimo, niekinimo, 
žeminimo reikia pradėti Kristuje 
atnaujinimo darbą, bet nuo įėjimo į 
patį save, gilesnio įsižiūrėjimo į savo 
gyvenimą ir pasielgimą, nuo savęs 
išsižadėjimo . . .

ARKIV. JURGIS MATULAITIS

“PARAMOS" KREDITO KO
OPERATYVAS 1977 metus už
baigė su 19 milijonu balansu. 
Paaugta 4.6 mil.. 32' <. Asmeni
nių paskolų 1977 metais išduo
ta už $777.000. nekiln. turto 
(mortgičių) - už $4.756.000. 
Nariams palūkanų už indėlius 
išmokėta $1.188.526. gyvybės 
draudos už mirusius narius iš
mokėta $22.908. Lietuviškos or
ganizacijos gavo paramos apie 
$12.000. Primename, kad "Pa
ramos" $500 metinei stipendi
jai iki šiol dar nėra gauta pra
šymų. "Paramoje" yra įrengtas 
(iš lauko pusės) 24 valandų vad. 
“Night depository" seifas. Na
riai gali įdėti indėlius betkada
— užtenka čekį ar pinigus idėti 
į voką ir užrašyti į kokią sąskai
tą eina, šis indėlių būdas yra vi
sai saugus, nes seifą gali atida
ryti tik įgalioti tarnautojai. Jis 
yra patogus tiems nariams, ku
rie nenori naudotis paštu arba 
patys negali atvykti darbo va
landomis. Prašome naudotis 
šiuo įrengimu.

Naujasis Kredito Unijų įsta
tymas su pakeitimais įsigaliojo 
š.m. sausio 1 d. "Paramos" įsta
tai (by-laws) taip pat turės būti 
pakeisti. Numatoma, kad “Pa
ramos" narių susirinkimui ba
landžio 9 d. valdyba pateiks 
tuos pakeitimus patvirtinti. Pa
keitimai šiuo metu yra dar 
svarstymų stadijoj. Nariai, no
rintieji susipažinti su būsimais 
pakeitimais, gali kreiptis į “Pa
ramos" raštinę.

Taupyk ir skolinkis “Para
moje! (Skili.)

St. Petersburg, Fla.
(Atkelta iš 4-to psl.)

vasario 19. sekmadienį. Specialios 
pamaldos bus 10 v.r. Šv. Jono šven
tovėje (St. Petersburg Beach); pa
mokslas — pre). J. Balkūno. Iškil
mingos pamaldos ta patį sekmadienį 
bus ir Sv. Vardo šventovėje 1 v.p.p. 
(rengia lietuvių šv. Kazimiero misi
ja). Minėjimas lietuvių klubo salėje
— 2 v.p.p. Kalbės Br. Kliorė. Vasa
rio 16 d. Lietuvos vėliavos iškelia
mos: 9 v.r. — prie Treasure Island, 
10 v.r. prie St. Petersburg Beach 
miesto rotušių Mrs. V. Jacobson ini
ciatyva. Tikimasi, kad vėliavų pakė
limas bus parodytas ir televizijoje.

TORONTO LIETUVIŠKO JAUNI
MO GRUPĖS "ATŽALYNAS” KON
CERTAS, įvykęs 1977 m. gruodžio 27 
d., sutraukė į klubo salę per 300 žiū
rovų. Dalyviai turėjo progos pasigė
rėti vikriai, su precizišku tikslumu 
atliekamais mūtų tautiniais šokiais, 
jaunimo deklamuojamais eilėraščiais 
ir dainomis. Sekančią dieną jaunieji 
svečiai koncertavo ir vieno St. Pe
tersburg Beach geresniųjų viešbučių
— “Breckenridge Resort Hotel” — 
pajinio aikštėje viešbučio svečiams. 
Naujųjų Metų sutikimui "Atžalynas” 
buvo pakviestas į Miami lietuvių 
klubą, kur irgi atliko programą. Gai
la. kad neteko jiems lietuviškų šo
kių pademonstruoti Disney World, 
kur turistų sezono metu jauni ir vik
rūs atžalyniečiai būtų galėję atsto
vauti lietuviams, pasiekdami ma
ses žmonių. Šia proga klubo valdyba 
dėkoja visiems, priglaudusicms to
rontiškius jų viešnagės metu St. Pe- 
tersburge, ir D. štaupienei, pagami
nusiai vaišes ansambliečiams. L. Z.

Stayner-Wasaga
VASARIO 16 MINĖJIMAS. Stay- 

ncr-Wasagos ir apylinkių lietuviai 
Vasario 16-ją švenčia vasario 18. 
šeštadienį, 6.30 v.v.. "Golden Apple” 
restorane Stayneryje. Po oficialiosios 
dalies bus vakarienė. Norintieji jo
je dalyvauti iš anksto ją užsisako 
pas p. Lapavičių tel. 428-2105. Visi 
minėtų apylinkių lietuviai prašomi 
dalyvauti. Rengėjai
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Mylimai MAMYTEI 
Čikagoje mirus,

MORKUI IGNATAVIČIUI ir šeimai bei kitiems 
artimiesiems nuoširdžių užuojautų reiškia —

Irena ir Raimundas Kymantai 
Gražina ir Petras Stauskai

A + A
MARIJAI IGNATAVIČIENEI

mirus, sūnums —• VINCUI, STEPONUI ir MOR-
9

KUI su šeimomis gilių užuojautų reiškia —

A. R. Grigoniai
V. O. Skukauskai

A + A
MARIJAI GIEDRAITIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų ALG|, jo žmo
nų IRENĄ, dukterį BIRUTĘ JUODIKIENĘ, jos 
vyra ALFONSĄ bei jų šeimas —

Irena ir Jim Ross

aS ypsenos Parinko Pr. Alš.

Pataikė
— Ar jūsų kolchozo technika 

tvarkoje?
— Taip. Ypač asmeninės au

tomašinos.
Taisykloje

— Jūsų televizorius bus sure
montuotas po savaitės.

— Aišku, aišku. O po kelių 
savaičių ateiti atsiimti?

Kalėjime
— Už ką pakliuvai į kalėji

mą?
— Už klaidingą įsitikinimą.
— Koks buvo tas įsitikini

mas?
— Aš maniau, jog apie tą 

vietą nebus policininko . ..
Žydo malda

— Viešpatie! Kas Jums yra 
100.000 metų?

— Viena minutė.
— Viešpatie! Kas Jums yra 

100.000 dolerių?
— Vienas doleris.
— O, Viešpatie, duokit man 

vieną dolerį!
— Gerai, bet.. . palauk vieną 

minutę.
Dukters laiškas

Duktė rašo tėvams iš kolegi
jos kitame mieste:

"Man čia sekasi gerai. Iš ryto 
daug mokausi, o vakarais--pra- 
praleidžiu laiką su ping pong".

Žinai. — taria motina tė
vui. — daug ką galima leisti 
Onutei, bet kad ji pradėjo drau
gystę su kiniečiu, tai jau per
daug . . .

Teisme
— Kodėl jūs. nebūdamas me

džiotojų draugijos narys, nušo
vėte zuikį?

— O kodėl jis, nebūdamas 
mano šeimos narys, graužė ko
pūstus mano darže?

Papūgos nuopelnas
Vienas vyrukas aplankė savo 

bičiulį Panevėžio priemiestyje 
ir pamatė prie jo namuko krūvą 
anglių.

— Iš kur gavai tiek anglių? 
klausia jis.
- Už tai esu dėkingas savo 

papūgai.
— Ką ji gali turėti bendro su 

anglimis?
Pro mano namuką praei

na geležinkelis. Kai tik trauki
nys. sustoja prie signalų, mano 
papūga pradeda visa gerkle 
šaukti: "Tegyvuoja Brežnevas!"

— Na. ir kas paskiau?
— Įpykę pečkuriai pradeda 

ją bombarduoja gabalais ang
lies. ir iš to susidarė visa krū
va . . .

Korespondento nuomonė
Amerikietis korespondentas 

pastebėjo: Bent vienoje srityje 
sovietai pralenkė JAV -- jie 
moka pagaminti mažiau maisto, 
negu žmonėms reikia . . .

Nesuprantu
žmona vyrui:

Nesuprantu, kaip galima 
praleisti visus vakarus alinėje. 
. — Nesuprantu, nesuprantu! 
Tad kam kalbėti apie dalykus, 
kurių nesupranti?

"Keista galvosena"
Žmona garsiai skaito žinią iš 

laikraščio, norėdama pamokyti 
vyrą: "Antanas Giraitis. girtas 
būdamas. įsėdo į laivelį, nuplau
kė į vidurį upės, laivelis apsi
vertė, įkrito į vandenį ir prigė
rė . . ." Užbaigusi skaitymą, pa
kelia galvą ir sako vyrui:

Matai, prie ko priveda gir
tuokliavimas. Jeigu ne degtinė, 
tai ir dabar dar būtų gyvas.

— Kokia keista galvosena! 
Juk jis prigėrė ne degtinėje, o 
vandenyje! — atkirto vyras.

MEDUS - 
reikalingas sveikatai 

slatūralus, nepasterizuotas.
Induose ar koriuose. 

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

D-p| INSURANCE

RESHER-DARAUSKAS

ęjurner į

All Seasons Travel, B.D.
2224 DUNDAS STREET WEST,

TORONTO, ONTARIO M6R 1X3

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

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

nprcurp realestate. w. g.Urtij o ii it realtor 
233^3334"^^23!^S?^^l^S!!!S22i
3830 B BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO 

■m9B 1K8~
Lietuviu 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 — 1 2 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. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251 

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

* Namų — Gyvybės
& * Automobilių
< V* * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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TO R O NT O
Anapilio žinios

Tel. 277-1270
— Šią savaitę šventovėje dedami 

kilimai ir suolai. Tikimasi Vasario 
16 švęsti jau naujoje šventovėje. 
Naujoji parapijos salė jau naudoja
ma parengimams.

— Šventovės statybai aukojo $250: 
“Ratas” Carpenter Co.; $200: E. Za- 
karžauskienė; po $100: V. Mikšiai. 
S. Kvietienė (Calgary, Alberta), V. 
P. Sapliai, N. Fabricienė; $50: A. B. 
Jonušai. Geradariams nuoširdi padė
ka. Šventovės šventinimo iškilmės 
įvyks per Sekmines, gegužės 14 d.

— Sutvirtinimui pasiruošti pamo
kos vyksta kiekvieną sekmadienį po 
11 v. pamaldų klebonijos koplyčioje. 
Dėsto sesuo Paulė.

— Sv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidoti: a. a. Paulius Yakūnas, 82 
m. amžiaus, ir a.a. Gediminas Pranc- 
kevičius, 54 m.

— Praėjusį sekmadienį įvyko 
Anapilio Moterų Būrelio narių susi
rinkimas. Padaryti veiklos praneši
mai. išrinkta nauja valdyba, kurios 
pirmininke tapo Sig. Aušrotienė. 
Buv. pirm. Gr. Lapienei, valdybai ir 
visoms būrelio narėms nuoširdi pa
dėka už gražią veiklą.

— Liet. kat. moterų draugijos su
sirinkimas — vasario 12, sekmadie
nį. po 11 y. pamaldų naujojoje pa
rapijos salėje. Laukiama naujų na
rių įsirašant.

— Pradėtas austi Anapiliui skirtas 
dail. A. Tamošaičio suprojektuotas 
kilimas. Pradžiai darbų vadovauja 
dail. A. Tamošaitienė, paruošdama 
naujas audėjas. Linkėtina, kad jau
nos audėjos įsijungtų į šį gražų au
dimo meną.

— Pastačius it įrengus parapijos 
naująją salę, abiejose salėse — Ana
pilio ir parapijos pirmadieniais ir 
penktadieniais vyksta bingo. Turint 
erdvias patalpas ir norint bingo pra
plėsti, išmokėjimai pakeliami iki 
$5.000 nuo vasario 17 d.

— Pamaldos: šį sekmadienį. 10 v. 
r., už a.a. Petronėlę Prestėnienę, 11 
v. už a.a. Kazimierą Giniotienę, A. 
Lapaitį ir O. Kregždienę.

Lietuvių Namų žinios
— Pr. sekmadienio popietėje da

lyvavo per 250. Svečių knygoje pasi
rašė Aleksandra Šimkienė, kuri at
vykusi iš Australijos, apsigyveno To
ronte.

— Vasario 4-5 d.d. LN Gedimino 
menėje įvyko jaunųjų dailininkų pa
roda. kurią surengė Akademikų 
Skautų Sąjūdis. Parodoje su savo 
meno kūriniais dalyvavo J. Bakevi- 
čius, C. Baltrūnas, R. Belaišytė, J. 
Gudinskas, D. Sarūnaitė, R. Simin- 
kevičiūtė. V. Skrebūnas ir A. Vek- 
terytė.

— Vasario 4, šeštadienį. Karaliaus 
Mindaugo menėje įvyko tradicinis 
Užgavėnių balius, kuriame dalyvavo 
per 150 svečių. Programą atliko LN 
Moterų Dainos Vienetas, akompa
nuojamas St. Gailevičiaus. LN šeimi
ninkė J. Bubulienė visus pavaišino 
skaniomis dešrelėmis, tradiciniais 
blynais ir kitais skanumynais.

— Vasario 5, sekmadienį, skautų 
“Rambyno” ir “Šatrijos” tuntai iš
kilmingai paminėjo 60 metų Lietu
vos nepriklausomybės sukaktį LN 
Karaliaus Mindaugo menėje. Minė
jime dalyvavo per 300 svečių.

— Jaunimo šokiai įvyks vasario 
11, šeštadienį, 8 v.v., LN Vytauto Di
džiojo menėje. Toronto Universiteto 
Lietuvių Studentų Klubas kviečia 
jaunimą gausiai dalyvauti.

— LN įsigijo naują ledams gamin
ti mašiną ir modernią kopijavimo 
mašiną, kuri naudojama "LN Ži
nioms" spausdinti.

P A D Ė K A
Medžiotojų ir Žūklautojų Klubas 

"Tauras” dėkoja tautinių šokių gru
pei “Atžalynas” ir grupės vadovei 
už gražiai pravestą tautinių šokių 
programą per tradicinį klubo balių, 
kuris įvyko š. m. sausio 14 d. Lietu
vių Namuose. Taip pat dėkoja po
nioms už pagalbą loterijos bilietų 
pardavinėjime.

PARDUODU naujus tautinius dra
bužius, atvežtus iš Lietuvos. Skam
binti tel. 924-6450 po 6 v.v. Toronte.

IŠNUOMOJAMI du kambariai ir vir
tuvė su baldais. Skambinti tel. 532- 
1415 Toronte.

LIETUVIU ŠEIMA, gyvenanti už
miestyje jieško moters vaiko prie
žiūrai. Atskiras kambarys. Skambin
ti tel. 859-4618 Toronte.

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

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKEVICIENĖ. 
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 537-9070, vakarais 
tel. 763-6256. Adresas: 1574 Bloor 
St. W., 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
— Gavėnios metu yra pakviesta 

šios arkivyskupijos religinio auklėji
mo specialistų. Vasario 12, sekma
dienį. 4 v.p.p., mūsų Parodų salėje 
seselė Helen Banyai, vengrų kilmės, 
kalbės apie religinį auklėjimą šei
moje, jo svarbą ir būdus. Visi kvie
čiami, ypač tėvai, dalyvauti.

— Jubilėjinio kryžiaus projektui 
aukojo: E. A. Mačiuliai $52. T. Gali
nienė $30. M. Šenferienė $20.

— Vasario 16 pamaldos ir Mišios, 
kurias užprašė kūrėjai - savanoriai, 
bus vasario 19 d.. 11.30 v.r., mūsų 
šventovėje, dalyvaujant organizaci
joms su vėliavomis.

— Bilietai į sukaktuvinį parapijos 
banketą ir Čikagos “Dainavos” an
samblio pastatymą “Kūlgrindos” vei
kalo š.m. balandžio 15-16 d.d. netru
kus bus pradėti platinti. Kviečiame 
visus lietuvius tas dienas rezervuoti 
šiam dideliam Prisikėlimo parapijos 
25 metų renginiui.

— Parapijiečių lankymas vyksta 
susitariant iš anksto su šeimomis.

— A.a. Paulius Jakūnas, 86 m., se
nosios imigracijos .lietuvis, mirė va
sario 3 d. senelių namuose, New
market, Ont. Palaidotas iš Prisikėli
mo šventovės Šv. Jono lietuvių ka
pinėse.

— Užuojauta E. Starkienei, kurios 
mctina Ona čelkienė mirė Lietuvoje.

— Pakrikštyta Kristina Lee, Vy
tauto ir Elzbietos Virkučių dukrelė.

— Parapijos biblioteka veikia sek
madieniais po 10 v. Mišių iki 1 v.p. 
p., o knygų kioskas — po 9 v. Mišių 
iki po paskutinių Mišių.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Ke- 
mėžių šeimos gyvus ir mirusius, už- 
pr. E. Kemėžienė. 8.30 už Vladą Ger
manavičių. užpr. V. M. Simanavičiai.
9 v. už Jurgį Smolskį, užpr. J. Smols- 
kienė. 9.30 už Joną Jokūbyną ir Juo
zą Stankūną, užpr. M. Jokūbynienė.
10 v. už Kazimierą ir Anastaziją 
Stulpinus, užpr. sūnus Kazys; sekma
dienį 8 v. už Vaclovą-Vytautą Pliop- 
lį, užpr. A. Plioplys. 9 v. už Emiliją 
Markevičienę, užpr. J. B. Danaičiai, 
10 v. už Jievą ir Mamertą Iijdrišiū- 
nus, užpr. V. M. Indrišiūnai, 11.30 
už parapiją. 7 v.v. už Juozą Racevi- 
čių, užpr. K. B. Čepaičiai.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems, at

silankiusiems į mūsų 25 metų jubi- 
lėjinį koncertą-balių. Ypatingą pa
dėką reiškiame: šeimininkei p. Vait
kienei už skaniai paruoštą šiltą va
karienę bei greitą svečių aptarna
vimą, Lietuvių Namams už $650 pa
rama. KLB Toronto apylinkės val
dybai — už $250, Prisikėlimo para
pijos bankeliui — $200, J. Strazdams
— $100, St. Kuzmams — $100, O. 
Delkams — $100, p.p. Skrebūnams
— $50, V. Dauginiams — $50, A. 
Viskontams — $45, J. Račiui — $30, 
dr. A. Pacevičiams — $30, H. Ste- 
paičiams — $30, J. Karasiejams — 
$20, O. Indrelienei — $15, kun. P. 
Gaidai — $10, K. Budreckui — $10, 
J. Girevičiui — $10. Dėkojame An
tanui Sutkaičiui už sukūrimą ir 
perskaitymą sukakčiai skirto eiliuo
to aprašymo.

Dėkojame visiems sveikintojams: 
gen. konsului dr. J. žmuidzinui, J. 
Yaremko ir J. Strazdui, sveikinu
siam choro krikšto tėvų vardu, L. 
Skripkutei, KLB krašto valdybai, 
KLB Toronto apyl, valdybos pirm. 
A. Juzukoniui, Elizabeth Eayrs, svei
kinusiai burmistro D. Crombie var
du, dr. S. Čepui, sveikinusiam Prisi
kėlimo parapijos bankelio vardu, R. 
Krasauskaitei, kalbėjusiai “Gintaro” 
ansamblio vardu. Dėkojame sveiki- 
nusiem raštu: Čikagos “Dainavos” 
chorui, Klevelando Čiurlionio an
sambliui. Dėkojame muz. St. Gaile- 
vičiui už dirigavimą koncerto pra
džioje ir nuoširdžias sveikinimus 
bei linkėjimus.

T. L. Choras “Varpas”

Anapilio Moterų Būrelis, Įsi
steigęs su Anapilio sodybos atsi
radimu, išvystė savo veiklą, 
ypač kultūrinėje srityje — su
rengė visą eilę dailės parodų 
mažojoje Anapilio salėje. Be to, 
jos per keletą metų sutelkė ne
mažai finansinės paramos Ana
pilio ir Lietuvos Kankinių šven
tovės statybai. Jų veiklos pla
nuose nėra užmiršti ir “T. Žibu
riai”. Jau treti metai iš eilės Bū
relio narės per “TŽ” spaudos 
balių paruošia skanumynų stalą 
ir gautą pelną skiria laikraščiui. 
Vasario 4 d. Įvykusiame spau
dos baliuje AMB surinko $170 
ir įteikė “TŽ” adminstracijai. 
Už šią paramą “TŽ” vadovybė 
reiškia Anapilio Moterų Būre
liui ir jo iniciatorėms nuoširdžią 
padėką.

Stambieji aukotojai. “TŽ” 
skaitytojai bei rėmėjai, supras
dami lietuviškosios spaudos rū
pesčius, atsiunčia ir stambes
nių aukų. Pastaruoju metu 
gauta iš vysk. V. Brizgio $50, 
o iš Prano Sekmoko — $85. 
Abu gyvena Čikagoje. Jiems 
reiškiame nuoširdžią padėką.

Toronto Lietuvių Jaunimo Ansamblio “GINTARAS” 
tėvų komitetas maloniai 
kviečia visus 
atsilankyti į

>

i Koncertą
VAKARA BALIU

vasario 25, šeštadienį, 7 v.v.,
ANAPILIO salėje
ŠOKIAMS GROS DETROITO "ROMANTIKA

Bilietai: $5 asmeniui, moksleiviams — $3. 
Rezervuoti pas A. Nausėdą (231-1423) 
arba O. Radzevičienę (827-5620)

TORONTO LIETUVIŲ NAIVIUOSE fWCTlMlQ 
vasario 26, sekmadienį, 4 v.p.p., rengiamas U U E. I 11110

Programoje: duetai Čikagos 
Lietuvių Operos solistų — 

Ginos Čapkauskienės ir
Rimo Strimaičio.

Jiedu atliks operų arijas ir 
dainas'šių kompozitorių: G. 
Verdi, G. Donizetti, C. Gou
nod, Stasio Gailevičiaus, 
J. Stankūno. Akompanuos 
— muz. St. Gailevičius.
Po koncerto — kava ir py
ragai.
Bilietai — $4, pensininkams ir 
jaunimui — $3. Jie gaunami L. 
Namuose ir prieš koncertą prie 
įėjimo. Telefonas informa'cijai: 
762-3118 (H. Chvedukas).
Kviečiame visus dalyvauti 
šiame neeiliniame koncerte.
Rengėjai — Toronto Lietuvių

Namų Vyrai Sol. RIMAS STRIMAITIS
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MIKOLAI NIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų Įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.

Metinis Anapilio Sodybos' 
Korporacijos narių susirinki
mas šaukiamas š.m. vasario 12, 
sekmadienį, 5.30 v.v., mažojoje 
salėje. Darbotvarkė: 1. regist
racija, 2. atidarymas ir invoka- 
cija, 3. komisijų sudarymas, 
4. protokolo skaitymas, 5. val
dybos pranešimai, 6. revizijos 
komisijos pranešimas, 7. val
dybos papildymas, 8. einamieji 
reikalai. Kvorumui nustatytą 
valandą nesusirinkus, po valan
dos toje pačioje vietoje šaukia
mas kitas susirinkimas, kuris 
bus teisėtas nežiūrint atsilan
kiusių skaičiaus. Valdyba

KLK Moterų Dr-jos Lietuvos 
Kankinių parapijos skyriaus na
rių susirinkimas įvyks vasario 
12, sekmadienį, po 11 v.r. pa
maldų naujojoje parapijos salė
je. Jo metu skyrius ir parapijos 
choras bendrai pagerbs mūsų 
dvasios vadą kun. P. Ažubalį jo 
60-tojo gimtadienio proga. Vi
sos narės prašomos dalyvauti.

Valdyba
Iškilmingas Vasario 16 minė

jimas bus vasario 19, sekmadie
nį, 3.30 v.p.p., Anapilio salėje. 
Specialus autobusas nuo Lietu
vių Namų i minėjimą išvyks 
2.45 v.p.p. Tarp daugelio sve
čių iškilmėse dalyvaus ir Ame
rikos konsulas Toronte.

Paskaita apie modernųjį 
meną. Visi turim modernių pa
veikslų ir lankom meno paro
das. Kartais sunku suprast ir 
Įvertint meno kūrinį ekspertui, 
juo sunkiau žiūrovui.

Vasario 22, trečiadienį, 7.30 
v. vakaro mažojoj Anapilio sa
lėj dail. Rimas Paulionis, gim
nazijos mokytojas, papasakos 
mums apie modernųjį meną. 
Savo paskaitą jis pailiustruos 
skaidrėm. Turėsim progos pra
plėsti savo žinias meno srityje 
ir pasidalinti įspūdžiais. Rengia 
Anapilio Moterų Būrelis ir 
kviečia visus atsilankyti.

Metinis “Atžalyno” balius 
įvyks balandžio 8, šeštadienį, 
Lietuvių Namuose. Sausio 31 
d. įvyko naujosios “Atžalyno” 
valdybos posėdis, kuriame ji 
pasiskirstė pareigomis: pirm. J. 
Bubelienė, vicepirm. S. Maci
jauskas, parengimų vadovai — 
P. Dovidaitis, A. Lukošienė, L 
Biskienė, E. Macerinskas, fi
nansinių reikalų tvarkytojai 
— P. šturmas ir V. Dauginis, 
sekr. Al. Zander, šokių moky
toja S. Leparskienė-Martinku- 
tė, narė L Drešerienė. Revizi
jos komisija — J. Vitkūnas ir 
P. Jurėnas.

“TŽ” spaustuvei 
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.

“T. Žiburiu” spaudos balius
Metinis “TŽ” spaudos balius 

ir šiemet buvo labai sėkmingas 
visais atžvilgiais. Dalyvavo apie 
650 asmenų. Jie gėrėjosi jau
nimo atlikta menine programa, 
sotinosi užgavėniniais valgiais, 
gaivinosi įvairiais gėrimais, 
stiprinosi Anapilio Moterų Bū
relio paruoštais skanumynais, 
dalyvavo net dviejose loterijose 
(buvo 42 laiinikiai), dalinosi 
mintimis su seniai matytais pa
žįstamais, linksminosi, grojant 
geram orkestrui.

Spaudos vakarą pradėjo KLK 
Kultūros Draugijos “žiburiai” 
pirm. dr. S. Čepas, sveikinda
mas gausiai susirinkusius spau
dos rėmėjus. Jo žodžių klausy
dami, vakaro dalyviai gėrėjosi 
patraukliu Įrašu scenos fone 
(“Tėviškės Žiburiai”) ir stilin
gais A. Abromaitienės scenos 
papuošimais. Scenoje pirmiau
sia pasirodė 10 mergaičių dai
nos vienetas “Volungė”, pasi
puošęs melsvomis sukniomis. 
Jis trijuose išėjimuose padai
navo Kairiūkščio “Kat katinė
li”, Vaitkevičiaus “Pienę”, Bra
žinsko “Nemunėlį”, Gailevi
čiaus “Gamtoje”, Vaitkevičiaus 
“Jaunystę”, Saulyno “Rid Ri
to”, Noviko “Devynbalsę”. 
Ąkompanavo S. Freimanienė, 
programą pranešinėjo R. Ul- 
baitė. Scenos šviesas tvarkė VI. 
Paliulis.

Jauna, dar studijuojanti dai
navimą ir farmaciją solistė 
Anita Pakalniškytė, akompa
nuojama taip pat jaunos solis
tės ir pianistės Lindos Marcin
kutės, padainavo lietuvių kom
pozitorių dainų ir tarptautinių 
operų arijų. Klausytojai ją su
tiko labai palankiais ir gausiais 
plojimais, linkėjo jai geriausios 
sėkmės solistės karjeroje. Ren
gėjai dainininkes apdovanojo 
gėlėmis.

Meninė programa buvo gana 
gerai parinkta ir sklandžiai at
likta. Tiktai didelėje Anapilio 
salėje mikrofono pagalba būtų 
palengvinusi dainininkėms.

Po meninės programos vaka
ro dalyviai vaišinosi įvairiais 
valgiais, o rengėjai ruošėsi lo
terijom, kurių laimikiai buvo 
skoningai išdėlioti ant atitinka
mų pakopų scenoje. Bilietų 
traukimą pravedė dr. S. Čepas,
F. Urbonienė, S. Andrulienė, 
V. Aušrotas, P. Bražukas. Ma
žojoj loterijoj buvo 27 laimi
kiai ir du tortai-napoleonai (S. 
Rakštienės ir E. Jankutės). Pas
tarieji susilaukė daugiausia dė
mesio.

Kiek vėliau, per šokių per
trauką, įvyko didžioji loterija. 
Stp. Varankos graviūrą laimė
jo J. Petronis iš Mississaugos,
G. Krašauskienės sidabro apy
rankę — Jurgis Grigonis iš 
Klevelando, I. šimonėlienės pa
veikslą — kun. B. Mikalauskas,

OFM, K. Bučienės keramikos 
vazą — E. Vaidotas, A. Katelie- 
nės žvakidę — A. Klimaitė, D. 
Kuolienės paveikslą — p. Janu
lis iš La Salette, Ont., A. Valiū
no serigrafinį paveikslą — P. 
Mudrey, V. Balsienės kerami
kos vazą — Ant. Mikšienė iš 
Hamiltono, R. Žiūraitienės pa
veikslą — B. Steponavičius iš 
Hamiltono, A. Tamošaičio pa
veikslą — R. Muiznieks, S. Pa- 
cevičienės keramikos vazą — 
R. Kaknis, A. Tamošaitienės 
paveikslą — N. Razutis, Pr. 
Baltuonio skulptūrą — M. Kaz
lauskienė iš Winter Park, Flo
ridoje, R. Viesulo paveikslą — 
A. Vitkuvienė, “Zenith’-’ televi
ziją — B. Vaitiekūnienė, gyv. 
Toronte.

Atėjus nustatytam laikui, vi
si skirstėsi su gera nuotaikai, 
nes dalyvavimas šiame vakare 
reiškė paramą savajai spaudai.

Vakaro rengėjai reiškia nuo
širdžią padėką gausiems daly
viams, aukotojams, programos 
atlikėjams, loterijos laimikių 
davėjams, bilietų pardavėjoms, 
Anapilio Moterų Būreliui, šei
mininkei S. Simonaitienei bei 
jos talkininkėms, visų vakaro 
tarnybų žmonėms, prisidėju- 
siems prie vakaro sėkmingumo. 
Jų visų dėka buvo sutelkta bū
tina metinė parama “T. Žibu
riams”, kurie kas savaitę lanko 
tautiečius visame laisvajame 
pasaulyje. M.

Jonui Matulioniui š.m. vasa
rio 7 d. suėjo 80 metų amžiaus. 
Pastaraisiais metais jis buvo 
slaugomas prieglaudoje, šiuo 
metu jis yra ligoninėje. J. Ma
tulionis yra buvęs Kanados Lie
tuvių Bendruomenės pirminin
ku, Pasaulio Liet. Bendruome
nės valdybos pirmininku ir taip 
pat VLIKo pirmininku. Lietu
voje aktyviai dalyvavo politi
niame gyvenime, vokiečių oku
pacijos metais buvo finansų ta
rėju. Prieš porą metų Toronte 
buvo išleisti jo atsiminimai 
“Neramios dienos”, parašyti 
remiantis savo dienoraščiu, at
sivežtu iš Lietuvos. Knyga su
silaukė plataus visuomenės dė
mesio ir išėjo net dvi laidos. 
Ji gaunama šiuo adresu: Mrs. 
A. Matulionis, 69 Rusholme 
Rd., Toronto, Ont. M6J 3H7. 
Kaina — $15.

A.a. Pranas Kazlauskas, 84 m. 
amžiaus, mirė vasario 5 d. sene
lių prieglaudoje. Velionis laido
jamas vasario 8, trečiadienį, 10 
v.r., iš Prisikėlimo par. švento
vės lietuvių kapinėse.

Kas pernai užsisakė pas dail. 
V. Žilių miniatiūrinius grafikos 
paveikslus, prašome paskam
binti B. Mažeikienei tel. 274- 
4322 arba G. Lapienei tel. 445- 
9598.

ffl MONTREAL
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vasario 19, sekmadienį
Iškilmingos pamaldos - I I vai. ryto 
AUŠROS VARTŲ ŠVENTOVĖJE 
(visos organizacijos kviečiamos dalyvauti su vėliavomis). 

Minėjimas - 3 valandą po pietų 
Plateau salėje, 3700 Calixa - Lavallee.
Paskaitas skaitys: Claude Ryan ir A. Rinkūnas. Meninę 
programą atliks: Aušros Vartų parapijos choras, dainos 
trijulė, "Gintaro" tautinių šokių grupė. Bus ir žodinė (įt 
dalis, scenai paruošta D. Gruodienės.
Įėjimas: laisva auka K. L. Bendruomenei ir Tautos Fondui. to 
Visi Montrealio lietuviai kviečiami dalyvauti! \5>

KLB Montrealio apylinkės valdyba
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Šv. Kazimiero parapijos žinios
— 1977 m. kaikurių parapijiečių 

parapijai duotos stambesnės aukos: 
Kazys Ambrasas $339. Jonas Valiulis 
$339, Charles Ambrasas $290, Vin
cas Bilevičius $228, Algirdas Gečius 
$225, Juozas Laimikis $207, Leonas 
šimonėlis $200, Anglo Ruffo $197, 
Vilius Kalinauskas $197.

— Jaunimo slidinėjimo išvyka 
įvyks vasario 12 d. Vykstama užsa
kytu autobusu į Mont Tremblant.

_ Vėžio liga mirė Mykolas Rut- 
kaukas, 56 m. amžiaus, Pointe 
Claire turėjęs keramikos dirbtuvę. 
Liko žmona Genovaitė, sūnus Alek
sas ir duktė Lilija. Laidojimo apei
gas atliko kun. J. Aranauskas, SJ. 
Palaidotas Pointe Claire kapinėse.

S. Sk.

Aušros Vartų parapijos žinios
— Sausio 21 d. mirė Romualdas 

Maziliauskas. 51 metų amžiaus, bu
vęs “Nepriklausomos Lietuvos” laik
raščio redaktorius.

— Lietuvoje mirė Noros Gudienės 
tėvas Juozas Mažeika.

— Klebonas kun. J Kubilius iš
vyko ilgesniam laikui sveikatos pa
tikrinti ir pailsėti, nes vasaros me
tu atostogų neturėjo. Į parapiją grįš 
po Velykų.

— Montrealio lietuvių tautodailės 
paroda dar tebevyksta ant Mont- 
Royal, prie Beaver ežerėlio, meno 
Centre. Išstatyti gražiausi mūtų dai
lininkų darbai: jubilėjinis kilimas 
Montrealio miestui, gobelenai, kili
mėliai, juostos, paveikslai ir kt. Pa
rodą truks iki vasario 12.

Greitas ir tikslus patarnavimas^

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 6.0%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 10.5%

Į Taupomąsias s-tas 8.25% Nekiln. turto 10.0%
i Pensijų planas 8.5% Čekių kredito 12.0%

Term. ind. 1 m. 8.75% Invcstacines nuo 10.5%
Term. ind. 2 m.
Term. ind. 3 m.
Duoda nemokamą gyvybės

9.0% 
9.25 % 

apdrau- Nemok, gyvybės opdr. iki $10.000
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

i---------------------- -- ---------------------------------------
ui paskolos sumg.

| KASOS VALANDOS:
j 1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki
i 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo

10.45’ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v.
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

Buvusiai torontietei Marijai 
Giedraitienei Klevelande mi
rus, jos atminimui vietoje gė
lių Irena ir Jim Ross “TŽ” pa
aukojo $20.

Stasys ir Sofija Rakščiai, gy
venantys Fruitlande, Ont., “Lo
to Canada” loterijoje laimėjo 
vieną milijoną dolerių. Laimi
kis paskirstytas šešiem jų šei
mos nariam. St. Rakštys atvyko 
Kanadon 1929 m., kurį laiką 
dirbo Sudburyje nikelio kasyk
lose, vėliau persikėlė į Hamil
tono apylinkę.

“Fighters for Freedom”, Juo
zo Daumanto - Lukšos, partiza
nų vado, atsiminimų knyga, gau
nama “TŽ” administracijoje. Jo
je aprašomos partizanų kovos 
Lietuvoje 1944-47 m. Kaina — 
$10, persiuntimas paštu — $1.

Solistai V. Verikaitis ir R. 
Strimaitis su akompaniatoriu
mi J. Govėdu vasario 4 d. kon
certavo Detroite, Dievo Apvaiz
dos par. salėje. Vakarą suren
gė ateitininkai. Dalyvių buvo 
pilna salė. Visi gėrėjosi ypač 
solistų duetais.

Estų karo veteranų sąjunga 
atšventė savo veiklos 25-rių me
tų sukaktį sausio 28 d. Estų Na
muose. Dalyvavo apie 300 asme
nų iš Toronto, Montrealio ir ki
tų vietovių. Šioje šventėje taip 
pat dalyvavo latvių ir lietuvių 
atstovai — karo veteranai bei 
šauliai. Iš lietuvių dalyvavo VI. 
Pūtvio šauliai bei šaulės: M. Jo- 
kūbaitienė. St. Jokūbaitis, A. 
Borkertas, A. Stočkuvienė, V. 
Stočkus.

Daugiakalbės televizijos City 
TV 79 kanalas (kabelio 7) vasa
rio 5, sekmadienį, 1.30-2 v.p.p., 
transliavo pokalbį su naujuoju 
Kanados daugiakultūrių reika
lų ministeriu N. Cafik progra
moje “Spotlight on Ottawa”. 
Ministeris kėlė mintį, kad tre
čiasis Kanados gyventojų ele
mentas turi būti tiltu tarp ang
lų ir prancūzų. Vasario 12, irgi 
sekmadienį, 1.30-2 v.p.p., ta pa
ti televizijos stotis transliuos 
pokalbį su Ryersono politech
nikos instituto rektoriumi G. 
Pitmanu apie rasizmą. G. Pit- 
manas buvo pirmininku speci
alios komisijos.

Pajamų mokesčio blankus užpildo
MARK TUOMOLA, B.A.

191 Egiinton Avė. E. No. 206 
(Finnish Credit Union Building) 488’1801


