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Naujuosius pasitinkant
Ir vėl pasitinkame naujus metus, t.y. naują laiko ciklą. 

Linkime vieni kitiem laimės, nes niekas nežinome ką atneš 
naujasis ciklas. O jis gali atnešti ir nelaimių. Dėlto ateitis 
rūpi kiekvienam. Visi bandome praplėšti ateities uždangą 
ir žvilgterti laukimo sferon. Gal dėlto nemažą pasisekimą 
turi įvairūs ateities spėjikai, bandantys išpranašauti ateitį, 
astrologai, neva matą žmonių likimą žvaigždynuose. Deja, 
niekam nepavyksta ateities atskleisti. Net ir oro numaty
mai, pagrįsti moksliniais duomenimis, nevisuomet yra 
patikimi, nors liečia tiktai dienos ar kitos laikotarpį. O ką 
bekalbėti apie ištisų metų ar net kelerių metų laikotarpį. 
Taigi, laiko slėpinys lieka neatskleistas, nežiūrint ligšioli
nių mokslo laimėjimų. Pagaliau, ar to slėpinio atskleidimas 
bei ateities parodymas darytų žmonių gyvenimą geresnį? 
Vargu. Būtų gal net priešingai — sumažintų daugelio 
žmonių veržlumą, norą kovoti už geresnę ateitį. Jei žmogus 
žinotų iš anksto savo lemtį, nuleistų rankas ir fatališkai 
lauktų jos ateinant arba savižudiškai pasitrauktų iš gyve
nimo. Taigi, ateities nežinojimas ir nuojauta paslėptų gali
mybių skatina žmogų veržtis ir laimėti kiek galint geresnę 
ateitį. Tuo keliu eidamas, žmogus sukuria ateitį ir nugali 
slypintį fatalizmą.

TOKS ŽVILGSNIS yra individualaus žmogaus. Bet žmo
gus juk nėra atsiskyrėlis, besigalynėjąs su laiku ar 
nežinoma ateitimi — jis gyvena visuomenėje, su kuria 
būna susietas kiekvieno gyvenimas, šiuo atveju mes, kaip 

lietuviai, sudarome savo visuomenę, kurios likimas pri
klauso ir nuo individų, ir nuo tarptautinės visuomenės. 
Dėlto, kai žvelgiame į ateitį, galvojame ne tiktai kaip pas
kiri asmenys, bet ir kaip lietuviškosios visuomenės nariai. 
Mums rūpi ne tik savoji, ne tik Jono ar Petro ateitis, bet 
ir visos mūsų visuomenės, nes nuo bendros lemties daug 
priklauso ir paskirų asmenų ateitis. Jei pvz. šiais metais 
pasikeistų tarptautinė situacija, jei pajudėtų tokie milžinai 
kaip Kinija ir Sov. Sąjunga, be abejonės, paliestų ir paverg
tuosius, ir laisvuosius lietuvius. Daugelio mūsų likimą pa
kreiptų nauja linkime. Tai rodo, kad tolimi įvykiai geogra
fine prasme gali būti labai artimi praktine prasme. Apla
mai, visas žemės rutulys pasidarė panašus į vieną orga
nizmą — kai skauda vienoje vietoje, skauda ir kitose, kai 
sukyla vienas kuris kraštas, jo bangavimą jaučia ir kiti. 
Lietuva bei visa lietuvių tauta krašte ir išeivijoje daug 
priklauso nuo didžiųjų pajėgų vienokio ar kitokio judė
jimo, kaip mažesnieji rateliai priklauso nuo smagračių ju
dėjimo.

VISDĖLTO mūsų tautos priklausymas nuo globalinių 
ratų nėra absoliutus. Turime pakankamai erdvės ir 
savitam judėjimui. Kitaip visi liktume absoliutiniais 
fatalistais. Tam tikrose ribose daug kas priklauso ir nuo 

mūsų pačių tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje. Dėlto, žvelgdami 
ateitin, negalime visko palikti kitų valiai. Yra pakankamai 
vietos ir savajai valiai. Dėlto nauji metai turėtų būti nauja 
paskata ištverti ir vergijoje, ir laisvėje, nes abiejose pusėse 
tyko pavojai, gresią tautinei gyvybei. Vergijoje gresia ne
laisvės letena, o laisvėje — nubyrėjimas. Ta grėsmė liečia 
visus. Nė vienas negali nusiplauti rankų ir suversti atsa
komybę kitiems. Kiekvienas asmuo, kiekviena šeima turi 
jausti tą atsakomybę. Net ir vienos ląstelės išskyrimas iš 
organizmo ritmo yra kliūtis, net pavojus kitom ląstelėm. 
Visos ląstelės turi tinkamai funkcijonuoti, kitaip normalus 
gyvenimas bei veikimas nėra įmanomas. Jis ypač neįma
nomas, kai nepilnai funkcijonuoja smegenys. Lietuviška
jame gyvenime tas funkcijas atlieka vadovaujantys asme
nys bei institucijos. Kai jose įvyksta sutrikimas, kenčia ir 
visuomenė. Nauji metai tebūnie atnaujinto ryžto pradžia, 
ryžto su platesniu užmoju žvelgti į lietuviškąjį gyvenimą, 
suaktyvinti pozityviąsias jėgas bei rikiuoti jas į bendrą 
frontą. Turime ne tiktai pasyviai laukti ateities įvykių, 
bet ir veikti. Mūsų veikla lems tame fronte, kuriame nele
mia didieji ratai.

KANADOS ĮVYKIAI

Mažiau mokės bedarbiams
Kanados parlamentas savo 

paskutinę sesiją, prasidėjusią 
1978 m. spalio 16 d., užbaigė 
prieš pat Kalėdas, priimdamas 
naują nedarbo draudos įstaty
mą, sumažinantį išmokas bedar
biams maždaug 10%. Lig šiol 
jiems kas savaitę buvo mokama 
apie 66% gauto atlyginimo iki 
maksimalios $160 ribos. Pagal 
naująjį įstatymą bus mokama 
60% gauto atlyginimo. Praktiš
kai tai reiškia savaitines išmo
kas nuo $99 iki $144. Kartu su
mažinamos ir draudos įmokos 
fondui nuo $1.50 iki $1.35 už 
kiekvieną uždirbtą šimtą. Se
niau maksimali apdraudžiamų 
savaitinių pajamų suma buvo 
$240, o nuo sausio 1 d. ji padi
dinama iki $265. šio padidinimo 
dėka busimieji bedarbiai galės 
gauti savaitinę pašalpą iki $159, 
o dabartiniai bedarbiai turės 
tenkintis $144. Dėl įvairių su
varžymų pašalpos ateityje galės 
būti nutrauktos apie 250.000 be
darbių. Spėjama, kad Kanados 
iždas su naujo įstatymo įvedimu 

1980-81 m. sutaupys apie $1,5 
bilijono. 1977 m. nedarbo drau
da bedarbiams išmokėjo $4 bili
jonus. Pernykštės išmokos gali 
pasiekti $5 bilijonus. Parlamen
to nariai betgi neužmiršo savo 
atlyginimų. 1979 m. jų apmo
kestinamos algos nuo $26.900 
padidės iki $28.700, o neapmo
kestinamas papildas paaugs nuo 
$12.000 iki $12.800. Tai reiškia, 
kad parlamentarų savaitinis už
darbis padidinamas $35 į savai
tę — nuo $517 iki $552. Be to, 
kompensuojant pragyvenimo pa
brangimą, atitinkamai padidina
mos ir iš politikos pasitrauku
siems bei pasitrauksiantiems 
parlamentarams skiriamos pen
sijos. Jas jie gauna tuojau pat, 
kai tik išeina iš parlamento, kai 
tuo tarpu kitiems kanadiečiams 
reikia laukti 65 metų amžiaus.

Gallupo Institutas specialiu 
viešosios nuomonės tyrimu pa
tikrino federacinių partijų va
dų populiarumą. Kanadiečiai 
buvo klausiami, ką jie norėtų

(Nukelta į 8-tą psl.)

RIMAS PAULIONIS TAIKOS LŪKESČIAI NAUJAISIAIS METAIS

Musų veiksnių rūpesčiai
Pasikeitus PLB vadovybei, laukiama pasikeitimų VLIKe ir ALToje

Po ilgesnio laikotarpio politi
niuose mūsų veiksniuose vyksta 
vidinio pobūdžio pasikeitimai. 
Praėjusią vasarą įvykusiame 
PLB seime, užbaigęs savo ka
denciją, atsistatydino PLB val
dybos pirm. inž. Br. Nainys, o 
jo vieton buvo išrinktas kitas 
inžinierius, būtent, Vyt. Kaman- 
tas. Su nauju štabu jis gana sėk
mingai pradėjo darbą, užsireko
menduodamas kaip rūpestin
gas, taktiškas ir jieškąs sugyve
nimo su visais.

Būsimi rinkimai
Po pasikeitimų PLB valdybo

je atėjo eilė VLIKui. Pastarojo 
seime Čikagoje 1978 m. gruo
džio 9-10 d.d. galutinai paaiškė
jo, kad dr. K. J. Valiūnas, vado
vavęs VLIKo veiklai 12 metų, 
nebekandidatuoja ir užleidžia 
vietą kitiem. Per tą laiką jis Lie
tuvos laisvinimo reikalams pa
aukojo daug energijos, laiko, 
sveikatos ir lėšų, stengdamasis 
išlaikyti VLIKą veiksmingą ir 
artimą visuomenei.

Nevieno buvo manyta, kad ta
me pačiame VLIKo seime Čika
goje bus išrinktas naujas VLIKo 
valdybos pirmininkas bei kiti 
jos nariai. Dalis VLIKe daly
vaujančių politinių grupių buvo 
oficialiai pasiūliusi ten pat su
šaukti VLIKo tarybos posėdį, 
kuris pagal statutą turi teisę iš
rinkti valdybą. Tokiai minčiai 
pritarė 8 grupės iš 15, bet pasi
priešino kitos grupės, motyvuo
damos, be kitko, jog tokį posė
dį sušaukti gali tiktai VLIKo 
tarybos pirmininkas, kuris čika- 
giškiame seime nedalyvavo.

Buvo turbūt ir daugiau moty
vų, ypač užkulisinių, dėl kurių 
VLIKo valdybos rinkimai buvo 
atidėti iki š.m. sausio 14 d. Vie
nas tokių neviešų motyvų galėjo 
būti gana įtempta nuotaika, ku
riai atvėsti buvo reikalingas il

gesnis laikas. Kaip ir visuose po
litiniuose sambūriuose, taip ir 
VLIKe netrūksta tam tikros var- 
žybinės aritmetikos, kurios pro
cesui reikia laiko.

Cikagiškiame VLIKo seime, 
bent privačiuose pokalbiuose, 
buvo žinoma, kad į VLIKo pir
mininkus sutiko kandidatuoti 
du veikėjai, būtent, dr. Kazys 
Bobelis, buvęs ALTos pirminin
kas, dabar apsigyvenęs Floridos 
St. Petersburge, ir dr. Domas 
Krivickas, buvęs tarptautinės 
teisės profesorius Lietuvoje, da
bar gyvenąs Vašingtone. Pirma
sis aktyviai reiškėsi Amerikos 
Lietuvių Taryboje, bet nesutarė 
su JAV Lietuvių Bendruomene. 
Dėlto iš tos pusės pasigirdo tam 
tikros opozicijos balsai prieš jo 
kandidatūrą. Dr. D. Krivickas, 
nors visą laiką dalyvavo VLIKo 
veikloje, bet nesiveržė į pirmą
sias linijas ir dėlto visuomenei 
yra galbūt mažiau žinomas.

Ar sausio 14 dienos posėdžiuo
se, kurie įvyks Čikagoje, iškils 
ir kitų kandidatų pavardės, nė
ra žinoma. Priklausys nuo gru
pinės aritmetikos ir jau nuo ži
nomų kandidatųų nusistatymo. 
Galimas dalykas, tuo atveju, jei 
grupių balsai pasidalins, reikės 
jieškoti kompromisinių kandi
datų. Be to, laisvuose rinkimuo
se kiekviena grupė gali pasiūly
ti savo kandidatą, nepaisant nė 
sutartos aritmetikos.

Tai, žinoma, yra VLIKo vi
daus tvarkos bei procedūros rei
kalas, bet visuomenė laukia pla
čiausią pasitikėjimą turinčio as
mens, sugebančio visus jungti, 
vadovauti Lietuvos laisvinimo 
darbui ir telkti visas pozityvią
sias pajėgas. Kova šiuo metu 
reikalinga ne su savaisiais, o su 
Lietuvos pavergėju.

Amerikos Lietuvių Taryboje
Vyksta pasikeitimai ir Ameri

kos Lietuvių Taryboje, kurią su
daro bene 16 organizacijų bei 
partijų. Atsistatydinus dr. K. 
Bobeliui iš ALTos pirmininko 
pareigų, pradėta jieškoti naujo. 
Kadangi pirmininkui išrinkti 
reikia dviejų trečdalių balsų, 
nėra lengva rasti asmenį, galintį 
surinkti tiek balsų. Turimomis 
žiniomis, buvo sušaukti jau keli 
posėdžiai, bet pirmininko išrink
ti negalėjo, nes balsai pasiskirs
tė pusiau. ALToje šiuo metu pa
stebimos dvi linkmės — griež
toji ir švelnioji. Abi linkmės, 
atrodo, turi po vienodą balsų 
skaičių ir dėlto negali sutarti 
dėl bendro, daugumai priimtino 
asmens. Tikimasi, kad netrukus 
bus rastas kompromisas (jei dar 
nerastas šias eilutes rašant).

Amerikos lietuvių visuomenė
je girdėti pageidavimų, kad ir 
ALTa po pasikeitimų viduje re
formuotų savo taktiką kitų 
veiksnių atžvilgiu, jieškodama 
didesnės viršūnių darnos visuo
meninėje veikloje.

Buvo žinių, kad VLIKo būsti
nė numatoma iškelti iš Niujor
ko. Tai esą priklausys nuo nau
jos VLIKo valdybos. Spaudoje 
pasirodė žinia, kad ta nauja vie
tovė būsianti Čikaga. Jei tai bū
tų tiesa, Čikagon susitelktų vi
sos viršūnės — PLB, VLIKas ir 
ALTa. Ar tai pasitarnautų di
desnei darnai, tenka suabejoti.

Petkaus byla
Atrodo, mūsų veiksniai pra

deda skirti daugiau dėmesio 
politinams kaliniams. Antai 
VLIKas pakartotinai skelbia sa
vo ELTOS biuleteniuose iš oku
puotos Lietuvos gautą prašymą 
organizuoti pagalbą sovietų ka
linamam Viktorui Petkui, Hel
sinkio grupės vadovui, už žmo
gaus teisių gynimą. Gautame 
laiške rašoma (angliškai): “Mes

(Nukelta į 9-tą psl.)

Pasaulio įvykiai
REIKŠMINGIAUSIU 1978 METŲ ĮVYKIU TENKA LAIKYTI 
gruodžio 15 d. Pekinge ir Vašingtone paskelbtą pilnų diplomatinių 
ryšių užmezgimą tarp JAV ir komunistinės Kinijos nuo š.m. sau
sio 1 d. Derybos šiuo klausimu buvo pradėtos praėjusį rudenį. Pa
grindiniu jų propaguotoju laikomas prez. J. Carterio patarėjas 
saugumo reikalams Z. Brzezinskis, siekiantis diplomatinio spaudi
mo Sovietų Sąjungai. Prez. J. Carteris su ryšių užmezgimu komu
nistinę Kiniją pripažino vienintele šio vardo valstybe, kuriai pri
klauso ir Taiwano sala. Tuo pačiu jis oficialiai nutraukė diploma
tinius ryšius su toje saloje įsikūrusią Kinijos respublika, atšaukė 
karinės tarpusavio pagalbos sutartį, iki š.m. kovo 1 d. įsipareigojo 
susigrąžinti į JAV Taiwane esančius amerikiečius karius. Su Tai-
waną valdančią velionies Ciang* 
Kaišeko sūnaus prez. Ciang 
Čingkuo vyriausybe tebus pa
laikomi kultūriniai bei prekybi
niai ryšiai. Atrodo, iš komunis
tinės Kinijos buvo gautas suti
kimas nesiekti Taiwano ginklo 
jėga, o tik taikiu būdu. Viešą 
opoziciją prez. Carteriui pareiš
kė senatorius B. Goldwateris, su 
14 kitų JAV kongreso narių 
kreipdamasis į distrikto teismą 
Vašingtone. Jų nuomone, prez. 
J. Carteris neturi teisės be JAV 
kongreso sutikimo atšaukti 1955 
m. su Kinijos respublika pasira
šytos karinės tarpusavio pagal
bos sutarties. Taiwane prasidėjo 
masinės demonstracijos prieš 
prez. J. Carterį.

Pirmasis vizitas
Pagrindiniu naujosios sutar

ties autorium komunistinėje Ki
nijoje greičiausiai buvo vice
premjeras T. Hsiao-pingas, val
džios vairą sukantis demokratė
jimo linkme. Sausio 29 d. jis at
skris į Vašingtoną. Tai bus pir
mas oficialus komunistinės Ki
nijos augšto pareigūno vizitas 
JAV po beveik 30 metų. Diplo
matinių ryšių užmezgimo sutar
timi abi šalys įsipareigojo ne
siekti vyravimo Azijoje ar ku
rioje kitoje pasaulio dalyje, 
smerkti kitų valstybių tokias pa
stangas. Siame paragrafe yra 
vartojamas žodis “hegemonija”, 
kuri komunistinės Kinijos pro
paganda paprastai taiko Sovie
tų Sąjungai, vengdama tiesiogi
nio jos pavadinimo. Taigi, pasi
sakymas prieš kitų valstybių he
gemoniją tikriausiai skiriamas 
Sovietų Sąjungai.

Pokalbiai Ženevoje
Ženevoje susitiko JAV vals

tybės sekretorius C. Vance ir 
Sovietų Sąjungos užsienio rei
kalų min. A. Gromyko užbaigti 
strateginius ginklus apribojan
čios SALT sutarties. Paskelbtas 
JAV ir komunistinės Kinijos di
plomatinių ryšių užmezgimas, 
matyt, turėjo įtakos Kremliaus 
vadams. Pradžioje buvo pareikš
ta, kad sutartis bus užbaigta ir 
ją jau sausio mėnesį Vašingto
ne su prez. J. Carteriu pasirašys 
L. Brežnevas. Vėliau betgi pa
aiškėjo, kad kaikurie sutarties 
punktai tebėra neišspręsti, bet 
juos galės sutvarkyti žemesnio 
rango pareigūnai. Susidaro įspū
dis, kad sutartis bus netrukus 
paruošta, nes Sovietų Sąjunga 
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prisibijo didesnio JAV ir komu
nistinės Kinijos suartėjimo.

Kalėdos kalėjime
Kalėdų šventes kalėjime pra

leido buvusi Indijos premjerė I. 
Gandhi. Parlamentan ji buvo 
grįžusi prieš mėnesį, laimėdama 
papildomus rinkimus. Premje
ras M. Desajus su savo partija 
279:138 balsų santykiu priėmė 
nutarimą pašalinti šią politikę iš 
parlamento ir uždaryti kalėjime 
iki sesijos pabaigos, remdama
sis kaltinimu, kad I. Gandhi, bū
dama premjere, 1975 m. nelei
do ištirti įtarimų savo sūnaus 
Sanjay turimame versle. I. Gan
dhi suėmimas sukėlė masines 
jos šalininkų demonstracijas vi
soje Indijoje, kurių metu buvo 
sužeista šimtai indiečių, už gro
tų atsidūrė 120.000. Du jaunuo
liai netgi buvo pagrobę lėktuvą 
su 132 keleivių, reikalaudami 
laisvės suimtai I. Gandhi, bet 
nieko nepešė ir turėjo pasiduoti 
policijai. I. Gandhi dabar vėl 
žada kandidatuoti sekančiuose 
parlamento rinkimuose.

Karo stovis
Turkiją nusiaubė masiniai su

sikirtimai tarp kairiųjų ir deši
niųjų mahometonų, pareikalavę 
apie 100 gyvybių. Premjeras B. 
Ecevitas buvo priverstas pa
skelbti karo stovį trylikoje pro
vincijų, kuriose yra didieji Tur
kijos miestai. Karo stovio pa
skelbimas 437:1 balsų santykiu 
patvirtintas jungtiniame parla
mento ir senato posėdyje. Ra
mybę dabar bando atstatyti ka
riuomenė. Dešiniųjų ir kairiųjų 
grupių susidūrimuose pernai 
Turkijoje žuvo apie 600 asme
nų.

Mirė diktatorius
Neatgavęs sąmonės dėl dvie

jų kraujo krešulių smegenyse, 
mirė Alžerijos diktatorius H. 
Boumediennas, valdžion atėjęs 
1965 m. pavasarį sukilimo dėka. 
Jis buvo pasižymėjęs partizanų 
vadas nepriklausomybės kovose 
su Prancūzija. Politiniu požiū
riu flirtavo su Maskva, neveng
damas prekybos su demokrati
nėmis Vakarų valstybėmis. Naf
tos dėka buvo gerokai sustipri
nęs ekonominį Alžerijos gyveni
mą. Visame krašte velionis turė
jo didelį pasitikėjimą. Laidotu
vėse dalyvavo didelės minios 
žmonių — apie vieną milijoną.
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1978 m. gruodžio 10 d. iškeliavus amžinybėn, 
skausmo prislėgtus — vyrų JUSTINĄ AUGĮ, 
sūnų JURGĮ Edmontone, dukteris — FILOMENĄ 
SCHULTZ Toronte, ELENĄ MAC FARLANE Ota
voje, VIRGINIJĄ ir ANGELĘ AUGYTES Edmonto
ne, anūkus — ALISĄ, KRISTĄ ir BRADLEY, Jus
tino Augio seserį FILOMENĄ KANTAUTIENĘ, jų 
šeimas bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Edmontono apylinkė

Mūsų tautos būklė šaukiasi visų sutartinės veiklos
Saukiu lietuvi burtis prie lietuvio 
Ir gyvą širdį prie gyvos širdies.

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

Kristus paskelbė pasauliui tai
ką. Katalikų Bažnyčia, nuolat 
tęsdama tą misiją, yra davusi 
žmonijai daug gero. Paskuti
niais dešimtmečiais tą misiją ji 
skelbia drąsiau ir garsiau. Tuo 
tikslu ir Naujų Metų diena pa
skelbta ir liturgiškai pavadinta 
taikos diena. Turėtų būti aišku 
kiekvienam žmogui, kad be tai
kos negali būti normaliai ra
maus žemiško gyvenimo.

Ir visuotinė taika prasideda in
dividuose. Kai nėra taikos pačia
me asmenyje tarp jo gyvenimo 
būdo ir sąžinės, žmogaus vidaus 
nerimas pamažu pereina visuo- 
meninėn sritin. Kai nėra taikos, 
šeimoje, nėra jos nariams lai
mės, jų namai neišsilaikys (plg. 
Mat. 12,25). Be taikos narių-pi- 
liečių tarpe negali išsilaikyti 
nei tauta, nei valstybė. Kariai 
gali pasakyti, kuo baigtųsi jų 
kova su priešu, jeigu dėl kokių 
nors nuomonių skirtumų jie 
pradėtų fronte kovoti vieni 
prieš kitus. Tokiu atveju priešas 
galėtų ramiai palaukti, kol jie 
sunaikins vieni kitus. Praeitis 
pamoko, kaip lengvai teko ki
tiems tos šalys, kur vietinių gy
ventojų gentys kovojo viena 
prieš kitą. Visokios nesantaikos 
pabaiga būna tragiška.

Žvelgiant į mūsų lietuvių iš
eivių būklę, tenka daug kuo pa
sidžiaugti ir didžiuotis. Tų gra
žių vaisių galėtų būti daugiau. 
Tikrai būtų mažiau nemalonių 
išgyvenimų, veltui eikvojamos 
energijos, jeigu, siekdami to pa
ties gero, skirtingas nuomones 
derintų kultūringais broliškais 
išsiaiškinimais, o ne užgaulia 
vienų prieš kitus polemika, be
prasmišku lenktyniavimu. Mūsų 
tautos būklė šaukiasi visų sutar
tinės veiklos. Kristaus gimimo 
šventė, kartojanti pažadą ramy
bės geros valios žmonėms, tepa
deda ir mums Kristaus dvasioje 
pažvelgti į mūsų veiklą, į mūsų 
tarpusavio santykius.

Taikos pagrindas ir asmenyje, 
ir šeimoje, ir visuomenėje yra 
supratimas, meilė, pagarba Die
vo šviesoje. Kur tautoje viešpa
tauja vieni kitų supratimas, 
meilė, pagarba, ten yra taika, 
lojalumas vienų kitiems, visus 
jungiantis patriotizmas. Reikia 
tačiau suprasti, kad tautinė vi
suomenė yra sudėtingesnė, ne

gu šeima. Jeigu ir šeimoje turi 
būti gerbiamas asmens privatu
mas, tai įvairių asmenybių su
derinimas visuomenėje taip pat 
būtinas ir nelengvas uždavinys. 
Neturėkime iliuzijų, kad tauti
nė ar visuomeninė taika galėtų 
įsigyventi be pastangų, be vieni 
kitų supratimo. Taikos nesuku
ria tautinis instinktas, nors kas 
nors taip ir manytų. Tautinė 
vienybė nėra kokis mistinis ele
mentas, kuris savaime išsilietų 
visuose. Jokia viena žmonių kla
sė ar sąjūdis negali sakyti at
stovaują taikai tautoje, jei tai
kos nesiekia telkdamas visus ir 
respektuodamas visus, o jeigu 
mano apie save, kad jis yra tik 
vienas iš galimų būdų kurti tai
ką tautoje. Kuriant visuomeni
nę taiką, niekad negalima pa
miršti, kad visuomeninė taika 
yra ne tik lygybė ar vienodu
mas, bet ir įvairybė. Ta įvairy
bė yra ypač didelė žmogiškų 
tikslų, idėjų ir veiklų srityse. 
Tik pagerbiant vieni kitus ir su
derinant tuos įvairumus galima 
tikėtis tautoje sandoros ir kul
tūrinių vaisių. Negalima pamirš
ti ir to, kad nėra žmonių be klai
dų, be silpnybių. Visi, turėdami 
silpnybių, privalome patys save 
kontroliuoti ir vieni kitus su
prasti, vieni kitiems padėti.

Šiandien visas pasaulis pra
deda įsisąmonininti, kad tvarka 
be respekto žmonių įvairybei 
kuria ne taiką, o vergiją. Kai 
per individus, šeimas, pavienes 
tautas šis vieni kitų supratimas, 
meilė, pagarba tautos tautai pa
kankamai pasklis pasaulyje, — 
tada bus taika tautose, bus pa
saulinė taika. Tada dirbančių 
žmonių vargo vaisiai, protas ir 
ištekliai tarnaus ne tarpusavio 
žudynių priemonių gamybai, o 
žmonių gerovei. Tokia žmonijos 
vizija nėra reali iliuzija, tačiau 
tai neįvyks savaime. Kiekvienas 
privalome pradėti nuo savęs, tai 
skleisti šeimose, visuomenėje 
nuoširdžiu susiklausymu lietu
vio su lietuviu. Šiandien ir ge
ras, ir blogas žodis, darbas daž
nai pasiekia visą pasaulį.

Visiems lietuviams pasaulyje 
reiškiame nuoširdžiausius linkė
jimus.

Pasaulio Lietuvių Katalikų 
Bendrijos valdyba

• NAUJAM prenumeratoriui “Tė
viškės žiburiai” — tik $10 metams. 
Reguliari prenumerata — $14.
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mirus, sūnums — ALGIUI su šeima ir JUSTUI su 
šeima Lietuvoje reiškiame gilių užuojautų bei 
kartu liūdime —

A. 4. Vaičiūnai su šeima

DISKUSINĖS MINTYS

Spaudos vieta mūsų visuomenėje
S. DZIKAS

Prieš penkiolika metų mirė

a.a. VIKTORAS UŽUPIS.

Šios sukakties proga 1978 m. gruodžio 28 dienų 

už Velionį buvo atnašauta šv. Mišių auka. Gimi

nės, draugai ir pažįstami prašomi prisiminti 

Velionį savo maldose.

Aldona irVacys Lukai

vis plačiau ir paveikiau įsitrau
kia į politinį veikimą. PLB va
dovybės leidžiamas “Pasaulio 
Lietuvis” pastaruoju metu iš 
biuletenio išsivystė į visai pa
trauklu ir plačiai skaitomą mėn
raštį. Eilę metų jį redagavo pats 
PLB pirmininkas. Taigi, be jo
kios abejonės, “PL.” yra PLB- 
nės vadovybės oficiozas. Ir šia 
padėtimi pasinaudota be prie
kaištų: specialiame skyriuje 
pliekė kiekvieną kitų veiksnių, 
organizacijų ir asmenų pasireiš
kimą, kuris, matyt, atrodė ne
priimtinas mėnraščio redakto
riui.

Spaudos (periodinės) reikšmė 
išeivinėje tikrovėje yra milžiniš
ka. Ji maitina visą mūsų visuo
meninį ir kultūrinį gyvenimą. 
Spaudos žmonės šią padėtį su
vokia. Štai, prieš dešimt metų 
Vašingtone įvykusioje veiksnių 
konferencijoje spauda dalyvavo 
kaip pilnateisis veiksnys. Patir
tis tačiau, matyt, nebuvo teigia
ma, nes vėlesnėse konferenci
jose precedentas nebepakarto- 
tas.

Mūsų, kaip ir daugumos kitų 
tautų spaudoje galima išskirti 
tris pagrindinius skyrius: veda
mieji, svarstybos ir informacija. 
Peržvelkime juos, pradėdami 
paskutiniuoju. Laikraščio infor
macijos skyrius yra tikras, neiš
kreiptas mūsų gyvenimo — vei
kimo veidrodis. Jame turi at
spindėti visos apraiškos — nuo 
veiksnių žygių iki nežinomo lie
tuvio verto dėmesio žingsnio su 
kuo mažiausia redaktorių ir ko
respondentų nuomonių ar spren
dimų įtaka. Kiek tai liečia veiks
nius, pilnai sutinku su V.R., kad 
čia turi būti atskleista visa tie
sa. o ne kokia atranka.

Svarstybomis pavadinau labai 
populiarų straipsnių įvairiau
siais klausimais skyrių. Temų 
aktualumas, įžvalgus jų svarsty
mas ir vispusiškas kontroversi
nių klausimų gvildenimas, lei
džiant pasisakyti skirtingai gal- 
vojantiems autoriams, — tai sa
vybės, kurios šį skyrių daro ver
tu skaitytojų dėmesio ir vertin
gu spaudos įnašu į visuomeninį 
bei kultūrinį išeivijos gyvenimą. 
“Tž” šiuo atžvilgiu, manau, ga
li būti pavyzdžiu kitiems laik
raščiams.

Kiekvieno laikraščio redakci
ja turi savo pažiūrą į visus vi
suomeninius bei kultūrinius 
reiškinius, kurią ji išdėsto ve
damųjų forma. Tuos reiškinius 
stebėti, kritiškai vertinti ir da
ryti motyvuotus sprendimus — 
tai vedamųjų uždavinys ir pa
reiga. Gali tai nueiti iki indok- 
trinacijos ir agitacijos, bet tai 
kiekvienam yra aišku, kad taip, 
o nekitaip laikraščio redakcija 
vertina atskiras apraiškas ir ky
lančias problemas. Savo veda
maisiais spauda, kaip trečioji 
jėga, be abejonės, turi nepa
prastos reikšmės. Čia ji gali ir 
turi pasakyti savo kritišką nuo
mone ir dėl politinių veiksnių 
veikimo. Antra vertus, visuome
nė laukia, kad vedamieji pasižy
mėtu orumu ir nuoseklumu. 
Bačkinis stilius ir beprincipinis 
blaškymasis mažiausiai dera šio 
skyriaus rašytojams.

Po šios nuokrypos i bendrines 
pastabas grįžkime prie dar kele
to V.R. pastebėjimų. Jis mini 
dr. A. Štromo pasakojimą (“TŽ” 
1978. X. 19), kad “Lietuvoje 
esanti sukurta labai graži iliuzi
ja apie mūsų, ypač apie VLIKo 
čionykščius veikimus” ir kad, 
kai jie tenai paskaitę “Akira
čius”, “ne juokais pasipiktinę 
tokiu, jų nuomone, antipatrio- 
tišku, stačiai kenkėjišku mūsų 
vyriausios vadovybės suniekini- 
mu”. Iš minėto dr. A. Štromo 
pasakojimo patiriame, kad tei
giamam mitui apie išeivių ir

ypač VLIKo veikimą susidaryti 
padėjo komunistinė propagan
da, nežinojimas ir laki vaizduo
tė. Taigi čionykštė spauda ne
buvo kalta, nes ji į anapus ne
pateko. Ten pateko “Akiračiai”. 
Apie tai dr. A.S. taip sako: “Gir
dėjom apie laisvinimo darbą, 
bet ‘Akiračiai’ tyčiojosi iš jo”. 
Taigi tenai lietuviai atpažino 
“Akiračių” rašymus tokius, ko
kie jie iš tikrųjų yra: pasityčio
jimas iš laisvinimo darbų, ir 
dažnu atveju piktas. Jei V.R. 
nori parodyti “Akiračius” pa
vyzdžiu, kokia mūsų spauda tu
rėtų būti, tai vargu ar jis turės 
sėkmės, nes dauguma lietuvių 
tiki, kad “sveiko proto mastu 
grindžiami atviri svarstymai”, o 
ne “beatodairiškai negatyvūs 
niekinimai” yra tikrasis mūsų 
spaudos kelias (citatos iš V.R. 
straipsnio, S.D.).

Kad mūsų spauda turi siekti 
atviro ir vispusiško klausimų 
svarstymo, pabrėžiau jau anks
čiau, tačiau atvirumas jokiu bū
du nereiškia “Akiračių” tipo ne
gatyvumo ir sarkazmo.

V.R. bara VLIKo pirmininką, 
kodėl jis, ‘TŽ” redaktoriaus te
lefonu klausinėjamas, beveik 
nieko nepasakęs apie VLIKo 
darbus. Iš antros pusės pirmi
ninkas skundėsi, kad spauda ig
noruoja VLIKo atliekamus dar
bus. Abu yra teisūs. Kiek tai 
liečia VLIKą, jo darbų daugu
ma nesiekia sensacijų. Tai be
veik išimtinai pilkos kasdieny
bės krutėjimai, menka laikraš
tinėms sensacijoms medžiaga. 
Tik reikalui atsiradus, prasiver
žiama iš rutinos į platesnio mas
to pasireiškimus. Tiek vieni, 
tiek kiti tačiau yra lygios vertės. 
Išskiriant gan skurdžią ELTĄ, 
taip ir nėra kitų būdų visuome
nei apie juos patirti, nes laik
raščiai, atrodo, su pasiteiravi
mais, tokiais, kaip “Tž” redak
toriaus, niekad į VLIKo vadovy
bę nesikreipia. Tad nenuostabu, 
kad pirmininkas, visai netikėtai 
užkluptas, nesuteikė pilnos in
formacijos, o tik pasinaudojo 
proga pasiskųsti, kad spauda 
VLIKo darbus ignoruoja. Arti
mesnė komunikacija, be abejo
nės, duotų V.R. pageidaujamus 
rezultatus, būtent, pilnesnę ir 
tikslesnę informaciją.

Bražinskų bylos proga V.R. 
kaltina VLIKą be reikalo supo- 
litinus privatų jų pabėgima, 
tvirtina, kad tai neigiamai atsi
liepė į Lietuvos laisvės bylą, o 
spaudą bara, kodėl ji tų dalykų 
neiškėlė ir iki šiol apie tą bylą 
vengia užsiminti.

Bražinskų pabėgimo metu te
ko man būti VLIKo valdyboje. 
Bražinskai tvirtino, kad ju pabė
gimo motyvas buvo politinis, ir 
jiems netikėti nebuvo pagrindo. 
VLIKo suteikta jiems teisinė 
pagalba, be abejonės, padėjo 
jiems likti neišduotiems. Kad 
ju byla prisidėjo prie Lietuvos 
klausimo išpopuliarinimo, atro
do, nėra pagrindo abejoti. Man 
nežinoma, kokiu būdu ši byla 
Lietuvos laisvės reikalui atsilie
pė neigiamai, kaip V.R. tvirtina. 
VLIKo vadovybė, imdamasi pa
dėti lietuviams politiniams pa
bėgėliams, negalėjo žinoti, kaip 
jie elgsis išėję į laisvę. V.R. ma
no, kad “tiesa apie ta dalyką vi
suomenės dar beveik nepasie
kė”. Aš neabejoju, kad, jei V.R. 
yra pasiruošęs tą “tiesą” at
skleisti, “TŽ” redakcija jam 
duos vietos tai padaryti.

Reikia laukti, kad ir kita spau
da paseks gera “TŽ” iniciatyva 
ne tik rasti aktualių problemų 
bei vispusiškai jas svarstyti, bet 
taip pat plačiau, išsamiau ir be 
sarkazmo informuoti visuomene 
apie mūsų veiksnių veiklą. Si 
diskusija gal irgi prie to prisi
dės.

“Tž” redaktoriaus telefoninis 
pokalbis su VLIKo pirmininku, 
vėliau atpasakotas šiame laik
raštyje, iššaukė vertą dėmesio 
V. Rastenio atsiliepimą (“TŽ” 
1978. XI. 30).

Sodriu stiliumi parašytame 
V.R. straipsnyje gausu įsidėmė
tinų minčių. Keletą jų verta čia 
priminti. V.R. rašo: “Vadai . . . 
visada norėtų, kad spauda apie 
juos kalbėtų dažnai, daug ir ge
rai”. “Visuomenei geriau patir
ti apie vadovybių darbus tik 
tiesą. Gerą ar blogą, malonią 
ar nemalonią, bet tik tiesą, Vi
są tiesą, o ne kokią atranką”. 
Šie teigimai nekelia abejonių. 
Toliau V.R. rašo, kad spauda 
“nėra tiesiogiai priklausoma va
dinamiems politiniams veiks
niams” ir todėl ji, kaip “trečioji 
jėga”, galėtų “stebėti veiksnius, 
objektyviai kritiškai vertinti jų 
darbus ir savo įspūdžius, susida
rytas nuomones bei motyvuotus 
sprendimus atvirai, be nutylė
jimų pasakyti visuomenei" (ma
no pabraukimai, S.D.). V.R. tiki, 
kad savi spaudos žmonių “įspū
džiai” ir jų “susidarytos nuomo
nės” bus ta jo minėta tiesa, ku
rios visuomenė iš spaudos lau
kia. Deja, tai bus jau spaudos 
žmonių “tiesa”, perleista per jų 
įspūdžių, nuomonių koštuvą ir 
dar savais motyvais apspręsta. 
Spauda nėra bedvasis robotas. 
Spaudos žmonės turi savo pažiū
ras ir įsitikinimus. Juo mažiau 
spaudos žmogus savo profesi
niam darbe remsis savom nuo
monėm, o daugiau patirtais fak
tais, juo ta jo informacija bus 
arčiau objektyvios tiesos. Prie
šingu atveju jo darbo produktas 
bus jo nuomone nuspalvinta in- 
doktrinacija, bet ne informacija.

Spaudos laisvė gali sėkmingai 
funkcionuoti tik augštos kultū
ros ir moralės visuomenėje. 
Laisva, trečiosios jėgos padėty
je esanti spauda gali būti lygiai 
destruktyvi ir tikrovę frizuojan
ti, kaip ir oficiozinė, jei tik ne
bus ištikima objektyviai tiesai 
ir pasiduos paskirų spaudos 
žmonių subjektyviai nuomonių 
bei sprendimų korupcijai.

Oficiozų institucija yra popu
liari daugelyje valstybių. Ją tu
rėjome ir nepriklausomoje Lie
tuvoje. Net JAV prezidentas ne
seniai įsteigė savo žinių tarny
bą, nors prie jo yra akredituo
tų iš visos Amerikos komuni
kacijos institucijų minia pačių 
iškiliausių žurnalistų. Taigi ko
munikacijos tarp valdančiųjų ir 
visuomenės problema tebėra ak
tuali ir sunkiai sprendžiama. Ar 
ne jos dalimi yra ir Rytų Euro
pos pavergtųjų tautų atstovų 
skundas dėl tylos sąmokslo? Ir 
mūsų išeivinėje tikrovėje ji eg
zistuoja. Ją labai vaizdžiai iš
reiškė V.R. aname straipsnyje. 
Į tą tikrovę verta žvilgterėti.

V. R. pastaba, kad mūsų spau
da nėra tiesiogiai priklausoma 
vadinamiems politiniams veiks
niams, reikalinga papildymo. 
Tiesa, finansiškai mūsų savait
raščiai ir dienraščiai politiniams 
veiksniams nepriklauso. Idėjinė 
tačiau politinių veiksnių vado
vybių ir minėtų leidinių redak
torių giminystė įvairuoja. Tai 
yra natūralu ir neišvengiama. 
Nuo tos giminystės laipsnio ne 
retai priklauso ir leidinio redak
cinė linija paskiro veiksnio at
žvilgiu.

Finansinės priklausomybės 
požiūriu turime ir išimčių. Lie
tuviškoji ELTA, tokia, kokia ji 
šiuo metu yra, tikrai netiktų 
(rikiuoti į spaudos eiles. Ji, kaip 
žinoma, leidžiama VLIKo lėšo
mis ir, pagal V.R., tarnauja 
VLIKo fasadui dekoruoti. Bend
ruomenė (PLB ir ypač JAV LB)
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JUOZUI PAUTIENIŲ

Čikagoje mirus, jo seserį ONĄ JONAITIENĘ bei 
jos šeimų nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime —

E. J. Aleksos B. J. Mažeikos

R. Celejevrskienė A. P. Ščepavičiai

F. V. Urbonai

MYLIMAI MAMYTEI
A+A

ONAI MEDELIENEI
mirus, sūnų ALGĮ su šeima ir visus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame —

P. J. Dovidaičių 
šeima

A+A
VINCUI PAUKŠČIUI

mirus, sūnui HENRIKUI ir jo šeimai reiškiame 
gilių užuojautų —

Toronto'Lietuvių Golfo
Klubas

A+A 
ELENAI AUGIENEI

Edmontone mirus, jos vyrų JUSTĄ ir šeimų liūde
sio dienose nuoširdžiai užjaučiame —

Vincas, Barbara Taraska
Stasys Lukoševičius

Cleveland, Ohio

A+A
ELENAI AUGUSTINAVIČIENEI

mirus, jos vyrų ALBERTĄ, mamytę T. VILTRA- 
KIENĘ, dukreles bei visus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame ir drauge liūdime —

J. E. Matulaičiai
Los Angeles

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai 
Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamosios mašinos 
Rašomosios mašinėlės

KRAUTUVES:
Vakaruose — 137 RONCESV ALLES Are. —Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 699-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

<£urniture£t&

PILNAS
NAMŲ

Nemokamas pristatymas 
į namus.

★

APSTATYMAS *

ffianabiatt Art (Memorials
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius ■ 
Bank of Canada, Bank of Montreal, 

Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir 
skulptūros darbus — greitai ir meniškai. 
Užsakymus atliekame pagal projektus ir taip 
pat turime didelį pasirinkimą pagamintų 

paminklų.
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529



Kun. STASYS MATUTIS, salezietis, parapijos klebonas, pagarsėjęs stambiais darbais socialinėje srityje Kolum
bijos valstybėje. Salia kun. St. Matučio (šviesia eilute) Kolumbijos prezidentas dr. Pastrana. Nuotrauka daryta 
1971 m. Don Bosco Centre San Roque vietovėje

Ne garbinga vieta, 
o neužgijusi žaizda

Lietuvos Vyčio, Lenkijos Erelio ir karūnos tema

Ar neafsiliekame nuo pažangos?
Gyvename greitos pažangos laikotarpyje, bet lietuviškame švietime perlėtai judame

VIDA STANEVIČIENĖ
Visos tautos žino, jog savoji 

kalba yra jų tautinės gyvy
bės laidas. Tai žinome ir mes. 
Žinome, bet nevisi ją mylime. 
Dėlto ir lietuviškų šeštadieni
nių bei augštesniųjų lituanisti
nių seminarų ar kursų vienu iš 
pirmaujančių rūpesčių yra lie
tuvių kalbos apsaugojimas nuo 
grėsmės išnykti.

Jieškodami būdų šios grės
mės išvengti, mes susiduriame 
su nemaža problema, kuri jau 
perdaug įsisenėjusi ir dėlto ne
siduoda lengvai sprendžiama. O 
tai jau yra motyvas mūsų lietu
vybės išlaikymo upeliui vis 
sparčiau ir sparčiau tekėti Į gi
lius vandenis, kuriuose jis pa
virs į mažą ir nereikšmingą la
šelį.

Dėlto mes girdime vis dau
giau nusiskundimų:

a. mažėja mokinių skaičius, 
kaikur užsidaro šeštadieninės 
mokyklos;

b. mokiniai kas metai baigia 
mokyklas silpnesni lietuvių kal
boje ir su neryškia tautine są
mone;

c. tėvai, pataikaudami vaikų 
norams, dažnai patys sulaiko 
juos nuo mokyklos. Čia pat ten
ka paminėti ir tai, kad šie tėvai, 
nors ir sustingusiu liežuviu, šei
moje noriai bando kalbėti ang
liškai, tuo užkirsdami kelią savo 
vaikams lengviau pramokti lie
tuviškai;

d. tėvai, leisdami savo vaikus 
į lietuviškas organizacijas, nerei
kalauja, kad jie ir jų vadovai 
tarpusavy kalbėtų lietuviškai.

Šitaip sprendžiama lietuvybės 
problema niekados neišsispręs.

* « *
Vadinasi, vien tik lietuviška 

mokykla su 90 mokslo valandų 
per metus negali būti kaltina
ma nesugebėjimu vaikų išmo
kyti lietuvių kalbos ir kartu 
praplėsti jų lietuvišką sąmonę. 
Tėvai ir dar kartą tėvai, organi
zacijos, ypač jų vadovybės, o 
taip pat ir visa lietuviškoji išei
vija, vadinasi, mes visi, esame 
atsakingi už tautinės sąmonės 
ugdymą, už lietuvybės išlaiky
mą. Žinoma, čia neturimi gal
voje tos šeimos ir pavieniai as
mens, kurių širdyse tėvynės 
meilė dar neišsekusi ir savo 
duoklę jai atiduoda su kaupu.

Kad mes iki šiol jau pralaimė
jom beveik daugumą savo lie
tuviško jaunimo, tai turėjo būti 
tam tikros priežastys. Jas reikė
tų patyrinėti ir atskleisti. Jų at
sirastų nemažai. Gal kaikas ga
lėtų mums prikišti net ir tauti
nės sąžinės stoką. Bet čia tenka 
užsiminti tik apie stoką pažan
gos mūsų privačiame ir visuo
meniniame gyvenime. Reikia 
žinoti, kad per paskutiniuosius 
30 metų pasaulis savo pažangu
mu ir išradingumu pasistūmėjo 
toliau, negu per visus anksty
vesniuosius žmonijos tūkstant
mečius. O dabar jau kas penkti 
metai kaikurie išradimai pakei
čiami naujais, likusieji pato
bulinami. Vadinasi, moksle, 
ypač technikoje, viskas žymiai 
greičiau sensta. Šitokioje proto 
įtampoje turi progresuoti ir 
Žmogus, jeigu jis nenori pasi
likti ratų gale.

Tenka pasidžiaugti, kad lietu
viai, atsidūrę tremtyje pačiu 
sunkiausiu laikotarpiu, sugebė
jo prisiderinti prie materialinės 
pažangos ir sukūrė sau neblogą 
gyvenimo buitį, šalia to jų karo 
audrų prigesinta tautinė ugne
lė vėl sužėrėjo ir net tapo lietu

vybės ugniakuru. Jie būrėsi į 
krūvą, organizavo lietuvišką 
bendruomenę, kūrė parapijas 
ir mokyklas, atgaivino senąsias 
organizacijas ir taip kiekvieno
je kolonijoje susikūrė sau 
antrąją Lietuvą.

Bet ar visa tai buvo pakanka
ma, kad lietuvis išliktų lietuviu, 
ypač jaunasis? Ar jisai ėjo kar
tu su besikeičiančio laiko pažan
ga? Ar jisai pats keitėsi? Atsa
kymas: žmogus negali keistis 
pažangos prasme, jeigu jis da
bartį susieja su praeitimi, t. y. 
jeigu nori praeitimi gyventi 
dabartyje, šis noras jį varžo, ap
riboja, ir jis atsiduria sustingi
mo būsenoje. Visai priešingos 
pasekmės lydi žmogų, kai jis da
bartį susieja su ateitimi ir dir
ba abiejų labui. Dirba visuose 
frontuose, taigi ir tautiniame.

* * *
Esame pastebėję, kad visa ei

lė permainų įvyko išeivijoje per 
jos išgyventą pokarinį laikotar
pį svetimuose kraštuose:

a. jau dvi kartos išaugo šiame 
laikotarpyje,

b. pasikeitė šeimų sudėtis — 
jos dabar mažesnės ir dažnai 
mišrios,

c. pradžioje tautiečiai kūrėsi 
šventovių aplinkoje, arčiau vie
ni kitų. Artima kaimynystė 
lengvino ju bendravimą, kurio 
metu dažniau vykdavo gyvi po
kalbiai, savų problemų aptari
mas ir įvairiais rūpesčiais nasi- 
dalinimas. Visa tai stebėdavo 
bei klausydavo ir jų vaikai, ku
rie savo tėvu rūpesčius dar ne
sužalota lietuviška dvasia per
gyveno. Ilgainiui praturtę jusios 
šeimos ėmė skirstytis, jieško- 
ti patogesnių namu geresniuo- 
se rajonuose. Atsidūrę angliš
koj kaimynystėj, tėvai patys pa
teko į sunkumus su anglu kalba, 
o ju vaikai neteko aplinkos, ku
rioje anksčiau jie galėjo lietu
viškai pabendrauti. Be to, jie 
nutolo nuo lietuviškos mokyk
los. kuria pasiekti jau prireikė 
automobilio. Tokia pati proble
ma atsirado ir su organizacijų 
susirinkimais. Vienu žodžiu, ne
patogumas sekė nepatogumą, 
apie kurį anksčiau nepagalvota.

Tėvai, ramindami save dėl su
sidariusios padėties, tikėjosi, 
jog vaikams neleis pamiršti lie
tuviškai kalbėti šeštadieninė 
mokykla ir organizacijų vadovy
bės. Kai jų viltys neišsipildė, 
ėmė kaltinti mokytojus nesuge
bėjimu mokyti, o kaikurie net 
atsiėmė vaikus iš mokyklos.

Nors mes matėme, kaip mūsų 
vaikai ir net nemaža šeimų kei
tėsi tautiniu atžvilgiu, bet neno
rėjom, nespėjom ar nesugebė
jom pavojui užbėgti už akių. 
O tai reikėjo padaryti dar pir
mosios generacijos būvyje. Da
bar jau žengiam į trečią gene
raciją, o dar tik prieš kelerius 
metus pradėjome šiuo klausimu 
intensyviau rūpintis.

* * *
O visdėlto lituanistinė mo

kykla pasiliks ir ateity labai 
svarbiu veiksniu tautinio auklė
jimo srityje. Dera tad dirsteli į 
mūsų mokytoją, atsinešusi čio
nai savo pedagoginę patirtį iš 
Lietuvos mokyklų. Visų pirma 
tenka pasakyti, kad pradžioje 
jis buvo perdaug savivaldus ir 
pernelyg įsakančiai nusiteikęs. 
Šį įprotį jis pritaikė ir čionykš
tėse lietuviškose mokyklose. 
Lietuviukams, atėjus iš angliš
kų liberalesnių mokyklų, šešta
dieninėse mokyklose buvo sun
koka prisitaikyti. Tai buvo vie

nas motyvų nepamilti nei mo
kyklos, nei mokytojo. Vadinasi, 
mūsų mokytojas iš anksto nepa
sistengė susipažinti su naujų
jų kraštų mokymo metodais.

1960 m. anglų mokyklose bu
vo priimtas laisvo apsisprendi
mo metodas. Tenka pasakyti, 
kad psichologiniai tyrinėjimai 
parodė šį metodą esant žalingą. 
Nesubrendę jaunuoliai, laisvai 
besirinkdami mokslo dalykus, 
pasimetė, nesurado savo gyve
nimo tikslo, ir nemaža jų tarp 
18-24 metų amžiaus dar ir šian
dien savanaudiškai tebesiblaš- 
ko miestų gatvėse be jokios at
eities perspektyvos, šiuo atveju 
mūsų mokytojo peikti negali
ma. šis metodas jam buvo ne 
prie širdies, ir gerai, kad jis juo 
nepasinaudojo lietuviškoje mo
kykloje.

šiame dešimtmetyje yra ban
domas kitas metodas: demokra
tija su atsakomybe ir pareigin
gumu. Kiekvieno reformuoto 
metodo ar sistemos pakeitimas 
dar nereiškia, kad mes turime 
be sąlygų jį priimti. Bet mums 
reikia juos pažinti ir pasisavin
ti tai, kas yra tinkamiausia. Va
dinasi, mokytojas turi nuolat 
ir nuolat budėti, informuotis, 
kas vyksta mokymo metodikoj, 
idant galėtų pasirinkti pačius 
geriausius atskirų dalykų dėsty
mo būdus ir taip neatitrūktų 
nuo bėgamojo laiko patirčių.

Šiomis dienomis mokytojams 
papildyti savo žiniją šaltinių 
yra nemaža. Antai, kad ir nese
niai Toronte įvykusioje lietuvių 
mokytojų savaitėje buvo ypatin
gai gera proga patirti apie nau
jus mokyklinio darbo pagerini
mus. Arba, va, viename mieste 
mokytojų seminarija kartą į 
mėnesį ruošia specialius kursus 
etninių mokyklų mokytojams. 
Čia kursantai supažindinami su 
naujausiais dėstymo metodais. 
Be to, mokytojams leidžiama 
apsilankyti anglų mokyklose ir 
įgyti nemaža patyrimo, kurį ga
lima pritaikinti ir lituanistinėj 
mokykloj.

Taigi, lituanistinės mokyklos 
mokytojui, ypač baigusiam se
nesniųjų laikų seminariją, ten
ka pasakyti, kad jo darbo našu
mui labai daug padės jo žinijos 
praturtinimas vis naujesne pa
tirtimi. Reikia tik norėti, ryžtis 
ir išdrįsti.

Dar pravartu žinoti, kad ir 
anglišku mokyklų mokytojas 
patiria daug sunkumų savo pro
fesijoje. Jis nuolat tobulinasi ir 
pasinaudoja tuo, ką jam pasiū
lo mokyklų viršūnės.

* * *
Tai, ką mes užsiminėme apie 

mūsąjį išeivijos mokytoją, gali
ma pasakyti ir apie išeiviškąją 
bendruomenę. Jai taip pat 
trūksta nemaža žinių apie gyve
namojo laikotarpio pakaitas, 
ypač švietimo srityje. Argi, 
pavyzdžiui, tėvai nenorėtų 
patirti apie šių laikų pasimetusį 
jaunimą ir su juo užmegzti po
kalbį? Nes juk kaikuriems iš jų 
svarbu kaip elgtis su perdaug 
energingu sūnumi ar nesusitel
kusia dukra. Būtų labai pravar
tu tėvams kartkartėmis susitik
ti su organizacijų vadovais, su 
jais išsikalbėti, gauti iš jų žinių 
apie savo vaikus, o ir patiems 
pateikti vieną kitą sugestiją or
ganizacijos veiklai pagyvinti, jų 
darbo programoms suteikti ryš
kesnį tautinį atspalvį ir pan.

Tėvams net pritiktų pagal 
atitinkamus interesus susiorga
nizuoti į atskirus būrelius, ku-

M. DAINIUS

Kai jau esu pensijoje (Lietu
voje dabar visi sako “išėjau į 
poilsį”), tai turiu daugiau at
liekamo laiko ir daugiau paskai
tau. Visai atidžiai perskaičiau 
1978 m. "Tėviškės Žiburių” 46 
nr. Patinka man “T.Ž.”, nes 
kartais ir apie Čikagą atrandu 
naujesnių žinių, tačiau turiu 
prisipažinti, kad mane labai pa
veikė straipsnis apie kilimą, 
kardą, Lenkijos Erelį ir Lietu
vos Vytį.

Man kilo klausimas, ar iš viso 
yra verta tokius straipsnius 
spausdinti? Juk ne tik mūsų 
proseneliai kentėjo nuo lenkų, 
bet ir mes patys dar gerai pri
simename, kaip lenkai elgėsi su 
okupuotu Vilniaus kraštu, o dar 
ir dabar lietuviai kenčia tautinę 
diskriminaciją Suvalkų trikam
pyje, nes lenkas vyskupas nelei
džia lietuviškų pamaldų Seinų 
katedroje, kurioje yra palaido
tas ir mūsų “Anykščių šilelio” 
autorius vysk. A. Baranauskas.

Straipsnis yra parašytas A. 
Vaisiūnienės iš Venecuelos. Ji 
rašo, kad aplankė Lietuvos len
ką, “didelį lietuvių draugą, len
kų kolonijos pirmininką dr. Fe
liksą Zubrą”. Be to, ji pažymi, 
kad jis “kalba laisvai lietuviš
kai . . .” Straipsnio turinį suda
ro pasikalbėjimas apie 16 š. ki
limą, kuris buvo išaustas Belgi
joje karaliui Žygimantui Augus
tui ir kuris buvo pakabintas 
Krokuvos karalių rūmuose. Yra 
įdėta ir to kilimo nuotrauka, kur 
aiškiai matyti viduryje Lietuvos 
Vytis, o ant jo viršaus užrioglin- 
ta Lenkijos karūna.

Atkreipkime dėmesį j šią 
straipsnio citatą: “Iš nuotrau
kos galima spręsti, kokią reikš
mingą, svarbią ir garbingą vie
tą buvo užėmęs mūsų Vyčio 
ženklas . . .”

Ar tai yra garbinga vieta? Juk 
ta uždėtoji karūna ant mūsų Vy
čio reiškė nepriklausomos Lie
tuvos laisvės praradimą. Ar tai 
yra garbė, kad Lietuva ir Len
kija po Liublino unijos (1569 
m.) žengė į pražūtį. Tik prisi
minkime, kaip bajorai seimuose 
nieko negalėjo išspręsti ir viską 
užbaigdavo peštynėmis. Ar tai 
yra garbė, kad Krokuvos vysku
pas Podnievskis yra pasakęs, 
esą Jogaila padovanojo Lietuvą 
Lenkijos karūnai. Tai yra ne 
reikšminga ir garbinga vieta, 
bet dar ir dabar neužgijusi 
žaizda.

Tame straipsnyje gana savo
tiškai interpretuojama ir Liub
lino unija. Sakoma, kad “nė vie
na tų tautų nenorėjo atsiskir
ti . . .” Matyt, kad ne visi žino 
Lietuvos istoriją. Juk D. Lietu
vos Kunigaikštijos teises gynė 
Radvilai ir kiti didikai. Gi Rad
vilas Rudasis net yra pasakęs, 
kad ta unija “yra D. Lietuvos 
Kunigaikštijos laidotuvės”. To
dėl visi bendrom jėgom siekė 
autonomijos, kad patys galėtų 
tvarkyti visus reikalus savo ku
nigaikštijos viduje. Tik smulkie
ji (nusigyvenę ir sulenkėję) ba
jorėliai gretinosi prie lenkų, 
kad tik daugiau išgautų privi
legijų. Kai Magnus Ducatus Li- 
thuaniae lenkai jau pradėjo va

riuose jie pasikalbėtų savo rū
pimais klausimais, o vėliau su
sitiktų su savo vaikų mokyto
jais. Aplamai, tarp tėvų ir mo
kytojų turėtų būti glaudesnis, 
nuoširdesnis bendravimas, o 
kartu ir bendradarbiavimas.

Betgi tėvai, mokytojai ir or
ganizacijos tai dar nevisa bend
ruomenė. Dar yra ir kitos insti
tucijos, ir pavieniai asmenys, 
kuriems lituanistinis švietimas 
ir lietuvybės išlaikymas turi rū- 
nėti nemažiau, kaip ir visiems 
kitiems. Ypač dauguma pavie
nių asmenų tenesiteisina, kad 
tai ne jų reikalas, nes jie netu
ri vaikų. Visi, visi, visi pagal sa
vo išgales turi vienokiu ar ki
tokiu būdu remti šį didįjį užda
vinį.

* * *
Tokio uždavinio įvykdymui 

reikia gerų bendruomenės, or
ganizacijų ir įvairių institucijų 
vadovų. Koks gi vadovas yra ge
ras? Kalbamo uždavinio prasme, 
manau, geras bus tas, kurio 
širdies žaizdre degs lietuviška 
ugnelė. Toksai lengvai galės sa
vąja ugnele pasidalinti ir su ki
tais. Geras vadas yra aktyvus, 
nesustojąs savo darbų pusiau
kelėje, neišdidus, draugiškas, 
pažangus, nepavydus ir pan. 
Man atrodo, kad tokie vadai, 
jeigu jie jais nėra gimę, tai turi 
būti išugdomi. 

dinti “Nowa Polska”, tai Lietu
vos didikai griežtai pasisakė 
prieš, nes niekas negali pavergti 
laisvos tautos, o kas tai padarys, 
bus “tironas, o ne valdovas”. 
Jie kreipėsi ir į karalių Žygi
mantą Augustą, kuris buvo pas
kutinis Gedimino dinastijos ai
nis, kad prisimintų savo tėvynę 
Lietuvą.

Pagaliau pažiūrėkime, prie ko 
Lietuvos susijungimas su Len
kija privedė. O privedė prie to, 
kad rusai, prūsai ir austrai abi 
valstybes pasidalino. Tai buvo 
pirmas nežmoniškas faktas pa
saulio istorijoje, kad Lietuvą ir 
Lenkija kaimynai dalinosi ne 
vieną, bet net tris kartus (1772, 
1793, 1795). Paskutiniuoju pa
dalinimu beveik visa Lietuva 
atiteko rusams. Tad kur čia yra 
ta reikšminga ir garbinga vieta 
Lietuvos herbui?

Po to sekė sukilimai prieš ru
sus (1831, 1863, 1905), bet nie
ko nepadėjo. Tik labai smarkiai 
nukentėjo Lietuva. Daug žmo
nių rusu žandarai nužudė, daug 
uždarė į kalėjimus ir daug iš
trėmė Į Sibirą lėtai mirčiai.

Aš prisimenu, kai dar nepri
klausomoje Lietuvoje lankiau 
pradžios mokyklą, kaip mes, 
vaikai, pergyvendavome tą ne
laimingą Liublino uniją. Nors 
mes dar buvome maži, bet, skai
tydami Lietuvos istoriją, supra
tome ir jautėme, kokią skriaudą 
lenkai mums yra padarę. Juk 
kai Vytautas D. jau buvo pasi
ruošęs vainikuotis Lietuvos ka
raliumi, tai lenkų kareiviai su
gavo pasiuntinius ir atėmė abi 
karūnas, skirtas Vytautui D. ir 
jo žmonai. Vytautas D. tuo buvo 
labai įskaudintas ir netrukus 
mirė. Kokie herojai mums buvo 
Kęstutis, Vytautas D. ir kiti Lie
tuvos kunigaikščiai! Tad ir šian
dien dar visi tebejaučia tą len
kų padarytą mums skriaudą.

Toliau straipsnyje rašoma 
apie vieno lenkų generolo (1831 
m. sukilimo dalyvio) kardą. Yra 
įdėta ir to kardo rankenos nuo
trauka, kur aiškiai matyti Len
kijos Erelis ir Lietuvos Vytis, o 
ant viršaus užkelta lenkų ka
rūną. Aš atkreipiau dėmesį į tai, 
kur yra rašoma, kad Rusijos ca
rai manė, jog pavergtos tautos, 
kaip lietuviai, gudai ir kt., pri
klauso rusų tautai, bet “skiriasi 
tik truputį savo kalba”. Man at
rodo, kad senosios Rusijos carai 
ir dabartiniai rusai labai gerai 
žinojo ir dabar žino, kad tos 
tautos, o ypač lietuviai, nėra ru
sai, kad D. Lietuvos Kunigaikš
tijos žemės buvo užgrobtos, o 
lietuvių kalba nėra rusų kalba.

Rusai pastebėjo, kad lietu
viai lenkėja (ypač caras Alek
sandras I). Tada jie paskyrė 
Maskvos universitete kelias sti
pendijas lietuviams, kad mūsų 
besimokantis jaunimas greičiau 
surusėtų. Ta jų stipendija pasi
naudojo dr. V. Pietaris, dr. J. 
Basanavičius ir kiti. Rusai, turė
dami grobuonišką imperializmo 
instinktą, ir dabar jo neatsisa
ko. Jie užgrobė Lietuvą, Latviją 
ir Estiją, nes jiems yra reikalin
gas platesnis priėjimas prie Bal
tijos jūros. Juk jie gerai žino, 
kad šios valstybės nėra rusai. 
Jie užėmė Suomijos Kareliją, 
nes jiems reikia apsaugoti Le
ningradą, jeigu kartais iškiltų 
karas. Jie prisijungė visą Kara
liaučiaus sritį, o taip pat atkirto 
4 milijonus Besarabijos gyven
tojų nuo Rumunijos ir t.t.

Kaip gaila, kai kartais pagal
voji, kad kitos tokios mažos tau
tos pasaulyje gauna nepriklau
somybę, o tokia didelė Lietuva 
tuoj po Vytauto Didžiojo mir
ties pradėjo silpnėti. Kodėl taip 
atsitiko? Visi istorikai tvirtina, 
kad mums trūko gerų vadų. 
Tiesa, kaikurie dar bandė sekti 
Vytauto D. pėdomis, bet nesu
gebėjo. O nelaimingoji Lietuvos 
ir Lenkijos unija visai pražudė 
D. Lietuvos Kunigaikštiją. Tad 
uždėjimas ant Lietuvos Vyčio 
lenkiškos karūnos yra ne garbė, 
bet dar ir dabar neužgijusi mū
sų žaizda.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID
Naujas adresas:
1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefono* 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugėtos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).
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Lietuvos vyriausybė išeivijoje?
S. ŠETKUS

Dr. A. Štromo iškelta mintis 
sudaryti Lietuvos vyriausybę iš
eivijoje. be abejonės, sukėlė ne
maža visu lietuvių susidomėji
mą, bet atsiliepimų iki šiol la
bai nedaug. To priežastis grei
čiausia ta, kad reikalas yra ga
na sudėtingas, reikalaująs ne
mažo nusimanymo tarptautinė
je teisėje bei politikoje. Tie, 
kurie apie tokius dalykus išma
no, nieko nerašo. Turbūt mano, 
kad pasaulis šiais laikais dar te
bėra tokioje maišatyje, jog ver
ta palaukti geresnių dienų.

Aišku, eiliniam lietuviui trūks
ta ryškesnio Lietuvos laisvini
mo aktyvumo. Jam atrodo, kad 
mūsų veiksniai labai mažai ką 
daro, vengia ką naujo daryti, 
nes stipresnė veikla gali nepa
tikti tokiai svarbiai, mums drau
giškai valstybei Amerikai. Jos 
valdantieji sluogsniai visuomet 
pageidavo “nejudinti laivelio”, 
laukti palankesnių sąlygų.

Kiekviena Amerikos valdžia 
nori, kad jos darbas eitų sklan
džiai, ir betkoks pašalinis stygų 
tempimas jai atrodo bereikalin
gas trukdymas. Mums, lietu
viams, dalykai atrodo kitaip, 
įtariame, kad Amerika ne tik 
nieko nedaro padėti mūsų pa
vergtai tėvynei, bet dargi prisi
deda prie jos gramzdinimo. 
Ypač tokį įtarimą sukėlė Hel
sinkis. Laimei, Helsinkio sutar
ti sujaukė patys sovietai, kitaip 
ji galėjo ir dar gali būti vinis į 
Lietuvos ir kitų Baltijos šalių 
laisvės karstą. Net nenorint su
sidaro įspūdis, kad draugiškų 
valstybių tikslas yra nustumti 
mūsų reikalus į užmarštį.

Vargiai šį įspūdį gali sumažin
ti tokie dalykai, kaip pripažini
mas Baltijos valstybių nepri
klausomybės, nes juk toks pri
pažinimas yra svarbus ir pripa- 
žinėjams kaip įrodymas politi
nio pastovumo, be kurio nu
kentėtų valstybinis prestižas. 
Toks pripažinimas galėtu išlikti 
ir po šimto metų, kai Baltijos 
valstybėse nebebūtu nė vieno 
tikro lietuvio, latvio ar esto. 
Pripažinimas be apčiuopiamos 
laisvinimo pagalbos nėra perdi- 
delė dovana, už kurią turėtu
mėm būti be galo dėkingi ir ne
judinti laivelio nė vienu pirštu.

Tiek dr. A. Štromas, tiek kiti 
disidentai nėra tokios stagnaci
jos šalininkai. Jie nori akcijos. 
Tai tikri laisvės kovotojai, nes, 
gvvendami Sovietų Sąjungoje, 
jie už tą veiklą daug kuo rizika
vo. Tai kovos dvasios žmonės.

Daugelis lietuvių yra panašios 
dvasios. Jiems Lietuvos vyriau
sybės sudarymas išeivijoje būtų 
malonus dalykas, nes pakeltų 
nuotaiką ir išeivijoje, ir paverg
toje Lietuvoje. Parodytų pasau
liui. kad lietuvių tauta dar te
bėra labai gyva. Parodytų drau
giškom valstybėm, kad lietuviai 
nemano sėdėti ir ranką atkišę 
laukti, kol kas nors kada nors 
jiems j delną įmes laisvę.

Nors Amerikos partiniai poli
tikai pageidauja nejudinti laive
lio, jos visuomenės psicholo
gijai yra arčiau tie, kurie patys 
siekia sau padėti. Gerai yra ži
nomas šūkis: “Amerika pir
miausia padės tiems, kurie sau 
padeda!" Amerikiečiai yra veik
los žmonės. Veik kaip tik nori, 
bet veik, o nesėdėk! Prastumk 
savo idėją! Streikai ir demons
tracijos, protesto paradai Ame
rikoje galimi todėl, kad išryški
na glūdinčias jėgas, padeda įti
kinti daugumą, šiais laikais 
stipriausiai reiškiasi žydai. Dėl
to neseniai Amerika prezidento 
J. Carterio lūpom pažadėjo Iz

raeliui amžiną draugystę ir pa
galbą.

“Mes ne žydai”, nekartą di
džiuojasi nevienas lietuvis. De
ja, tai joks pasididžiavimas. Jei 
nekovosime sunkiose aplinkybė
se, sėdėsime patogiai salonuose, 
aišku, kaip diena, ne tik nieko 
nelaimėsime, bet viską pralai
mėsime. Tiek yra laisvinimo ga
limybių, tiek progų, kad net ne
patogu jas nurodyti tiem, kurie 
patys turėtų geriau žinoti.

kiek neaiškus dr. A. Štromo 
tikslas tokią vyriausybę sudary
ti pagal visas teisines sąlygas. 
Juk kaip ta vyriausybė bebūtų 
sudaryta, jos pripažinimui So
vietų Sąjunga atsistotų skersai 
kelio. O ji kol kas tebėra didelė 
galybė. Ir vargu ar Amerika 
drįstų dėl mūsų bloginti savo 
santykius su Šia dar labai pavo
jinga valstybe. Jei tokia vyriau
sybė nebūtų niekieno pripažin
ta, tai negautų nė finansinės pa
ramos, be kurios jokia vyriau
sybė negalėtų efektingai veikti. 
Jei neveiktu, tai vargu ar būtų 
geriau nei dabar.

Ar sudarius tokią vyriausybę 
Lietuvos laisvinimo reikalas ne- 
pablogėtų? Nežiūrint visokių 
aplinkybių, Lietuva tebeturi 
valstybinį tęstinumą per savo 
oficialius atstovus. Tebeturi ofi
cialų ryšį su daugeliu valstybių. 
Nors tie ryšiai gana menki, bet 
vistiek ryšiai. Ką naujo mėgi
nant, ar tik tie ryšiai nebūtų nu
kirpti?

Gal todėl lietuviai, esą atsa
kingose pareigose, ir tyli, lauk
dami geresnių laikų.

Tiek dr. A. Štormas, tiek kiti 
lietuviai disidentai, atvykę į 
šiuos kraštus, stebisi, kad pa
vergtieji iki šio laiko neturi 
bendro laisvinimo veiksnio. Nu
stebimas, be abejonės, yra pa
grįstas. Tokio veiksnio nėra ir 
net ryšio neturi. Bendrai lyg ir 
veikia baltiečiai, kartais įjun
giami ukrainiečiai, bet ne visos 
pavergtos tautos, nes “Captive 
Nations” organizacija, kadaise 
veikusi Niujorke, seniai nebero
do jokių gyvybės ženklų. Ryšį 
tarp pavergtu tautų mėgina su
daryti eiliniai žmonės, Kanado
je jau ir tautybių vyriausi atsto
vai. Galėtų gi būti įsteigta tokia 
pasaulinė organizacija, bet jos 
kol kas nėra. Tai, be abejonės, 
didelė laisvinimo spraga.

Tie disidentai kiek nusivylę 
ir lietuvių tarpusaviu nesutari
mu. Vienas tokius nesutarimus 
pavadino “asmeninių sąskaitų 
suvedinėjimu”. Dalykai vienok 
nėra taip paprasti. Išeivijoje 
veikia nemaža armija sovietų 
agentų, paruoštų nekalčiausiu 
būdu ardyti lietuvių santykiams. 
Jei toks agentas kur iššifruoja
mas ir su juo pradedamos dis
kusijos spaudoje, tai jos tikrai 
nėra “asmenininų sąskaitų su
vedinėjimas”. Tai greičiau išaiš
kinimas tų asmenų, kurie sąmo
ningai ar ne žlugdo lietuvybės 
darbą didelėse ir mažose bend
ruomenėse. Jei tų agentų nebū
tų, tai ir lietuvių tarpusavis su
gyvenimas būtų be priekaišto. 
Gi eiliniai nesutarimai yra t i k 
normalus reiškinys visose tau
tose. Taigi, ir šioje srityje vyks
ta kova su tuo pačiu mūsų že
mės pavergėju, tik jau kitokia 
forma.

Retas lietuvis nesijaučia dė
kingas dr. A. Štromui ir kitiems 
disidentams už iškėlimą naujų 
laisvės kovos minčių. Disidentų 
dvasia turėtų persiimti visi lie
tuviai. Stipriau ar drąsiau turė
tų pasireikšti laisvinimo veiklo
je. Vis stipriau juda antisovie- 
tinis pasaulis, stipriau turėtu
mėm pajudėti ir mes.
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® PAVERGTOJE TĖVfflEJE O LIETUVIAI PASAULYJE
LIETUVOS ISTORIJA

Vakarų pasauli pasiekė naujasis 
pogrindžio leidinys "Dvidešimt me
tų", pasirašytas Tomo žemaičio sla
pyvardžiu, išleistas Vilniuje 1978 m. 
Jis skiriamas nepriklausomos Lietu
vos laikotarpiui, kur| kompartija 
stengiasi arba nutylėti, arba tik juo
dinti. Si klastinga politika ypač iš
ryškėjo 1978 m. pabaigoje, kai so
vietų okupuotą Lietuvą užplūdo įvai
rūs renginiai, skirti sovietinės Lietu
vos paskelbimo ir kompartijos įstei
gimo šešiasdešimtmečiui. I padanges 
buvo keliamas sovietinės Lietuvos 
paskelbimas 1918 m. pabaigoje, nors 
jį buvo gerokai pralenkęs Vasario 16 
aktas, kurio dėka Lietuva iki 1940 
m. vasaros buvo nepriklausoma vals
tybė. Bolševikų pastangos carinę ver
giją pakeisti sovietine buvo nesėk
mingos, kol Lietuvos nepriklausomy
bės neužgniaužė Raudonoji Armija 
II D. karo pradžioje.

OBJEKTYVI APŽVALGA
T. žemaičio 80 psl. studija “Dvi

dešimt metų” yra objektyvai paruoš
ta 22 metų nepriklausomo Lietuvos 
gyvenimo apžvalga. Autorius pabrė
žia, kad savo leidinėlio nelaiko isto-
rija, nes ją turės parašyti istorikai. 
Jo tikslas — parodyti visa tai, ką 
Lietuva tame laikotarpyje pasiekė 
ekonominėje bei kultūrinėje srityje, 
nenutylint ir trūkumų. Kiekvienai 
valstybei yra būdingi ne tik jos lai
mėjimai, bet ir pralaimėjimai. Re
miantis turimais duomenimis, ap
žvelgiamos šios nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimo sritys — nepriklau
somybės atsteiglmas, jos kovos, že
mės reforma, Lietuvos žemės ūkis, 
pramonė, prekyba, finansai, sociali
niai reikalai, švietimas, kultūra, spau
da, literatūra, mokyklos, teatras, 
sportas, vidaus problemos.

Autorius plačiau sustoja prie 1926 
m. gruodžio 17 d. įvykusio valdžios 
nuvertimo, pagrindine kaltininke lai
kydamas anuometinę vyriausybę, ku
ri leido įsigalėti chaosui. Sukilimo 
vykdytojai taipgi pasiskubino, nes 
Lietuvai tada dar nebuvo komunisti
nio pavojaus. Komunistai nebūtų 
įstengę smurto keliu perimti val
džios. Pasak T. Žemaičio, didžiausia 
paskubinto sukilimo žala — demo
kratinės santvarkos sugriovimas. Be 
reikalo buvo sušaudyti keturi komu
nistai, kuriuos dabar garbina kom
partija. Geriau būtų buvę išsiųsti 
juos į Sovietų Sąjungą, kur su jais 
greičiausiai būtų susidorojęs J. Sta
linas, kaip ir su daugeliu kitų ko
munizmui tarnavusių lietuvių.

NUOSAIKI DIKTATŪRA
Nors T. žemaitis pasisako prieš 

autoritetinį prez. A. Smetonos valdy
mą, bet jo nelaiko didele blogybe. A. 
Smetonos diktatūra buvusi nuosaiki. 
Jos negalima lyginti su ruduoju A. 
Hitlerio ir raudonuoju J. Stalino fa
šizmu, pareikalavusiu daug milijonų 
gyvybių. Politinė laisvė, tiesa, buvusi 
suvaržyta, tačiau varžtai nebuvę tai
komi kultūriniams, ekonominiams bei 
švietimo reikalams. Lietuvoje buvo 
leidžiama įvairių ideologinių kryp
čių spauda, prižiūrima cenzūros, bet 
vlsdėlto atspindinti vyriausybės dar
bų kritiką. Esą niekas nesikišo į re
ligijos, sąžinės, draugijų susirinkimų 
laisvę. Tautininkų režimas nelietęs 
religijos, nes joje matęs moralines 
lietuvių tautos šaknis. Dėlto T. že
maitis autoritetinio prez. A. Smeto
nos valdymo nelaiko fašistine dikta-
tūra, kaip ją dabar mėgsta vadin
ti kaikurie kritikai.

YRA Į KĄ ATSIREMTI
T. Žemaitis, apžvelgęs nepriklau

somos Lietuvos laikotarpį, kelia įdo
mų klausimą, kas būtų atsitikę su

jaunimo karalaite “Miss Teen'

ševikų vergiją? Jo nuomone, atsa
kymas aiškus: būtų buvę nutildyti 
tautos žadintojai Basanavižius, Mai
ronis, Vaižgantas, tautos veikėjai 
Krupavičius, Stulginskis, Sleževičius, 
Grinius ir, žinoma, visi kiti. Ką tik 
atbudusią tautinę lietuvių sąmonę 
būtų sulikvidavę sovietinio komuniz
mo “internacionalistai”. Nors Lietu
vos nepriklausomybė buvo trumpa, 
bet ji paliko ryškius savo pėdsakus. 
Dabar mes turime į ką atsiremti, iš 
kur semtis stiprybės. Galime džiaug
tis nepriklausoma savo valstybe, 
ekonominiais bei kultūriniais laimė
jimais, parodytu sugebėjimu tvarky
tis be svetimųjų globos.

TRŪKSTA PREKIŲ
“Valstiečių Laikraščio" 135 nr. 

Juozas Girdvainis paskelbė pasikal
bėjimą su Lietuvos vartotojų koope
ratyvų sąjungos valdybos pirm. 
Aleksandru Jankausku. Jame palie
čiamos kaimo parduotuvės, kurioms 
dažnai trūksta kastuvų, emaliuotų 
puodų, kočėlų bei kitų namų apy
vokos reikmenų. Atsakydamas į J. 
Girdvainio klausimą, A. Jankauskas 
bando jieškoti tikrųjų kaltininkų: 
“Šią karčią tiesą būtų galima pailiu-
struoti skaičiais. 1976 m. respublikos 
prekybos organizacijos negavo 141.- 
000 plieninių kastuvų. Pernai negau
ta net 306.000, o per pirmąjį šių me
tų pusmetį — 157.000 kastuvų. Sodo 
ir daržo inventoriaus tiekimą nuolat 
žlugdo Vilkaviškio metalo dirbinių 
įmonė, o kultūrinės - buitinės pa
skirties prekių — Vilniaus kultūri
nių prekių gamybinis susivienijimas. 
Nepilnai pagal fondus prekybos or
ganizacijoms patiekiama lūpinių ar
monikėlių, penalų, laistytuvų, pieno 
bidonėlių ir kitų prekių. Kauno me
talo dirbinių gamybinis susivieniji
mas “Nemunas” nepatiekė apie 
40.000 emaliuotų puodų, vazų, lėkš
čių. Visai negavome aliuminių 4 lit
rų talpos bidonėlių. Prekybininkai 
prašė susivienijimą “Lietuvos buiti
nė chemija" atnaujinti mašininės 
alyvos, langų glaisto, naftalino, raša
lo, skysto mėlintuvo, oksolio, balini
mo priemonių ir kitų didelę paklausą 
turinčių prekių gamybą. Beje, pre
kybininkų prašymas lig šiol neišpil
dytas. (. . .) Dar gana dažnai pramo
nės įmonės savavališkai be prekybos 
organizacijų sutikimo nutraukia pa
klausą turinčių prekių gamybą. Vie
tinės pramonės įmonės nebegamina 
piltuvėlių, spaustuvų šaltkalviams, 
duoninių, lentynėlių vonioms, elekt
ros plytelių, plokščių dildžių, galąs- 
t ivi> dalgiams, skardinių keptuvių ir 
kai kurių kitų gyventojams reikalin
gų prekių. . .” Pratęsdamas ilgą są
rašą, A. Jankauskas pasigenda Lie
tuvoje pagamintų kočėlų grūstuvų, 
padėklų indams džiovinti, lyginimo 
lentų, sietų, pintinių, pieno koštuvų, 
atsuktuvų, vazonėlių gėlėms, plast
masinių dangtelių, kepimo skardelių, 
vežimėlių lėlėms.

UŽ DU OBUOLIUS
įsikišus “Komjaunimo Tiesos” re

dakcijai, kaltinamųjų suole atsidūrė 
Vilniaus sovehozo technikumo gamy
binio mokymo meistras M. Zimeno- 
vičius, žiauriai sumušęs vieną moks
leivį sportininiame bėgime. Jo takas 
buvo prie M. Zimenovičiaus sodo. 
Vienas iš bėgančių moksleivių pa
ėmė nuo žemės du obuolius. M. Zi- 
menovičius šoko jo mušti, o kai ber
niukas parkrito, jį ėmė spardyti ko-
jomis. Šiuo klausimu skundą “KT” 
redakcijai atsiuntė grupė minėto 
technikumo moksleivių. Nuorašas 
buvo perduotas prokuratūrai. Proku
roro pavaduotojos Dimitrijevos raš
tas praneša, kad M. Zimenovičiui ke
liama baudžiamoji byla.

Naujai įšventinti 1978 m. gegužės 26 d. tiktai septyni kunigai vienintelėje okupuotos Lietuvos kunigų semina
rijoje Kaune. Pirmoje eilėje stovi: dėstytojas kun. VL Michelevičius, rektorius kun. V. Butkus, vysk. L. Po
vilonis, dėstytojas kun. J. Pranka. Gautoje nuotraukoje naujų kunigų pavardės nepažymėtos

® HAMILTON
KALĖDŲ EGLUTE Jaunimo Cent

re surengė lituanistinė mokykla. 
Tėvus ir mokinius pasveikino tėvų 
komiteto pirm. B. Mačys. Kalėdų se
nelis papasakojo vaikučiams, kad jis 
yra buvęs Vilniuje, Kaune, tačiau 
rusai jį pagavę ir uždarę kalėjiman. 
Jis pro dūmtraukį išsprukęs į lais
vę ir atsiradęs lietuviškos mokyk
los mokinių tarpe. Klausinėjo vai
kučius apie Lietuvą, žadėdamas už 
gražų pasirodymą gausiai apdova
noti.

Scenoje vaikai neapvylė Kalėdų 
senelio. J. Kareckas ir R. Ciparytė 
deklamavo, visi bendrai giedojo 
“Tyliąją naktį”, palydint akordeonu. 
Gražiai giedojo ir šoko darželio, I, 
II ir III sk. mokiniai, paruošti mo
kyt. R. Jusytės, D. Lukavičiūtės, L. 
Lukavičiūtės ir D. Pajarskaitės. Pui
kiai deklamavo IV sk. mokinės O. Žu
kauskaitė ir S. Ciparytė. Gražiai 
skambėjo kalėdinės giesmės, paly
dint kanklėms (S. Stonkutė, V. Jo- 
delytė, D. Ciparytė), O. Stanevičiū
tės ir Danutės Grajauskaitės eilėraš
čiai. Paruošti mokytojos M. Kalvaitie- 
nės, IV ir VI sk. mokiniai suvaidino 
B. Pūkelevičiūtės “Daržovių geguži
nę”, o V ir X sk. mokiniai, paruoš
ti mok. A. Mikšienės ir D. Grajaus
kaitės, atliko trumpą žiemos vaizdelį. 
Meninę programos dalį užbaigė visi 
mokyklos mokiniai, sugiedodami ke
letą kalėdinių giesmių, vadovaujant 
mokyt. A. Matulienei.

Mokyklos ved. K. Mileris palin
kėjo visiems malonių švenčių, kvies
damas tėvus ir vaikus prie skanėstų 
stalo. Visi vaikai už gražų pasirody
mą ir lietuvių kalbą buvo apdovano
ti Kalėdų senelio.

NORINTIEJI ĮSIJUNGTI į skautų 
eiles prašomi paskambinti R. Bagdo
nienei tel. 385-0041.

“JAUNYSTĖS AIDAI” — tai 
Vysk. M. Valančiaus mokyklos Kris
taus gimimo šventės proga išleistas 
leidinėlis. Jame mokiniai bando pir
muosius literatūrinius žingsnius. Gai
la, kad užmiršta buvo paišyba. Lei
dinėlį suredagavo mokyt. D. Pajars
kaitė ir L. Lukavičiūtė, mašinėle 
perrašė B. Beržaitytė, o laikraštėlio 
pavadinimo konkursą laimėjo R. Ci
parytė.

VIETOS UKRAINIEČIAI gruodžio 
16 d. “The Spectator" dienraštyje iš
spausdino puslapio dydžio manifes
tą apie žudynes Ukrainoje 1932-1933 
m. E~ą jos tęsiamos ir Brežnevo lai
kais ne tik Ukrainoje, bet ir visose 
sovietų pavergtose tautose. Vakarų 
pasauly apie šį "holokaustą" tylima, 
nors vien tik ukrainiečių tada žuvo 
per 7 milijonus.

Už mirusius ukrainiečius vietos 
kareiviniu salėje (kur rengiamos 
Kanados Lietuvių Dienos) buvo at
laikytos pamaldos ortodoksu ir ka
taliku vyskupų. Pamaldose dalyvavo 
apie 2000 ukrainiečių.

Tai buvo didinga pavergtos tautos 
demonstracija, apmokėta šiame dien
raštyje vietos ukrainiečiu profesijo- 
nalu ir jų bendruomenės valdybos 
(apie $7.000). K. B.

KREDITO KOOPERATYVAS 
"TALKA" pastoviai auga ir didėja, 
nes kiekvieną mėnesį balansas pašo
ka keletą šimtu tūkstančių dolerių. 
1978 m. lapkričio mėnuo užbaigtas 
su $12.476.086 balansu. Mėnesinis pa
didėjimas $169.444, gi metinis paau
gintas yra virš dvieju milijonų dol. 
Dabar narių šėrų sąskaita yra $10.- 
195, čekiu sąskaitos $912.897, san
taupos $4.368.300, terminuoti indė
liai I ir 3 metam $5.272.000, regist

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6 TALKA
Darbo valandai: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
1 0 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

Kapitalas — virš $12,000,000.

ruotas pensijų taupymo planas $1.- 
232.292. Nariams yra išduota asme
niniu paskolų $741.895, nekilnoja
mo turto $10.137.625. Per vienuolika 
mėnesiu gauta gryno pelno $77.865.

Per 1978 lapkričio mėn. kredito 
komitetas leido nariams naujų pa
skolų — $427.700. Per tą patį laiko
tarpį į “Talką” įstojo 13 narių, iš
stojo 6 ir išbraukti iš narių sąrašo 
35 asmenys.

Valdybos posėdyje 1978 m. gruo
džio 8 d. buvo paskirta lietuvių, mo
kykloms ir organizacijoms: Hamilto
no Vysk. M. Valančiaus mokyklai 
$4.000, Vasario 16 gimnazijai Vokie
tijoje $2.000, Hamiltono Sporto Klu
bui “Kovas” $1.000, Londono šešta
dieninei mokyklai $750, St. Cathari
nes šeštadieninei mokyklai $250, sa
vaitraščiui “Tėviškės žiburiai” $200, 
savaitraščiui “Nepriklausoma Lietu
va” $200, žurnalui “Lituanus” $50, 
šalpos draugijai “Labdara” Vokieti
joje $100, Kanados Lietuvių Fondui 
$100, Hamiltono liet, šachmatų klu
bui $150, Hamiltono liet, parapijos 
chorui $100. Iš viso paskirta $8.900. 
Su anksčiau išmokėtais $3.115 šie
met išdalinta bendra suma siekia 
$11.715.

“Talkos” valdyba nutarė šaukti 
metinį narių susirinkimą 1979 m. 
vasario 25, sekmadienį, Jaunimo 
Centre, Hamiltone. Stasys Dalius

PARAPIJOS CHORAS jau pradeda 
ruoštis koncertui. Dabar pats laikas 
įsijungti į mūsų chorą visiems nau
jiems choristams. Choras jieško dar 
daugiau naujų balsų ir ragina sugrįž
ti visus anksčiau jame dainavusius. 
Choristai prieš Kalėdas buvo nuvy
kę į St. Catharines pas savo buvusį 
ilgametį chorvedį A. Paulionį pa
sveikinti jo su šventėmis. Nuvyku- 
sieji A. V. Paulonių buvo maloniai 
priimti ir pavaišinti. Chorą po $100 
parėmė — parapijos klebonas prel. 
J. Tadarauskas, bankelis “Talka” ir 
Lietuvių Namų bendrovė.

ALGIS IR VANDA ULBINAI Flo
ridoje (St. Petersburge, 17130 Gulf 
Blvd.) pirko motelių verslą ir išsikė
lė ten gyventi. Hamiltono liet, orga
nizacijos gali uždirbti pinigų, važiuo
damos ten vasaroti ar rekomenduo- 
damos vykti savo pažįstamus. A. 
V. Ulbinai yra pasižadėję iš hamilto- 
niškių vasarotojų padaryto pelno 
10% pasiųsti jo prašomai organiza
cijai. Jų moteliai vadinasi "The 
Castaways”. Jie yra prie pat smėlėto 
kranto gražiosios Meksikos įlankos, 
su švariais, įvairaus didumo ir kainų 
moderniai įrengtais kambariais, ne
toli liet, koplyčios, lietuvių klubo ir 
sporto aikščių. Geros žuvavimo, res
toranų ir apsipirkimo sąlygos. A. V. 
Ulbinai Hamiltone išgyveno 30 me
tų ir buvo aktyvūs lietuvių bendruo
meninio gyvenimo žmonės. A. Ulbi
nas buvo vienas iš pajėgiausių "Au
kuro” grupės aktorių. Reikia manyti, 
kad jis ir naujoje vietovėje ras savo 
talentams dirvą.

JUOZAS PYRAGIUS išėjo į pen
siją, 28 metus mechaniku atidirbęs 
“Stelco” plieno gamyklos anglies pa
ruošimo skyriuje. Nuo ateinančio 
rugpjūčio, kai įsigalios naujosios su
tarties pensijų planas, daugelis lie
tuvių, dirbančių “Stelco” gamykloje, 
planuoja pradėti pensininkų dienas.

ONUTĖ IR ADOLFAS GUDELIAI 
pakrikštijo savo jauniausią šeimos 
prieauglį — dukrelę, kuriai buvo 
duotas Jievos vardas. Jų pirmagimis 
sūnus turi Adomo vardą. Dabar tė
vai didžiuojasi augindami pirmųjų

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 9%
term, depozitus 1 m. 10% 
term, depozitus 3 m. 93/i % 
pensijų fondas 9% %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas ... 11% 
nekiln. turto pask..........11 % 

rojaus gyventojų vardais pavadintą 
porą. Į krikštynas pas savo svainį iš 
Detroito buvo atvykęs ir dr. Vyt. 
Majauskas su šeima.

IRENA IR PETRAS ZUBAI at
šventė sidabrinę savo vedybų sukak
tį. Staigmeninės vaišės įvyko St. A. 
Jankaukų namuose. Svečių privažia
vo iš visos plačios apylinkės. Jau si
dabrinių metų jaunavedžius su duo
na ir druska pasitiko jų du sūnūs ir 
dukra. Sukaktuvininkus sveikino jų 
buvusieji vainiksegiai ir kiti bičiu
liai. Pobūvio organizatorius J. Ka
reckas nuo visų įteikė jiems vertin
gą dovaną — gražaus stiliaus sieni
nį laikrodį ir sidabro taurių. Abu su
kaktuvininkai nuoširdžiai dėkojo sa
vo draugams už tokią tikrai jiems 
netikėtą, bet malonią staigmeną. I. P. 
Zubai yra čia gerai žinomi lietuviš
kosios kolonijos žmonės. Abu turi 
gražius balsus, tad jau nuo pat choro 
įsikūrimo ištvermingai gieda AV 
par. chore ir yra dažnai išrenkami į 
valdybas. Petras įsijungė ir pradėjo 
važinėti į Toronte V. Verikaičio 
įsteigtą vyrų chorą. Irena turi skau- 
tininkės laipsnį, kurį užsitarnavo il
gus metus dirbdama su Hamiltono 
liet, skautėmis ir vadovaudama skau
tų stovyklose. Jų vaikai yra baigę 
lituanistinę mokyklą, o dukrelė Lo
reta dainuoja mergaičių chore “Ai
das” ir dabar yra to choro pirminin
kė. Savo didžių nuopelnų tautiečiams 
Hamiltono lietuviškoji visuomenė 
linki niekad nepasenti ir palikti 
veikliems ir toliau, įžengiant į savo 
vedybinio gyvenimo antrąjį ketvirtį 
šimtmečio. K. M.

Sudbury, Ontario
ĮKURTUVĖS. Birutės Stankienės 

ir Audrutės Albrechtienės iniciatyva 
staigmenos būdu buvo suruoštos 
įkurtuves Danguolei ir Erikui Rot- 
kiams. Dalyvavo daug tautiečių ir 
įteikė vertingu dovanų. Vaišės buvo 
karališkos. D. E. Rotkiai yra vieni 
aktyviausių mūsų bendruomenės na
rių ir pasižymi muzikiniais talentais. 
Jų ir Remeikių šeimų trejetukas pa
ruošia augšto lygio programas. Dan
guolės, Eriko ir Gedimino Remeikio 
trejetukas yra kviečiamas koncer
tams ir į kitas lietuvių kolonijas, o 
Danguolė dažnai kviečiama groti ir 
giedoti vestuvėms visame Sudbury- 
je. Gyvuokit laimingai

A.A. KUNIGUNDA GUSTIENĖ, 
88 m., po sunkios ir ilgos ligos mirė 
aprūpinta šv. sakramentais. Buvo gi
musi Sudarge, Sakių apskr. Į Ka
nadą atvyko 1949 m. Gyveno Noran- 
doj, o 1950 m. persikėlė į Sudburį. 
Jos vyras mirė 1947 m. V. Vokieti
joj. Paliko dvi dukteris ir sūnų Pra
ną, dukterį Oną Lietuvoje, Mariją 
Lapėnienę ir Praną Sudburyje, tris 
brolius Alijošius ir seserį Lietuvoje. 
Buvo religinga ir, kol galėjo, uoliai 
lankydavo lietuviškas pamaldas. Lai
dotuvėse dalyvavo daug tautiečių ir 
užprašė daug Mišių. Palaidota Sv. 
Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje. 
Ilsėkis ramybėje!

METINIS KATALIKŲ MISIJOS 
KALĖDŲ PARENGIMAS šiemet 
praėjo ypač gražiai. Dalyvavo nema
žai tautiečių. Kun. Ant. Sabas paruo
šė vaišių stalą nemokamai ne tik 
jaunimui ir choristam, bet ir visiem 
lietuviam. Šeštadieninės mokyklos 
mokiniai suvaidino vieno veiksmo 
scenos vaizdelį “Šeštadieninė mokyk
la”, o Kristina Račinskaitė su Jūra
te Tolvaišaite pagiedojo kalėdinę 
giesmę. Gitara pritarė Petras Tolvai
šą. Meninė programa buvo įdomi dar 
ir tuo, kad viską paruošė pats jauni
mas savo iniciatyva. Kalėdų senelį 
vykusiai suvaidino Aleksas Kusins- 
kis, kuris išeidamas iš salės su jauni
mu ir senimu sužaidė “Jurgeli, mei
streli, mokyk vaikus savo". Vaišių 
stalui kepinių atnešė M. Venskienė, 
N. Paulaitienė ir S. Rudienė. Prie 
parengimo daug prisidėjo J. N. Pau- 
laičiai, I. Raškevičicnė, M. Venskie
nė, J. M. Kriaučeliūnai, P. Tolvaišą, 
S. Poderienė. Loterijai laimikius au
kojo: J. M. Kriaučeliūnai, M. Lapė- 
nienė, G. Petrėnienė, dr. R. D. Ra- 
činskas, I. Raškevičienė, kun. Ant. 
Sabas, M. Venskienė. Loterijoj lai
mė nusišypsojo V. Bružui, dr. R. Ra- 
činskui, E. Rotkiui, A. Strakauskui 
net tris sykius, V. Stankutei, P. Tol
vaišai.

Šiemet mūsų katalikų misijoj su
situokė dvi lietuviškos poros ir mirė 
keturi. K. A. S.

JA Valstybės
JUNGTINIŲ TAUTŲ ŽMOGAUS 

TEISIŲ DEKLARACIJOS 30 metų 
sukaktį prez. J. Carterls paminėjo 
specialiu politikų bei visuomenės 
veikėjų priėmimu Baltuosiuose Rū
muose 1978 m. gruodžio 6 d. JAV 
LB krašto valdybai tarpininkaujant, 
į priėmimą buvo pakviesti: Lietuvių 
Žmogaus Teisių Komisijos pinn. dr. 
Domas Krivickas, Lietuvių Katalikų 
Tarnybos vadovas kun. K. Pugevi- 
čius, ALTos informacijos vadovas 
kun. dr. J. Prunskis, JAV LB krašto 
valdybos atstovai — pirm. A. Gečys, 
viccpirm. R. Cesonis ir ryšininkas 
Vašingtone A. Gureckas. Su Jungti
nio Baitiečių Komiteto gautu kvieti
mu dalyvavo dr. J. Genys, žmogaus 
teisių klausimais kalbėjo JAV vals
tybės sekr. C. Vance, prez. J. Carte- 
rio atstovė A. Wexler, patarėjas sau
gumo reikalams dr. Z. Brzezinskis, 
valstybės sekretoriaus pavaduotoja 
žmogaus teisių reikalams P. Darien 
ir vėliau įsijungęs pats prez. J. Car- 
teris. Visi jie žadėjo kovoti už žmo
gaus teisių įgyvendinimą pasaulyje. 
Po P. Darien kalbos dr. J. Genys ją 
paklausė, ar žmogaus teisių klausimo 
Pabaltyjy nebūtų galima oficialiai 
įjungti į Madrido konferencijos dar
botvarkę. Kun. dr. J. Prunskis at
kreipė kalbėtojos dėmesį į faktą, 
kad kovoje ui žmogaus teises dau
giausia kalbama apie P. Amerikos 
bei Afrikos šalis, o nutylima Sovietų 
Sąjunga, pavergusi Lietuvą bei daug 
kitų valstybių Europoje. P. Darien 
teigimu, JAV vyriausybei rūpi visos 
valstybės, kuriose laužomos žmogaus 
teisės. Būsimos Madrido konferenci
jos darbotvarkėn esą sunku įjungti 
atskirų valstybių vardus. Po minėji
mo lietuvių delegacija JAV LB kraš
to valdybos išleistą pranešimą “Vio
lations of Human Rights in Soviet 
Occupied Lithuania”, liečiantį 1977 
m. žmogaus teisių pažeidimus, įteikė 
valstybės sekr. pavaduotojai P. Da
rien, Tarptautinės Žmogaus Teisių 
Lygos pirm. adv. J. Shestackui ir 
JAV atstovui Jungtinėse Tautose S. 
Momjianui. P. Darien sakėsi šį lei
dinį kasmet perskaitant! nuo pra
džios iki galo, o adv. J. Shestackas 
prisipažino naudojus jo medžiaga sa
vo kalboms. Lietuvių atstovai taipgi 
lankėsi lietuviškame “Amerikos Bal
so” skyriuje, kur buvo įrašyti dr. J. 
Genio ir kun. dr. J. Prunskio pareiš
kimai Lietuvai skirtoms transliaci
joms. JAV LB krašto valdyba Lietu
vos atstovybėje aptarė įvairius klau
simus su dr. S. Bačkiu.

POLITINIŲ STUDIJŲ SAVAIT
GALIS Los Angeles mieste šiemet 
įvyks vasario 3-4 d. d. Iš Čikagos ja
me dalyvaus PLB valdybos pirm, inž. 
V. Kamantas, dr. K. Ambrozaitis, iš 
Detroito — dr. V. Majauskas.

A. a. PRANAS SEKMOKAS, buvęs 
Lietuvos kavalerijos vachmistras, po 
ilgos vėžio ligos mirė 1978 m. gruo
džio 13 d. Čikagoje. Palaidotas Sv. 
Kazimiero kapinėse gruodžio 16 d. 
Velionis buvo gimęs 1906 m. Žei
miuose. Išėjęs iš kariuomenės, dirbo 
Kauno apygardos teismo raštinėje, 
organizavo jaunalietuvius. Nuo ant
rosios sovietinės okupacijos pasitrau
kė į Prancūziją, įsidarbino amerikie
čių kariuomenėje ir pasiekė seržanto 
laipsnį. Vėliau persikėlė į Belgiją, 
kur buvo išrinktas BLB Liežo apy
linkės ir netgi centro valdybos pir
mininku. Atvykęs j JAV, daugiausia 
reiškėsi ALTos ir Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjungos veikloje, rėmė 
Vasario 16 gimnaziją, vieną kartą 
paaukodamas jai net $1.000.

Kolumbija
KOLUMBIJOS LIETUVIŲ FON

DAS bus įsteigtas pradininkų suva
žiavime sausio 6 d. Trijų Karalių 
diena pasirinkta dėl trijų KLF min
ties judintojų — kunigų Stasio Ma
tučio, Vaclovo Dubinsko ir Nikode
mo Salduko. Pagrindiniai nuopelnai 
priklauso kun. S. Matučiui, kuris Ko
lumbijos lietuviams primena JAV 
Lietuvių Fondo veikėją dr. A. Raz
mą. KL Fondo įstatus yra paruošęs 
laikinasis komitetas, kuriam talkino 
kun. S. Matutis, dr. P. Totoraitienė 
ir J. Kaseliūnas. Per tris mėnesius 
surasta 17 KLF steigėjų, kurių 14 
yra Kolumbijoje, 3 S. Amerikoje. 
Grynais pinigais jau surinkta 68.000 
pezų, įsipareigojimais — 57.000. Su- 
važavime bus priimti KLF įstatai, iš
rinkta taryba, sudaryta valdyba. Dar
bą užbaigiančio laikinojo komiteto 
vardu žodį tars pirm. S. Mardosienė, 
perduodama KLF užuomazgos doku
mentus. Sausio 7 d. bus atlaikytos 
pamaldos už Lietuvą, ir suvažiavimas 
bus užbaigtas vaišėmis.

Brazilija
KUN. P. URBAITIS, SDB, 20 me

tų dirbęs misijose Kinijoje, yra pa
rašęs dėmesio vertą knygą “Kinija 
— Azijos milžinas”. Šiuo metu jis 
darbuojasi lietuvių saleziečių misi
joje Sao Paulo mieste, kur paruošė 
spaudai naują knygą “Petras Perku- 
mas ir dvasiniai pašaukimai”. Ji yra 
skirta buvusio misijonieriaus Kini
joje kun. Antano Perkumo, SDB, 
brolio Petro atminimui. Pastarasis, 
sulaukęs vos 19 metų amžiaus, dėl 
širdies sutrikimo mirė Italijoje, 
ruošdamasis misijų darbui. Naujoji 
knyga skaitytojus supažindins su šio 
jaunuolio gyvenimu bei studijomis, 
jo paliktais laiškais. Antroji knygos 
dalis, remdamasi skirtingais auto
riais, palies pašaukimų į kunigus 
klausimą, kuris ypač aktualus pašau

kimų stokojantiems išeivijos lietu
viams. Čia taipgi bus nušviesta lie
tuvių saleziečių veikla 50 metų su
kakties proga. Laukiama rėmėjų 
knygai išleisti. Čekius prašoma ra
šyti ir siųsti šiuo adresu: Rev. P. 
Urbaitis, SDB, Lietuvių misija, C. P. 
4421, 0100 Sao Paulo, SP, Brazil.

KUN. PRANAS GAVĖNAS, SDB, 
1978 m. spalio 11 d. atšventė šešias
dešimtąjį savo gimtadienį. Jis yra 
Sv. Kazimiero parapijos Sao Paulo 
mieste klebonas ir ten leidžiamo sa
vaitraščio “Mūsų Lietuva” redakto
rius, P. Amerikos Lietuvių Kunigų 
Vienybės pirmininkas. Pirmieji su
kaktuvininką pasveikino lietuviai 
kunigai savo susirinkime, o parapi
jiečiai jam sugiedojo “Ilgiausių me
tų”.

Argentina
BUENOS AIRES MIESTO 1978 m. 

pavasario karalaite buvo išrinkta 
Kristina Gurskaitė, nuo vaikystės 
dienų dalyvaujanti lietuvių tautinių 
šokių ansambliuose. I jos grožį buvo 
atkreiptas dėmesys jau 1977 m., kai 
ją antrąja pavasario princese išrin
ko Susivienijimas Lietuvių Argenti
noje, o kiek vėliau — pavasario ka
ralaite Argentinos Lietuvių Centras. 
1978 m. Kristina tapo Buenos Aires 
Villa Lugano-Riachuelo apylinkės 
pavasario karalaite, įveikusi 17 kitų 
tautybių varžovių. Sis laimėjimas jai 
ir praskynė kelius į viso Buenos Ai
res miesto pavasario karalaitės titu
lą.

ARGENTINOS LIETUVIŲ JAU
NIMO SĄJUNGA 1978 m. lapkričio 
17 d. Buenos Aires mieste, Argenti
nos Lietuvių Centre, rinko atstovus 
į IV PLJ Kongresą. Bendru visų nu
tarimu ALJ Sąjungos pirm. Nelida 
Burbaitė buvo paskelbta atstove be 
rinkimų. Prie jos prisijungs kiti iš
rinktieji: Graciela Morkūnaitė, Mo
nika Balčiūnaitė, Graciela Mičiūdai- 
tė ir Marija Barzdžiūtė, atstovau
jantys AL Jaunimo Sąjungai, Trista
nas Simanauskas — Aušros Vartų 
parapijai, Monika Baršauskaitė — 
Susivienijimui Lietuvių Argentino
je. Taigi, kongrese dalyvaus 7 Ar
gentinos lietuvių jaunimo atstovai. 
Jų eiles tikimasi padidinti keturiom 
atstovų padėjėjom, jeigu bus gauta 
finansinės paramos iš Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos. Tos ketu
rios kandidatės — Alicija Mikučio- 
nytė, Nelida Zavickaitė - Mahne, 
Blanca Čekanauskaitė ir Zuzana 
Skrandžiūtė-Mikclaitienė.

Australija
GERŲJŲ KAIMYNŲ TARYBA 

valdžios nutarimu šiemet užbaigia 
savo darbą. Finansinė parama dabar 
bus skiriama pačių ateivių grupi
nėms organizacijoms. Kairiojo spar
no graikų, italų ir jugoslavų grupės 
Gerųjų Kaimynų Tarybai pakeisti 
įsteigė Etninių Viktorijos Bendruo
menių Tarybą. Kitų ateivių grupės 
nutarė surasti atsvarą šiai kairiųjų 
tarybai. Joms buvo išsiuntinėti kvie
timai, pasirašyti Vengrų Bendruo
menės pirm. dr. A. Eleco, ALB Mel
burno apylinkės pirm. A. Pociaus ir 
ukrainiečių atstovės Annos Bortvyk. 
Susirinkimas įvyko Melburno YMCA 
rūmuose. Trijų kvietėjų dėka jame 
įsteigta Etninė Australijos Taryba, 
kurion įsijungė gudai, ukrainiečiai, 
kroatai, serbai, bulgarai, čekai, veng
rai, latviai ir lietuviai, o įsijungti ža
da antikomunistinio nusistatymo 
grakai, italai, turkai, kiniečiai ir 
vietnamiečiai. Etninės Australijos 
Tarybos pirmininku išrinktas visų 
pavergtų tautų bičiulis Max Fox, bu
vęs parlamento narys, vadovavęs 
valdžios panaikinamai Gerųjų Kai
mynų Tarybai. Susirinkimo dalyviai 
vicepirmininkais norėjo išrinkti lat
vių ir lietuvių vadovus, šios minties 
betgi atsisakyta, nes Latvių Bend
ruomenės pirm. V. Roiavs kartu yra 
ir Baitiečių Tarybos pirmininkas, o 
ALB Melburno apylinkės pirm. A. 
Pocius vadovauja Pavergtųjų Tautų 
Tarybai. Vengiant socialistų prie
kaištų, vicepirmininkais išrinkti len
kas C. Lancucki ir vengras dr. A. 
Elek. Naujoji Etninė Australijos Ta
ryba, turėdama stiprų užnugarį, ne
leis prokomunistinei Etninei Vikto
rijos Bendruomenių Tarybai šios 
valstijos valdinėse įstaigose kalbėti 
visų ateivių vardu.

BALERINA RAMONA RATAITĖ- 
SHOW, šokusi Australijos balete 
Sydnėjuje, skaudžiai susižeidė koją 
ir turėjo operaciją. Ligonė sveiksta 
ir tikisi netrukus grįžti į baletą. Ji 
turi savo baleto studiją.

Prancūzija
PRANCŪZŲ ŽURNALAS “CATA- 

COMBES” savo skaitytojams primi
nė 1953 m. įvykusį masinį politinių 
kalinių streiką penkiose koncentra
cinėse Vorkutos stovyklose, šiam 
pirmajam tokio pobūdžio politiniam 
streikui buvo pasirinktas šūkis: “Ka
liniai, jūs neturite ko prarasti, išsky
rus vergo grandines ”. žurnalas, mi
nėdamas šio Įvykio sidabrinę sukak
ti, isidėjo streiko dalyvių memoran
dumą, skirtą Sovietų Sąjungos kom
partijai ir vyriausybei. Baitiečių 
streikininkų vardu jį buvo pasirašęs 
lietuvis Henrikas Jaškūnas, gimęs 
1927 m., kuris ir dabar tebevargsta 
A. Solčenicino išgarsintame Gulago 
salyne. Praėjusią vasarą memoran
dumo kopiją JAV prez. J. Carterlui 
pasiuntė buvęs streikininkų komite
to narys Johann Urwlch.
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Jaunimo kongreso žinios
RŪTA-ONA ŠICLYTĖ

IV PLJK Europoje sudary
tas komitetas, kuriam talkina 
komisijos specialiems uždavi
niams. Komitetą sudaro 12 žmo
nių, o komisijom priklauso nuo 
dviejų iki šešių asmenų.

Pati mažiausia yra informaci
jos komisija, susidedanti iš 
dviejų asmenų — Marytės ir 
Andriaus Smitų. Šeimyniškai 
jie abu pasidalina pareigomis. 
Komisijai vadovauja Marytė, 
kuri surenka informacijas. Rei
kalingus vertimus iš vokiečių 
kalbos (dėl patalpų ir pan.) at
lieka Andrius. Marytė mašinė
le surašo informacijas, Andrius 
jas atspausdina. Marytė infor
macijas sudeda j vokus, And
rius nuneša jas į paštą. Sąskai
tą parneša Marytei, kuri ją pa
teikia IV PLJK iždininkui Anta
nui SiugŽdiniui.

Šios komisijos uždavinys yra 
informuoti lietuvišką spaudą 
apie ruošos darbus ir apie bū
simą kongresą. Siam reikalui at
sirado ir visa eilė talkininkų, 
įvairių laikraščių bendradarbių, 
kurie komisijos paruoštas infor
macijas perteikia savo laikraš
čiams. O laikraščiams, kuriems 
talkininkų nebuvo surasta, in
formacijos siunčiamos tiesiog.

Informacijos tinklą sudaro: 
Birutė Prašmutaitė (Australija) 
“Tėviškės Aidams”; Vytautas 
Juška (Australija) “Mūsų Pasto
gei”; Rasa Lukoševičiūtė (Kana
da) “Nepriklausomai Lietuvai” 
ir “Laiškai Lietuviams”; Rūta 
Siūlytė (Kanada) “Tėviškės ži
buriams”; Ofelija Barškėtytė 
(JAV) "Draugui”; Algirdas Slie- 
soraitis (Brazilija) “Mūsų Lietu
vai".

Tiesiog siunčiama sekantiems 
laikraščiams: “Darbininkui” J. 
A.V., “Dirvai” JAV, “Argenti
nos Lietuvių Balsui”, “Laikui” 
Argentinoj, “Europos Lietu
viui” Anglijoj, “Šaltiniui” Ang
lijoj”, “Laisvajai Lietuvai” JAV, 
“Keleiviui” JAV, “Jaunimo Bal
sui” Vokietijoj, “VLB Informa
cijoms” Vokietijoj.

Kad jaunimo sąjungų pirmi
ninkai bei ryšininkai būtų gerai 
informuoti ir galėtų greitai 
skleisti žinias per jų LJS laik
raštėlius ar kitokiu būdu, jiems 
taip pat siunčiamos informaci
jos.

Kongreso metu numatyta ir 
vokiečių spaudą informuoti. 
Šiuo reikalu rūpinasi prof. dr. 
Gerardas Bauras. Laikraščiai, 
kurie informacijų lig šiol ne
gauna, prašomi kreiptis į infor
macijos komisiją šiuo adresu: 
M. Dambriūnaitė-Smitienė, Ro
muva, 6840 Lampertheim, W. 
Germany. Informacijos siunčia
mos kas savaitę.

Vinco Bartusevičiaus 
apsilankymas Čikagoje

IV PLJK studijinės progra
mos komisijos pirm. Vincas Bar
tusevičius, PLJS pakviestas, 
1978 m. spalio mėnesį lankėsi 
Čikagoje, kur tarėsi su įvairiais 
asmenimis, organizacijų ir ko
misijų nariais IV PLJK reika
lais. Pošėdžiavo su PLB valdy
ba. Buvo aptarta IV PLJK są
mata ir studijinė programa.

Vincas dalyvavo JAV Lietu
vių Jaunimo Sąjungos Čikagos 
skyriaus susini, rime, kur dau
giausia buvo kalbėta ateinančio 
kongreso reikalais. Vincas kar
tu su stovyklos programos ko
misija, kuri yra Čikagoje, apta
rė bendrus kongreso ruošos rei
kalus.

Studijinės programos reika
lais tartasi jaunimo susirinki
me, kurį sukvietė PLJS pirm. 
Gabija Juozapavičiūtė. Jame da
lyvavo gausus būrys jaunuo
lių iš Kanados ir JAV: G. Juo
zapavičiūtė, J. Šešku tė, R. Lu
koševičiūtė, V. Abariūtė, B. 
Zdanytė, M. PleŠkys, E. ir R. 
Sakadolskiai, L. Rimkus, R. 
Kasparas, D. Kojelytė ir kiti. 
Išsamiai aptartas studijinės ko
misijos pateiktas studijų dienų 
programos projektas.

Kadangi S. Amerikoj pradė
tas piniginis vajus ir jau atėjo 
laikas kongresą garsinti, Vin
cas dalyvavo visoje eilėje tam 
reikalui skirtų susirinkimų. Či
kagos Jaunimo Centre įvyko 
spaudos konferencija, kurioje 
buvo pristatytas finansų telkimo 
komitetas, pranešta kongreso 
eiga ir studijų dienų programa.

Apie kongresą Vincas kalbėjo 
taip pat su “Draugo" redakto
riais, per “Margučio” radiją, 
lietuvišką televiziją Čikagoje ir 
per “Amerikos Balsą”.

Vincas pastebėjo didelį susi
domėjimą kongresu S. Ameri
koje. Jaunimas taupo pinigus 
kelionei. Atstovams rengiami 
pasiruošimo kursai, o taip pat 
labai daug vyresniųjų kongreso 
proga žada lankytis Europoje.

Vincas kelionę laiko pasiseku
sia, nes pavyko gausiam jauni
mo būriui pateikti planuojamą 
studijų dienų programą ir par
sivežti naujų minčių bei siūly
mų. Buvo aptarti stovyklos rei
kalai ir prisidėta prie kongreso 
garsinimo Amerikos lietuvių 
tarpe.

Konkretūs ateities darbai, lie
čiantys studijų dienų programą, 
yra jos projekto išsiuntimas vi
sų kraštų jaunimo sąjungų val
dyboms susipažinti ir kongreso 
vadovo paruošimas. Sį darbą 
apsiėmė Emilija ir Romas Saka
dolskiai. Pirmoji vadovo dalis 
— informaciniai straipsniai ir 
studijų dienų programa turės 
pasirodyti 1979 m. pradžioje, o 
antroji, dalis — probleminiai 
straipsniai pasirodys 1979 m. 
pavasarį.

Vincą Čikagoje globojo Emi
lija ir Romas Sakadolskiai.

Vingaudas Damijonaitis, IV 
PLJK techninės komisijos pir
mininkas, 1978 m. spalio mė
nesį buvo nuvykęs į Angliją kon
greso reikalais. Jis susitiko su 
Aleksu Vilčinsku, kuris rūpi
nasi kongreso ruoša Anglijoje. 
Buvo tariamasi visais techniš
kais reikalais, kurie liečia sto
vyklą, koncertą, šokių vakarą ir 
ekskursijas.

Elena Baronaitė, Vasario 16 
gimnazijos mokinė, atvykusi iš 
Venecuelos, suprojektavo virše
lį padėkos kortelėm.

IV PLJK kultūrinė komisija 
gavo žinią, kad "Gintaras”, jau
nimo ansamblis iš Montrealio, 
ketina dalyvauti kongrese.

IV PASAULIO LIETUVIU
JAUNIMO KONGRESAS

VOKIETIJA
1979 m. liepos 19-29 d.d.

* Ekskursijos
* Studijų dienos
* Uždarymo savaitgalis

REGISTRACIJA
Visa Kongreso registracija gyvenantiems Kanadoje vyksta dabar per Kanados
Lietuvių Jaunimo Sųjungos registracijos komitetų. Registracijos kaina: $5.00 

(Kan.). Tolimesnę informacijų teikia:
* Smulkesnes informacijas rasite 

spaudoje ir plakatuose, 
iškabintuose visose parapijose.

Rita Parėštytė 
10 Carabob Court #704 
Agincourt, Ontario 
M1T3N5

arba.
Laima Beržinytė 
(416)533-2418

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA

Besirengiantiems į jaunimo kongresą
IV PASAULIO LIETUVIU JAUNI
MO KONGRESO INFORMACIJOS

Pasaulio lietuvių jaunimo kongre
sas bus Europoje 1979 m. liepos 11-
29 dienomis. Jame tautiečiai gali da
lyvauti kaip atstovai, dalyviai, turis
tai.

KONGRESO ATSTOVAS yra as 
muo 16-30 m. amžiaus, savo krašte 
išrinktas atstovauti jaunimui kon
grese. Jis dalyvauja kongreso sto
vykloje, studijų dienose ir visoje ki
toje kongreso programoje. Studijų 
dienose jis turi balsavimo teisę ir 
balsuoja nutarimus, renka naują 
PLJS valdybą, parenka vietą ir lai
ką sekančiam V PLJ Kongresui.

KONGRESO DALYVIS yra asmuo 
16-35 m. amžiaus, dalyvauja kongreso 
atidaryme, stovykloje, ekskursijose, 
kurias organizuoja lietuviai, ir kon
greso uždaryme. KONGRESO TU
RISTAS yra asmuo, kuris lankosi 
kongreso metu Europoje ir dalyvau
ja atidaryme, koncertuose, šokiuose 
bei uždarymo programoje.

Visi žemiau 18 metų amžiaus, turi 
turėti su savimi tėvų raštą, pareiš- 
kiantj, kad jaunuolis/lė keliauja su 
jų žinia. Raštą reikia turėti lietuvių 
bei savo krašto kalbomis ir nešiotis 
su savimi. Raštą parodyti KLJS vai
dybai, registruojantis kongresu). Re
gistracija Kanadoje gyvenantiems 
vyksta dabar per KLJS registracijos 
komitetą: RITA PARESYTE, 10 Ca
rabob Court #704, Agincourt, Onta
rio, MIT 3N5, arba LAIMA BERŽ1- 
NYTE (416) 533-2418.

Numatyta kongreso programa:
1. ATIDARYMAS kongreso sto

vykloje — liepos 11d. Stovykla bus 
St. Mary’s College, Strawberry Hill, 
Anglijoj. Kolegija yra netoli Londo
no miesto.

2. STOVYKLA — liepos 11-18 d. 
St. Mary’s College. Kaina — $175.00 
(JAV). Stovykloje dalyvauja visas 
lietuviškos kilmės jaunimas. Numa
tytos temos: lietuviški papročiai pa
gal sezonus, lietuviškos vestuvės, 
įvairūs užsiėmimo būreliai.

3. KONCERTAS — liepos 14 d. 
Londone. Bilietai — $5.00 (JAV). 
Iškilmingas koncertas jvyks Queen 
Elizabeth Hali, Londono miesto cent
re. | koncertą kviečiama visa lietu
vių visuomenė ir svečiai.

4. BALIUS — liepos 14 d. Londo
ne. Bilietai — $5.00 (JAV). Balius 
ir šokiai įvyks Kensington Town 
Hall salėje, Londono mieste. Kvie
čiama ir visuomenė.

5. KELIONE Į ALTENBERGĄ — 
liepos 18 d. Kaina — $50.00 (JAV). 
Manoma užsakyti traukinį iš Londo
no iki Doverio, persikelti laivu per 
kanalą į Europos žemyną.

6. EKSKURSIJOS NEATSTO- 
VAMS — liepos 19-27 d. Kaina — 
$300.00 (JAV). Siūlomos ekskursijos 
bus paskelbtos vėliau, bet reikia įsi
dėmėti, kad galutinės kainos ekskur
sijom bus nustatytos 1979 m. kovo 
mėnesį. Dabartinė kaina pakils iki 
10%, jei iš viso pakils.

7. STUDIJŲ DIENOS ATSTO
VAMS — liepos 19-27 d. d. $156.00 
(JAV). Atstovai arba stebėtojai vyks
ta į Altenbergą, V. Vokietijoj, kul
tūriniams, visuomeniniams, politi
niams svarstymams bei rinkimams 
naujos PLJS valdybos. Tenai yra 
vietos 120 atstovų ir 10 stebėtojų. 
NORINTYS TAPTI STEBĖTOJAIS: 
a. turi būti 16-35 m. amžiaus; b. da
lyvauti pilnoje studijų dienų progra
moje; c. registruotis PLJS valdyboje 
iki gegužės 1 d. 1573 Bloor Street 
West, Toronto Ontario M6P 1A6; d. 
su laišku atsiųsti KLJS rekomenda
ciją. kad asmuo rimtai tiktų stebė
tojo rolei studijų dienose; e. stebė
tojas prašomas pažymėti savo laiš
ke, ar sutiktų prisidėti prie studijų 
dienų programos ir kaip; f. PLJS 
valdyba visiems praneš iki gegužės
30 d., ar stebėtojui yra vietos Alten
berge.

8. JAUNŲ KORĖJŲ VAKARAS 
— liepos 27 d. Koenigsteine. $5.00 
(JAV).

9. UŽDARYMAS — liepos 27 29 
d. d. Frankfurte. Koncertas ($8.00), 
šokiai ($10.00). Savaitgalyje daly
vaus visas jaunimas, svečiai ir visuo
menė.

Taip pat planuojamas aplankymas 
Kanados ambasados Anglijoj ir Vo
kietijoj kongreso metu. Sis aplanky
mas supažindins Kanados atstovus su 
lietuviais, bet ypač atkreips jų dė
mesį į žmogaus teisių laužymą Lie-
tuvoje.

Pateikiame du galimus kainoraš-
čius norinčiam vykti į jaunimo kon-
gresą:
KONGRESO DALYVIUI
Stovykla $175.00
Koncertas Londone 5.00
Šokiai Londone 5.00
Kelionė į žemyną 50.00
Koenigstein 58.00
Jaunų kūrėjų vakaras 5.00
Koncertas 8.00
Šokiai 10.00
Transp. į Frankfurtą 3.00

Iš viso (JAV) 319.00
Registracija (Kan.) 5.00

Iš viso (JAV) 324.00
Pasirinkta ekskursija $ ?
KONGRESO TURISTUI

Turisto kainoraštis priklausys nuo
to, kuriai ekskursijai jis užslregis-
truoja. Bilietai į kongreso parengi-
mus turistams bus parduodami Lon-
dono Lietuvių Namuose, kongreso
būstinėje.
Koncertas $5.00
Šokiai ■* 5.00
Kelionė į žemyną 50.00
Jaunų kūrėjų vakaras 5.00
Koncertas 8.00
Šokiai 10.00

Iš viso (JAV) 73.00
Registracija (Kan.) 5.00

Iš Viso (JAV) 78.00
Pasirinkta ekskursija

Kongreso dalyviai ir turistai gali

pasirinkti vietoj ekskursijos daly
vauti Europos Lietuvių Studijų Sa
vaitėje, kuri bus Belgijoje liepos 20- 
27 d. Kaina — $175 (JAV).

Registruojantis reikės nurodyti 
savo pirmąjį ir antrąjį ekskursijos 
pasirinkimą. Jeigu nesusidarytų pa
kankamas skaičius asmenų kuriai 
nors ekskursijai, ji neįvyks. Kėliau- 
tojas tada bus įrašomas į savo antros 
eilės parinktą ekskursiją. I ekskur
sijas registruojasi jaunimas ir vyres
nieji, bet organizatoriai Europoje 
skirstys žmones pagal amžių, kad 
jaunimo grupės vyktų kartu.

Ekskursijos siūlomos dalyviams ir 
turistams. Visų trijų kelionių kaina 
šiuo metu — $300.00 (JAV). Galu
tinės kainos bus žinomos 1979 m. 
kovo mėnesį. I kainą įeina: autobu
sas, 8 vakarienės, nakvynė, pusry
čiai. Kelionės prasideda Europos že
myne Ir baigiasi Koenigsteine kon
greso uždarymu.

Menininkai bei meniniai vienetai, 
kurie norėtų oficialiai dalyvauti kon
grese, turėtų kreiptis į Kristiną Pau- 
liukevičlūtę, Rubinstrasse 5, 8000 
Muenchen 50, West Germany. KLJS 
neparenka menininkų, kurie atsto
vaus Kanadai kongrese, bet padės 
tiems, kurie kreipsis į Vokietiją. 
Šiuo reikalu kanadiečiai kreipiasi į 
Paulių Kurą, KLJS pirmininką, 43 
Turner Road, Toronto Ontario, (416) 
656-6592. Taip pat visos grupės bei 
organizacijos, kurios norėtų gauti 
jaunimo kongreso informacijas per 
susirinkimus, turėtų kreiptis j Dan
guolę Juozapavičiūtę, 277 SL George 
Street #705 Toronto, Ontario M5R 
2R1.

DANGUOLE JUOZAPAVIČIŪTĖ, 
KLJS informacijos sekretorė

laimingu NAUJU

■E&aip Ontario 
liberalų partijos 

ir oficialios 
opozicijos vadas 

sveikinu visę 
lietuvių 

bendruomenę, 
linkiu džiugių

S Tegu tos šventės atneša džiaugsmo jums ir
w /ūsy šeimos nariams čia, Kanadoje, ir užjūryje. 
g STUART SMITH

AK

Sveikiname

fiauju

proga savo vaikus, 
vaikaičius, gimines, draugus 
ir pažjstamus, gyvenančius 
Kanadoje ir Amerikoje, 
linkėdami linksmų švenčių 
bei laimingos ateities 
1979 metais.

Jūsų ANGELĖ ir ALFONSAS 
SMIGELSKIAI

St. Petersburg Beach, Florida

LONDON,
RUDENI IVYKŲS Londono spau

dos balius buvo ne tik pats geriau
sias čia spaudai paremti vakaras, bet 
ir aplamai vienas labiausiai pasise
kusių Londono renginių. Tai nuopel
nas ne tik rengėjų, talkininkų ir pro
gramos atlikėjų, bet ir visų tame 
renginyje dalyvavusių. Nuoširdus 
mūsų ačiū visiems, o ypač tiems, ku
rie ryžosi pas mus atvykti iš tolimes
nių vietų. Lietuviškas ačiū apylinkių 
pirmininkams, suteikusiems mūsų 
vakarui dar daugiau orumo, būtent: 
Toronto — A. Juzukoniui, Hamilto
no — M. Gudinskui, Delhi — S. Ber
žiniui, Rodney — J. Statkevičiui ir 
Londono — S. Baliūnienei.

Ačiū už spaudai paliktas aukas. 
Gili padėka mums taip nuoširdžiai 
talkinusiems “T. Žiburiams”, "N. 
Lietuvai”, Šiluvos Marijos parapijai 
Londone ir visai eilei asmenų, atėju
sių mums į talką. Tamstų visų nuo
širdi pagalba prisidėjo prie to, kad 
viskas gana sklandžiai vyko, nežiū
rint pašto streiko, blogo oro ir kitų 
įvairių kliūčių. Ypač malonu buvo 
matyti pas mus, mažos apylinkės lie
tuvius, atvykusius programos atlikė
jus — “Atžalyną” su savo visada be
sišypsančia vadove S. Leparskiene, 
taip šauniai besireiškiančia lietuviš
koje veikloje, taip pat skambiąją 
“Vasaros garsų” trijulę, žinome, kad 
Jūs ryžotės pas mus atvykti ne siek
dami padidinti savo iždą, bet norė
dami mums mažiems padėti, kad mū
sų veikla ir toliau liktų gyva. Mums 
tai buvo maloni prošvaistė. Jūsų pa
sišventimo niekada neužmiršime.

Londono spaudos baliaus rengėjai
SPAUDOS BALIAUS APYSKAI

TA. Pajamų iš viso turėta $2685.28, 
išlaidų $2008.64, gryno pelno $676.64. 
Pelnas paskirstytas: “T. žiburiams” 
$270, “N. Lietuvai" $150, “Moteriai” 
$50, “Lituanus” $50, “Eglutei" $50. 
Iš viso pasiųsta $570. Pinigų keiti
mas į JAV dolerius (“Lituanus” ir 
“Eglutė”), patarnavimo mokestis 
$22.49. Iš viso $592.49. Likutis 
$84.15. Pelno suma $676.64. Be to, 
aukojo "T. žiburiams” po $20 — p. 
p. Albrechtai, Cegiai, Paketurai; po 
$10 — p. p. Kojelaičiai, R. Mitalas; 
po $5 — p. p. Aušrotai, Brazlauskai, 
E. Stungevičius, Ramonai, Tumosai, 
V. Vaitkus; $30 — Daniliūnai; “N. 
Lietuvai" po $10 — p. p. Kojelaičiai, 
V. Dauginis; po $5 — p. p. Aušrotai,

ONTARIO
Ramonai; $3 — Tumosai; $20 — 
Daniliūnai.

Likutis $84.15 įneštas į banką 
"juodai dienai”, jei kada baigsime 
apyskaitą su nuostoliu. Nutarus lik
viduotis, ir banke esantis likutis bus 
perduotas spaudai.

Vienas kitas gal pasakys, kad ga
lėjo būti pigesni įėjimo bilietai. 
Taip galėtų būti, jei kas galėtų išpil
dyti vieną sąlygą, būtent, kiekvieną 
kartą pripildyti dalyviais salę taip, 
kaip ji buvo pripildyta per paskuti
nį spaudos balių. Esame įsitikinę, 
kad tokia garantija yra neįmanoma: 
kas gi gali tikėtis 250 asmenų (su 
vaikais ir baliuje negalinčiais daly
vauti) turinčioj apylinkėj per 250 va
karo dalyvių?! Daug tikresnė gali
mybė yra, kad dėl blogo oro ir kitų 
aplinkybių gali būti tik pusė to skai
čiaus, o padarius įėjimo bilietus po
rą dolerių pigesnius, tokiu atveju su
sidarytų $238 nuostolio, kurio neįs
tengtume padengti iš “valdiškų pi
nigų", nes ižde tokios sumos neturi
me. Tokiu atveju nuostolį turėtų 
dengti tie žmonės, kurie paskiria ne
maža darbo valandų iš savo poilsio 
laiko. Nemanome, kad tai būtų tei
singa. Pagaliau gautas doleris nenu
eina nei į privačią kišenę, nei kuriam 
mažareikšmiui tikslui, bet tik parem
ti mūsų spaudai, kuri betkokiai mū
sų veiklai ir lietuvybės išlaikymui 
yra gyvybinės svarbos. Salės, orkest
ro, programos ir panašios išlaidos ir 
tokiu atveju būtų nemažesnės. Tik 
gėrimų išlaidos būtų mažesnės, bet 
taip pat būtų mažesnės ir jų pajamos. 
Tikime, kad mus suprasite.

Nuoširdus ačiū už aukas, dalyvavi
mą, mūsų supratimą ir visa kita.

Su geriausiais linkėjimais baliaus 
rengėjų vardu E. Daniliūnas, 

pirmininkas 
V. Vaitkus, 

šio baliaus atskaitomybės vedėjas

DELHI, ONTARIO
VEDYBINE SUKAKTIS. 1978 m. 

lapkričio 25 d. Andrius ir Gertrūda 
Usvaltai savo šeimos, giminių ir arti
mųjų tarpe paminėjo savo 25 metų 
vedybų sukaktį. Usvaltai į Kanadą 
yra atvažiavę 1949 m.; vedė 1953 m. 
lapkričio 21 d. Aylmer, Ont. Jie turi 
įsigiję gražų ūkį, kuris įeina į Ayl
mer miesto ribas. Yra aktyvūs Lietu
vos Atgimimo Sąjūdžio, šaulių ir

IRENA KRYŽEVIČIŪTE ir STASYS PETRAUSKAS, susituokę Lietuvos 
Kankinių šventovėje, Toronte-Mississaugoje, On t., 1978 m. lapkričio 25 dieną

Bendruomenės veikloje. Sukaktuvi
ninkams sugiedota “Ilgiausių metų“, 
palinkėta daug laimės ir įteikta do
vanų. Pagerbtuvių rengėjos buvo 
Elena Mačiulienė ir p. Razokienė.

JONO IR BIRUTES LUKŠIŲ 35 
metu vedybų sukaktis paminėta 1978 
m. lapkričio 26 d. jų pačių namuo
se. Rengėjos buvo Elena Rugienienė, 
Leokadija Vitienė ir Aldona Andrė- 
kaitienė. Programai vadovavo ir svei
kinimo žodi tarė Stays Beržinis. Su
kaktuvininkus sveikino J. Žiogie- 
nė ir Stp. Jakubickas. Sugiedota 
“Ilgiausių metų” ir nuo visų dalyvių 
įteikta dovanų.

J. ir B. Lukšiai priklauso DLK 
Gedimino Delhi šaulių kuopai ir KLB 
Delhi apylinkei.

Gruodžio 10, sekmadienį, Jonas ir 
Birutė Lukšiai, kaip padėką Dievui 
už suteiktas malones šeimos gyve

nime, užprašė šv. Mišias, po kurių 
parapijos salėje pavaišino visus Mi
šiose dalyvavusius parapijiečius kava 
ir užkandžiais. Ta proga juos dar 
sveikino katalikių moterų skyriaus 
vardu A. Ratavičienė, o buvę salėje 
sugiedojo sukaktuvininkams dar kar
tą “Ilgiausių metų".

Stepas Jakubickas
DAUGIAKULTORE ORGANIZA

CIJA. Delhi miestelyje yra įsteigta 
“Multicultural Heritage Association 
of Norfolk”. Jai priklauso 8 tautų 
atstovai (tikimasi jų ir daugiau), jų 
tarpe ir lietuviai. Šių metų pirmi
ninkas dr. Pandy — vengras. Planuo
jama ruošti susipažinimo vakarą 1979 
m. vasario 23 d. belgų salėje. Pro
gramoje — įvairių tautų pasirody
mai. Taip pat įvyks parodėlė, kur 
kiekviena tautybė turės savo stalą. 
Lietuviai prašomi dalyvauti. B. V.

DVI NAUJOS J. BURKAUS KNYGOS
"DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI", 444 psl., JAV $8.50, 
ir "KONNERSREUTHO TERESE" (Neumonaitė), $5.00. Užsa
kyti: "Sūduva", 809 Ramble St., Hot Springs, AR 71901, USA
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An. dr. BRONIUS RADZIVANAS, 71 m., miręs 1978 m. gruodžio 1 d. Niu
jorke nuo širdies smūgio. Palaidotas gruodžio 5 d. Brooklyne. Šioje nuo
traukoje velionis su savo šeima 1948 m. Dr. Br. Radzivanas buvo kilęs iš 
Vidiškių bažnytkaimio, Žemaitkiemio vaisč., Ukmergės apskr. Gimnaziją jis 
baigė Ukmergėje ir Vytauto Didžiojo universiteto medicinos fakultetą Kau
ne. Kaip gydytojas dirbo Kaune, vėliau — Jonavoje ir Fellbache prie Stutt- 
garto, Vokietijoj. Atvykęs į Ameriką, dirbo Niujorke ir N. Jersey. Salia 
profesinio darbo, velionis iš pat jaunystės buvo uolus organizacijų ir visuo
menės veikėjas. Dirbo ateitininkuose, Vokietijoj gyvendamas — Tremtinių 
Bendruomenėje, o šiapus Atlanto — Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komitete, 
Lietuvių Bendruomenėje, Lietuvių Gydytojų Sąjungoje. Velionis buvo “Tž" 
garbės prenumeratorius. Paliko liūdinčią žmoną dantų gydytoją Apoloniją 
ir sūnų — inžinerijos magistrą Vytautą su šeima. PRANYS ALSĖNAS

Sudiev Rapolui Valatkai!
AL. GIMANTAS

PRANEŠIMAS IS VENECUELOS 
------------ - - i .

Vienos dienos Įvykiai

Kartą vienas mūsų laikrašti
ninkų, paklaustas, kokio pobū
džio aprašymai jam yra leng
viausi, atsakęs (beveik negalvo
damas) . . . laidotuvės. Girdi, jei 
saulė šviečia, rašyk, kad ir dan
gus džiaugiasi, priimdamas nau
ją sielą, o jeigu lyja, turi pa
minėti, kad ir dangus ašaroja...

Ir kai šiandien bandai jieško- 
ti tinkamų žodžiu apie neseniai 
iš mūsų tarpo išėjusį Rapolą 
(Ralph) Valatką, pamatai, kad 
šiuo atveju minėti posakiai apie 
saulę bei lietų tinka ir a.a. Ra
polui, tik jo atveju abu tie daly
kai turi eiti drauge. Mat, jo as
menybė visada buvo tokia švie
si, giedra, pozityvios nuotaikos, 
o lietaus lašai reiškia liūdesį ir 
ašaras jo netekus.

Nekovosi su mirties angelu ir 
jo neatšaukiamu pasirinkimu ir 
nekaltinsi dangaus nuospren
džio — tai tebūtų mažareikšmė 
retorika. Tačiau negali nepaly- 
dėti Rapolo šiltais Sodžiais ir 
mielais prisiminimais. Juk dvie
jų rankų pirštų užtekti} suskai
čiuoti tuos mūsų čiagimius tau
tiečius, kurie puikiai sutapo su 
naujosios imigracijos tautiečiais. 
Valatka neabejotinai buvo vie
nas tų retųjų, kurie vienodai ge
rai jautėsi senųjų ir naujųjų lie
tuvių gretose. Jam nesvetima 
buvo Lietuvių Bendruomenės 
veikla ir patys principai. Skai
tė, rėmė, galima sakyįi, beveik 
visą lietuvišką spaudą, pirko 
knygas, sekė žurnalus. Daug 
metų jis buvo nepamainomu ry
šininku per triskart savaitėje 
transliuojamas lietuviškas radi
jo valandėles, neblogai girdi
mas pietrytiniame Mičigane ir 
Ontario srityje.

Tai pasakytina ir apie įvai
rius lietuviškus parengimus, 
įvairių minėjimų neišskiriant. 
Visur matydavome besišypsantį 
Rapolo veidą kartu su žmona 
Onute, kuri, rodos, būdama len
kų kilmės, ne tik išmoko pui
kiausiai lietuviškai kalbėti, bet 
ir galvoti bei jaustis lietuvai
te. Tai, žinoma, jos vyro Rapolo 
nuopelnas. Vadinasi, abu Valat
kos, niekad Lietuvos nematę ir 
jos tiesiogiai nepažinę, visada 
mums imponavo savo grynu 
lietuvišku nusistatymu, plačia 
galvosena, krikščioniška morale 
ir tolerancija.

Rapolas, galima sakyti, mo
kėjo sugyventi su visais be jo
kių ypatingų pastangų. Gili in
teligencija jam buvo įgimta ir 
jokių aplinkybių nekeičiama. 
Lietuvybė jam buvo ne kokia 
dirbtinė pareiga, prisiimta prie
volė, bet tiesioginis gyvenimo 
būdas ir prasmė. Kažkaip jo as
menyje gražiai derinosi prigim
tas amerikietiškumas su pilna
kraujų lietuvišku nusistatymu.

Sparčiai mažėja senųjų, t.y. 
čiagimių, lietuvių gretos. Ne tik 
mirtis retina juos. Prisideda 
nubyrėjimai, pasitraukimai iš 
lietuviškosios orbitos, vienpu
siškas užsidarymas savo rately
je. Dauguma jų nenorėjo, ne
mokėjo ar nepajėgė įsijungti į 
bendrąją veiklą, vadovaujamą 
naujųjų ateivių. Iš dalies kalti 

ir naujieji ateiviai, nes nemo
kėjo prieiti prie vietinių, su
prasti jų mentaliteto, nepajėgė 
įvertinti lietuviško jų užsianga
žavimo.

Rapolas Valatka buvo visai 
kitoks — be jokio dirbtinumo, 
kažkaip savaime įaugo į bend
rąjį lietuviškąjį gyvenimą — 
kultūrinį, ekonominį ir politinį. 
Net ir religinėje srityje jis bu
vo pirminėse pozicijose, kovo
jant su vyskupija dėl lietuviškos 
parapijos tautinio pobūdžio iš
laikymo.

Šie kuklūs ir maži žodžiai apie 
a.a. Rapolą tėra menkas ir toli 
gražu nepilnas jo gyvenimo bei 
veiklos įvertinimas. Detroito ir 
apylinkių lietuviams R. Valat
kos atminimas liks skaidriu 
šviesuliu ir pavyzdžiu, prime
nančiu, koks turėtų būti ameri
kiečio ir lietuvio profilis.

• “TĖVIŠKES ŽIBURIU” metinė 
prenumerata nuo 1979 m. sausio 1 d.
— $14. Naujiem prenumeratoriam
— $10.

Specialus papildomas 
traukimas!

Per 27,000 
ekstra laimėjimų daugiau 

kaip $1 M milijono vertes...

Šiame

BE TO I
duoda teisę j visus 5 reguliarius laimėjimus po’$i00,000,"" 

specialius laimėjimus $50,000 — $20,000 — $10,000
101 specialų laimėjimą po $5,000 
101 specialų laimėjimą po $2,000

101 laimėjimą po $1 0,000 
ir tūkstančius kitų specialių laimėjimų

... iš viso bus per 123,000 laimėjimų daugiau kaip $5 milijonų vertės!
Reguliarus jūsų Wintario bilieto nume
ris teikia jums tūkstančius galimybių 
laimėti šiame specialiame 1979 metų 
traukime. Jis galioja ne tik visiems re
guliariems ir neapmokestinamiems lai
mėjimams, bet ir trims specialiems trau
kimams po $50,000, $20,000 ir $10,000. 
Tuose trijuose specialiuose traukimuo-

se bus per 27,000 laimėjimų po $25 
pagal tris paskutines skaitlines. Laimė
jimai yra nustatyti, remiantis 102 serijų 
bilietų laida. „Laikas atsiimti laimėji
mams — iki vienerių metų. Traukimas 
bus rodomas ‘‘Global" televizijoje iš 
Uxbridge! Įjunkite televizorių 9 v. v.

visi laimime _ ♦----- * —•
_ Kg.

1979 m. sausio 4
Tuojau Įsigykite bilietu!

ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

Suskambėjo telefonas. Priei
nu — kalba gydytoja Irena še- 
putienė-Babenskaitė, pranešda
ma, kad staiga širdies smūgio 
ištiktas savo krautuvėje nualpo 
ir nuvežtas į ligoninę 1978. XI. 
16 mirė jos brolis Henrikas Ba- 
benskas, 56 metų amžiaus. Visa 
Karako lietuvių kolonija pažino
jo jį kaip ramų, padorų ir pa
slaugų tautietį. 1978 m. pradžio
je buvau aprašiusi jo nuotykius 
medžiojant. Rengiausi aprašyti 
įdomų jo pasakojimą iš indėnų 
gyvenimo, deja, Henrikas šias 
įdomias žinias jau nusinešė į 
amžinybę.

Henrikas gražiai grojo akor
deonu ir daug metų akompana
vo mūsų jaunimui tautinių šo
kių koncertuose b e i j ų repeti
cijose.

Babenskų šeimoje — beveik 
visi gydytojai, tik vienas Hen
rikas neturėjo patraukimo į me
diciną. Henriko tėvas Lietuvo
je — plaučių ligų gydytojas, 
motina — Austrijoje Vienos 
universiteto diplomuota masa
žistė, brolis Lietuvoje — vete
rinarijos gydytojas, profesorius, 
autorius kelių mokslo darbų, 
Irena Šeputienė-Babenskaitė — 
moterų ligų gydytoja.

Lenkų šventėje
Palaidoję Henriką Babenską, 

nuvykom į lenkų kolonijos 60 
metų nepriklausomybės šventės 
minėjimą. Sukakties data buvo 
lapkričio 11, bet pats minėjimas 
buvo nukeltas į lapkričio 18 d. 
Iš lietuvių dalyvavome: kun. 
Antanas Perkumas, lietuvių ka
pelionas, mokytojas Petras Kriš
čiūnas, Karako Lietuvių Bend
ruomenės pirm. Vladas Mažei
ka, Eugenija Rudytė, A. ir J. 
Vaisiūnai. Minėjimas įvyko sa
leziečių Don Bosco patalpose, 
dalyvaujant 200 asmenų.

Iškilmingas Mišias atnašavo 
kun. S. Brudek, kun. R. Urban
ski ir mūsų kun. A. Perkumas. 
Pasibaigus iškilmingoms pamal
doms, prasidėjo kultūrinis ak
tas. Smuiku grojo žinoma len
kų smuikininkė Božena Gajek, 
jai akompanavo Nina Ivanek. 
Ji grojo tik lenkų kompozitorių 
kūrinius.

Įdomu pažymėti lenkų muzi
kų atsiradimą Venecueloje. B. 
Gajek yra žinoma Varšuvos sim
foninio orkestro smuikininkė. 
Kartu su ja iš dabartinės Len
kijos yra atvažiavę apie 50 mu
zikų, pasirašę darbo sutartį su 
Venecuelos vyriausybe. Jų tiks
las — suorganizuoti Maracaibe, 

naftos centre, nuolatinį simfoni
jos orkestrą su Venecuelos mu
zikais. Visi šie muzikai atvyko 
iš Lenkijos su valdžios žinia, bet 
iš savo uždarbio 10% doleriais 
turi atiduoti Lenkijos vyriausy
bei. Iš to galima spręsti, kaip 
svarbu yra Lenkijos vyriausybei 
gauti amerikietiškų dolerių. Ji 
sutinka išnuomoti net savo me
nininkus svetimai valstybei.

Sekantis muzikos kūrinių atli
kėjas buvo šešiolikametis pia
nistas Jose Augustin Lira, žino
mos italų muzikos mokytojos 
Olgos Mondolfi mokinys.

Po koncertinės dalies buvo iš
kviestas tarti sveikinimo žodį 
Karako Lietuvių Bendruomenės 
pirm. Vladas Mažeika. Jis pa
brėžė, kad šis jo sveikinimas bei 
linkėjimas lenkų būtų priimtas 
ne tik kaip simbolinis prisimini
mas garbingos lenkų tautos pra
eities, bet ir kaip išsvajotos lais
vės viltis. Lenkų bendruomenės 
pirm. Feliksas Zubras padėkojo 
visiems atsilankiusiems, o drau
giškų tautų atstovams — už jų 
gražius linkėjimus. Pagerbė len
kų žuvusius karius vienos minu
tės tyla, nušvietė lenkų padėtį 
išeivijoje, džiaugėsi jų naujuo
ju popiežiumi ir išreiškė viltį, 
kad netolimoje ateityje Lenkija, 
kaip ir visos kitos okupuotos 
kaimynės, atgaus savo nepri
klausomybę.

Latvių iškilmėje
Po to važiavome į latvių ne

priklausomybės minėjimą, įvy
kusį taip pat lapkričio 18 d. Lat
vių bendruomenė Karake turi, 
nemažą būrelį lietuvių draugų. 
Iškilmingose pamaldose dalyva
vo iš lietuvių: Jūratė Statkutė 
de Rosales su savo vyru — lie
tuvių reikalams išrinkta latvių 
ryšininkė, gyd. P. Dambrava, A. 
Ignatavičiūtė — valdybos narė 
su seserimi Virginija, mokyt. P. 
Kriščiūnas, J. ir A. Vaisiūnai, 
kun. A. Perkumas, E. Rudytė ir 
VI. Mažeika.

Po iškilmingų pamaldų svečiai 
apžiūrėjo Argentinos latvės 
Skaidritės Kocens paveikslų pa
rodą. Po to buvo pakviesti į lat
vių suruoštas vaišes. Minėjime 
dalyvavo per 100 asmenų. Pra
nešimą padarė latvių bendruo
menės pirm. Peteris Bolšaitis. 
Jis padėkojo draugiškų tautų at
stovams už sveikinimus ir daly
vavimą, inž. A. Vitolis įteikė 
padėkos pažymėjimus savo tau
tiečiams. paaukojusiems Latvių 
Laisvės Fondui po 500 dolerių. 
Pravedė įdomią loteriją.

Rytų ir Vidurio Europos Studijų Sąjunga šiais metais surengė studijų dienas Banff vietovėje, Albertos provin
cijoje. Įvairių tautybių tarpe buvo ir lietuvių būrelis, kur) matome šioje nuotraukoje. Pirmoje eilėje: p. Krau- 
sienė, B. Bilkštytė-Richardson, p. Dubauskienė; antroje eilėje: Dubauskas, Krausas, A Landsbergis, J. R. Sima
navičius, A. Dudaravičius. Paskaitą apie lietuvių teatrą skaitė A Landsbergis

Suokalbis prieš degtinę ir šokius
A. KALNIUS

Savaitgalis ir vėl buvo gau
sus vinegretiniais renginiais: 
1. Toronto Prisikėlimo parapi
jos didžiojoje salėje įvyko šios 
parapijos choro 25 m. sukaktu
vinis koncertas - šokiai - išgertu
vės; 2. Lietuvių namų vyrai tuo 
pačiu laiku surengė viena valan
da anksčiau prieškoncertines iš
gertuves, o paskui solo ir duetų 
koncertą-šokius Karaliaus Min
daugo menėje; 3. Tų pačių na
mų jaunimo būrelis, pasirėmęs 
svaigalų, geros muzikos ir staig
menų tradicijomis, paskelbė šo
kius. Reikia iš karto pastebėti, 
kad šis “suokalbis” liečia šokius 
ir išgertuves tik tuo atveju, kai 
jais atskiedžiami meno rengi
niai ir kai besaikiai nugeriama 
pačių šokių proga.

Pinčiukas — suokalbio 
organizatorius

Man teko “maloni” pareiga 
aprašyti minėto choro koncer
tą, į kurį buvo atsibastęs ir Pin
čiukas. Jis, pamatęs mano kiše
nėje pieštuką, suprato, kad esu 
korespondentas, ir ėmė gundyti 
rašyti teisybę, nieko nevynio- 
jant į pakulas. Prieš tokią pa
gundą sunku atsispirti, nes sa
kyti teisybę tai juk yra pekliš
kas užmanymas. Matyt, šis vel
niūkštis, atsiminęs savo jaunas 
dienas, kai jis dar buvo mažu 
angeliuku, laipiojo ant baltų de
besėlių, pamiršo savo velniš
kas pareigas. Taigi atsisakyti jo 
patarimų būtų labai neišmin
tinga.

Vos man atvykusiam į koncer
tų salę jis sako:

— Pasijieškok stalo, idant tu
rėtum į ką alkūnėmis atsiremti.

— Klausau, Pinčiuk, — atsa
kiau ir tuoj pat nuėjau prie vie
no stalo. Žiūriu, visos kėdės ap
verstos augštyn kojom. Vadina
si, užimtas. Einu prie kito — ta 
pati giesmė, tik kėdės atlošomis 
įsirėmusios į stalą. Dar net ne
prisiartinus prie trečio, viena 
panaitė su balta gėle ant krūti
nės, matyt, choro, o gal net ir 
visos parapijos augštenybė, tvir
tai pasakė, kad visi stalai jau 
seniai užimti. Si žinia labai už
gavo Pinčiuką.

— Palauk, — suriko jisai ir 
nugyliavo kažkur per stalus. La
bai bijojau, kad jo biesas nenu
neštų į vienuolyną ir ten neim
tų kolioti parapijos kunigų, nes 
juk ne jie šį koncertą rengė ir 
tokią tvarką nustatė. Bet staiga 
kažkas sušvilpė ... Gi žiūriu Pin
čiukas gale salės, pačiame kam
pe, ant stalo užsilipęs, man 
abiem rankom moja. Nubėgu — 
nagi nė viena kėdė neatsirėmu- 
si į stalo briauną. Tai reiškia, 
šis stalas dar neužimtas.

— Tai vyras! — pagyriau Pin
čiuką. O jis pakėlė ranką ir 
dviem pirštais baksnoja sau į 
galvą: suprask, koks jis yra gud
rus.

— Ak, kiek čia daug vietos, 
— apsidžiaugiau. — O to stalo 
didumas ... kaip ministerio pir
mininko. Aš gi tik menkas ko- 
respondentukas, kurio jokių 
renginių vadai nepripažįsta.

Pinčiukas, supratęs liūdną 
mano mintį ir apgailėjęs žemą 
visuomeninę padėtį, gana gar
siai ir įsakančiai tarė:

— Išsiimk lapą popieriaus ir 
spalvotu pieštuku rašyk: “šitas 
stalas yra rezervuojamas gar
bingajam “Tėviškės žiburių” 
redakcijos spaudos attache’s po
reikiams. Taškas.”

— Ne, ne, ne ir dar tris kar
tus ne! šitas stalas jau seniai 
užimtas, — tarė prie kaimyni
nio stalo sėdinti visai neliūdno 
veido mergina, o gal net mo
teris. Matyt, ji čia buvo palikta 
daboti, kad kas nors nepaveržtų 
ir šitos paskutinės mūsų vilties.

Beveik kiekvienas velniūkštis, 
šitaip paniekintas moters, yra 

jau “gatavas numirti iŠ sar
matos”. Taigi ir Pinčiukas, už
simaukšlinęs kepurę ant akių, 
išnėrė pro duris. Aš gi pasi
ėmiau savo popiergalį ir nuta
riau eiti namo. Priėjęs prie du
rų, dar atsigrįžau į scenos pusę, 
bet kodėl, nežinau. Kas iš to, 
kad aš pamačiau porą kažkokių 
“komandierių” su pražilusiom 
nasturtom atlapuose. Aš vistiek 
jų tarnybinių funkcijų negalė
jau perprasti. Bet ką aš matau 
ten, kairėje pusėje? Nagi žiū
riu — senas mano draugas, net 
buvęs šios parapijos viršininku, 
galvą užvertęs dairosi.

— Na, ko gi tu palubėje jieš- 
kai? — pasveikinau.

— Vietos atsisėsti, — suniurz
gė, matyt, manęs neatpažinęs. 
— A, tai tu čia, — pagaliau nu
sišypsojo. Pradėjom kalbėtis 
apie šį, apie tą ir nė nejutome, 
kad mūsų kojos per kelius jau 
ima linkti. Pagaliau nei iŠ šio, 
nei iš to mudu tik lept ir jau 
sėdime prie vieno stalo, pačia
me salės gale, dešinėje pusėje, 
kampe. Aš tik pajutau, kad kaž
kas man nuo ausies braukia 
plaukus. Nagi, Pinčiukas atne
šė linksmą žinią:

— Galite sėdėti ramiai, — 
pažnibždėjo jis, — -trys šito sta
lo savininkai ten, prie baro, skė- 
čioja rankom. Vadinasi...

Aš Pinčiuką paprašiau kuriam 
laikui dingti.

* * *
Šitie įvykiai truko per 50 mi

nučių. Betgi čia esama nemažai 
ir mano kaltės, nes aš atvykau 
30 minučių anksčiau.

Taigi, tik 20 minučių pavėla
vęs, prasidėjo ir pats koncertas. 
Uždanga lygiai, netrukčiodama 
kaip kadaise, prasivėrė, ir mes 
scenoje išvydome daugybę vei
dų. Vieni iš jų atrodė lyg ir 
šiek tiek šalnos paliesti, lyg rū
pestėlių paglostyti, nes jau 25 
metai, kai jų lūpomis bėgioja 
dainos ir giesmės garsai. Tačiau 
visi jie linksmai švytėjo, degė 
ryžtu ir, tarytum kalbėjo sve
čiams: “Palaukite, mes jums 
parodysime, ką mes dar galime. 
Tegul tik ateis dirigentas." Tai 
buvo Prisikėlimo parapijos cho
ras ...

Netrukus išniro ir dirigentas. 
Tai judrusis sol. Vaclovas Veri- 
kaitis, pirmasis ir dabartinis šio 
choro mokytojas. Jis, tarp kita 
ko, yra ir muzikos kritikas, ku
ris Kanadoje bene dažniausiai 
imasi plunksnos ir savo muziki
ne patirtimi dalinasi su skaity
tojais. Tai labai gerai, nes mūsų 
dainos skleidėjai dažnai yra rei
kalingi paskatinimo, o klausyto
jai — apšvietos. Manau, kad ne
vienas laikraščio redaktorius, o 
ypač “Tėviškės Žiburių”, jam 
linkėtų tapti Toronto Jakubėnu.

Tarp abiejų Verikaičių — jau
no ir “barzdoto” — šiam chorui 
dar vadovavo kun. Br. Jurkšas 
net 13 metų. Jis savo muzikine 
patirtimi šį chorą apipavidalino 
ir išugdė visą eilę jaunų daini
ninkų. Po jo sekė jaunas muzi
kas Eug. Krikščiūnas, kuris da
bar vadovauja jaunimo chorui.

* * *
Kalbant apie šį sukaktuvinį 

koncertą, reiktų manyti, kad 
klausytojai, dainos entuziastai, 
stebuklo iš jo nelaukė. Nes ar
gi jie nežino, kad mažoj bend
ruomenės kiautelėj negalima 
pririnkti išskirtinų balsų, kad 
choristų pasiruošimo sąlygos 
dažnai sunkiai bepakeliamos — 
darbai fabrikuose ar įstaigose, 
namai, šeimos, vaikai ir visokie 
kitokie rūpesčiai juos vis ir vis 
kur nors įpareigoja. Ir jeigu šia
me koncerte mes jaučiame, kad 
choras yra peržengęs vidutiniš
kumo ribą, tai ačiū choristų en
tuziazmui, pasišventimui ir dai
nos meilei. Nemanau, kad yra 
bent vienas parapijietis, kuris 
šito nesuprastų, neįvertintų ir 

nebūtų dėkingas, nekalbant apie 
choro globėjus — Tėvą Bernar
diną, T. Placidą ir dabartinį kle
boną T. Augustiną, kurių nuo
širdumu ir visokeriopa parama 
naudojosi ir naudojasi chorve
džiai bei choristai.

Tenka dar paminėti, kad To
ronte yra susiorganizavęs vyrų 
choras, kuris šiame koncerte 
sėkmingai talkino parapijos 
chorui. Jis dar be vardo. Taigi 
laukiame krikštynų ir koncertų.

* * *
Po koncerto išdrožiau namo, 

regis, pats pirmasis. Mat, ne
turiu tokio “mikserio”, kuris 
muziką su alum gerai suplak
tų. Lipdamas laiptais augštyn, 
dar sutikau vieną antrosios jau
nystės porą, ateinančią į “kon
certą”. Namie prie durų radau 
Pinčiuką.

— Nepyk, o tuoj leisk vidun, 
nes matai, kad šalta.

Ū-ta-ta .. . Parodyk, ką para
šei! Gal kokią teisybę praleidai,
— paprašė jis. Parodžiau, tuš
čia jo. — Gerai pasakyta, bet 
parašyta neviskas. Trūksta vie
no parapijiečio, kuris sukėlė 
triukšmą dešiniame salės kam
pe.

Iš tikrųjų ten būta nemažo 
triukšmo. Vienas parapijos pi
lietis nervinosi, koliojosi ir net 
keikėsi, kai keleiviai iš kavinės 
ir baro vaikštinėjo pro šalį ir 
savo rankovėmis vis užkabin
davo kieno nors nosį arba truk
dydavo žiūrėti į sceną.

— Būtinai pasakyk rengėjam 
mano nuomonę, — užsispyrė 
Pinčiukas. — Jeigu vietoje sve
čių į kampus būtų buvę sukrau
ti stalai ir “trafikas” būtų bu
vęs nukreiptas pasieniais, tai 
jokių nesusipratimų būtų neįvy- 
kę ir dainos būtų skambėjusios 
tik viename salės gale.

— Na, čia, vyruti, mudu esa
me vienos minties,' — įsiter
piau aš, — bet tu man pasakyk, 
kur tada svečiai būtų pasidėję 
alaus bonkas, degtinės mišinius 
ir koka-kolą koncerto metu?

— Į tavo klausimą aš atsaky
siu savo paklausimu. Taigi, mie
lasis, jau artinasi laikas, kada 
ne tik klausytojai koncerto me
tu girkšnos alų ir sriubčios vi
sokias mikstūras, bet ir solistai 
bei vaidilos eis į sceną su “mi- 
kėm” saujose, o choristams rei
kės įsiridinti gal net kelias stati
nes alaus. Tai dabar tu man pa
sakyk, kur gi jie tas visas gėry
bes pasidės? Juk ant fortepijo
no viskas nesutilps.

— Na, šitaip tai jau nebus,
— atrėžiau, — o tu esi šmeiži
kas, papliauška, niekadėjas ir... 
daugiau nieko.

— Tebūnie, kaip tu sakai. Bet 
prieš išeinant leisk man iškelti 
dar vieną klausimą: ar gali rim
tas menininkas scenoje užmegz
ti ryšį su publika, kuri yra di
desnėj ar mažesnėj alkoholio 
įtakoj? Aš atsakau — ne. Arba 
juodu abu turi būti girti, arba 
nė vienas neragavęs nė lašelio. 
Na, tai lik sveikas!

— Palauk. Kaip žinai, aš nesu 
dvasia ir tuo pačiu metu nega
liu dalyvauti dviejuose koncer
tuose. Pasakyk, ar tu buvai Lie
tuvių namų vyrų surengtame 
koncerte? Jei taip, tai kaip jis 
tau patiko?

— Taip, buvau. Koncertas bu
vo geras, tik perpus trumpes
nis. Solistai savo duoklę atidavė 
be priekaištų. Tik, matai, tenai 
baras buvo atidarytas viena va
landa anksčiau, kad publika ge
riau pasiruoštų išklausyti kon-. 
certo. Bet išėjo atvirkščiai, nes 
solistai turbūt dėlto nesutiko 
padainuoti priedo nė vienos dai
nos.

— Ačiū ir atleisk, jei kur 
nors tave užgavau, — tariau at
sisveikindamas.

— Gaila, bet velnias niekam 
negali atleisti.
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Apysaka “Išeivės keliu"
PR. NAUJOKAITIS

Marija Aukštaitė (Radkevičiū- 
tė-Navikevičienė, gim. 1896) iš 
Lietuvos j Kanadą yra atvykusi 
1930 m. Čia ji pasižymėjo kul
tūrine ir visuomenine veikla. 
Kanados ir JAV lietuvių laik
raščiuose spausdino patriotinių 
ir kitokių proginių eilėraščių, 
apsakymėlių, straipsnių, repor
tažų. Viso gyvenimo poezijos 
rinktinę “Rožių vasara” išleido 
1966 m. Jos stalinėje yra susi
telkę nemaža atsiminimų, belet
ristinių apybraižų. Iš gausaus 
jos rankraštyno yra atrinkta 
spaudai ir neseniai išleista apy
saka “Išeivės keliu”.

Išoriniai apysakos rėmai yra 
keleivinio laivo, plaukiančio iš 
Prancūzijos Le Havre uosto į 
Kanados Halifaksą, aplinkuma. 
Laivu plaukia ir dvi lietuvės: 
Loreta Rimšienė, Lietuvoje Ne
muno Vilnies slapyvardžiu žino
ma rašytoja, ir nėščia gražuolė 
Gražina. Tik laive juodvi susi
pažįsta ir nuoširdžiai susidrau
gauja. Gražina atvirai pasipasa
koja savo gyvenimo istoriją. Lo
reta iš Gražinos pasakojimo vė
liau sukuria apysaką. Daug dė
mesio skiriama ir laivo aplin
kumai. Augštos kilmės anglai 
ruošia balius, į juos kviečia ir 
abi lietuves.

Gražina yra kilusi iš nusigy
venusių Lietuvos aristokratų. 
Su senele ji gyvena menkoje 
trobelėje Kauno pakraštyje. Po 
senelės mirties gimnaziją lan
kančią Gražiną globoja jaunas 
kunigas Albinas. Bet reikalai 
taip susidėsto, kad Albinas stai
ga dingsta, ir Gražina neturi iš 
ko gyventi. Laisvės alėjoje tada 
susipažįsta su dailininku Alvy- 
ru ir sutinka jam pozuoti. Al- 
vyras yra kilnus žmogus, ir jo 
globoje Gražina jaučiasi saugi. 
Tačiau staiga dailininkas išme
tamas iš buto, jo paveikslai par
duodami iš varžytinių, o jis pats 
išvyksta į Paryžių. Gražina vėl 
lieka be cento kišenėje. Tada 
netikėtai ją aplanko Alvyro 
draugas dailininkas Vakaris, šis 
prikalbina Gražiną jam mode
liuoti. Vakario viloje ir atsitin
ka ta nelaimė, kad Gražina ne
atsispiria gražaus vyro vilioji
mams. Savo nupuolimą ji labai 
skaudžiai išgyvena. Tačiau di
džiausio nusivylimo momentą 
vėl atsiranda kunigas Albinas. 
Jis iš Vakario išreikalauja ne
mažą sumą pinigų ir didelį la
gaminą brangaus kraičio, su
tvarko kelionės dokumentus į 
Kanadą, laikinai apgyvendina 
Palangoje pas savo bičiulius, 
bet dėl klebono mirties negali 
pats net Gražinos išlydėti. Ta
čiau įvykiai rieda sklandžiai į 
laimingą pabaigą. Kanadoje 
Gražina išteka už turtingo kana
diečio. Užaugęs sūnus tampa 
garsiu dailininku, o po daugelio 
laimingų metų senutė Loreta 
tvarko savo gausius rankraš
čius.

Apysakoje yra nemaža Įtam
pos. Gėris, idealizmas nugali 
blogi. Net ir dailininkas Vaka
ris nėra sugedęs žmogus, ypač 
kilni yra jo žmona. O Gražina 
yra gerutė herojė — iš senes
nių laiku sentimentalių roma
nų. Sentimentalizmas Lietuvoje 
niekad stipriau nebuvo pasireiš
kęs, o su Lazdynu Pelėda jis 
visai išblėso. Atrodo, mūsų 
Aukštaitė bus viena ryškiausių 
lietuviškojo sentimentalizmo at
stovių. Tačiau tos išraiškos prie
monės, kurios žavėjo skaityto
ją 18 šimtmetyje ar 19-ojo pra-

Vyresniosios kartos Kanados lietu
vių rašytoja MARIJA AUKŠTAITĖ, 
neseniai išleisdinusi apysaką “Išei- 
vės keliu”. Seniau ji yra išleisdinusi 
poezijos rinkinį “Vasaros rožės”. Ka
nadoje ji gyvena nuo 1930 metų

džioje, šiandien, dvidešimtojo 
šimtmečio pabaigoje, yra pase
nusios ir jau nepatenkina išpru- 
susio skaitytojo, štai, kad ir to
kie pasaldinti žodeliai, kuriais 
Gražina atsisveikina savo glo
bėją kunigą:

— Ne, tėveli! Toje tuštumo
je aš būsiu su jumis! Melsiuos 
už jus! Už viską jums klosiu 
savo širdies šilką, padėkos gijo
mis išaustą, meilės šaudyklė
mis pervarstytą! (155 p.).

Sentimentali, nenatūrali yra 
ir laivo kapitono deklamacija:

— Mano rolė — uostas nuo 
uosto. Marių krantas ligi kito 
kranto. Laivai, mano kaimynai 
ir mano bičiuliai. . . žuvėdros — 
palydovės. . . Bangų šniokštimas
— mano simfonijos ... Dangaus 
erdvė su žvaigždžių mirijadais
— mano apsiaustai. .. Vėjai ir 
audros, mano mėgiamiausi švil
pesiai. Myliu aš jūrą! Myliu jos

Šukytė Kanados spaudoje
Lilija Šukytė-Sukis, gimusi 

Lietuvoje, išaugusi ir išsimoks
linusi Kanadoje, gyvenanti ir 
dainuojanti V. Vokietijoje, pasi
dalino savo patirtimi su “Opera 
Canada” skaitytojais per leidi
nio bendradarbį Ruby Mercer. 
“Opera Canada” yra leidžiamas 
4 kartus į metus. 1978 m. gruo
džio numeryje yra įdėtas Ruby 
Mercer pokalbis su L. šukyte ir 
kelios nuotraukos. Kadangi 
“Tėviškės Žiburių” 1978 m. spa
lio mėn. numeriuose buvo dau
giau apie L. šukytę rašyta, čia 
paminėsiu tik būdingesnius 
bruožus.

L. šukytė pastebi, kad turi 
būti giliai suprastas dainuoja
mas dalykas ir perduodamas 
kaip poezijos kūrinys. Iš pavie
niu dainavimo koncertų nebūtų 
galima pragyventi. Kai dainuo
jama operose, tai galima turėti 
ir koncertų. Kartais yra sun
kiau dainuoti atskiruose kon
certuose, negu operoje, nes so
listas tuo atveju yra vienišas.

Ji maloniai prisimena pirmas 
pamokas Hamiltone, McMaster 
universitete, o geriausiai — To
ronto muzikos fakultete su 
Mme Jessner. Pirmas reikšmin
gas dainavimas buvęs Stratfor- 
do festivalyje. Po to patekusi į 
Niujorko Metropolitan operą. 
Ten gaudavusi tik mažos reikš
mės vaidmenis. Be rekomenda
cijų nebuvę vilties kilti. Norė
jusi grįžti į Kanadą, bet pasuku
si į Europą ir pasilikusi Muen- 

nerimstančias gelmes! Myliu 
dangaus gilumą, į kur mano ne
vilty — pakeltos akys atsiremia 
į Viltį. O didžiausiai myliu vie
ną mano negęstančią žvaigždę, 
dėl kurios mano rankose vairas, 
o prote negęstanti šviesa, tai 
štai. . . ši kuklutė moteris — 
mano Antuanetė, kuriai palikau 
laisvą valią skraidyti po pasau
lį, ir ji skraidydama viena be 
manęs — nepasiklydo. .. (35- 
36 p.).

Taip kapitonas kalba keleivių 
miniai laive. Juk visi pasakys, 
kad tai nepsicholigška, nenatū
ralu, dirbtinai pasaldinta. Tokių 
pasaldinimų ypač gausu labai 
ištęstose Loretos ir Gražinos su
sipažinimo scenose. Natūrales
nis yra Gražinos pasakojimas, 
bet ir ten neišvengiama dirbti
nių pasaldinimų, meilinių žode
lių, kurių visai nereikia. Kai 
senti mentalistinė stiliaus ma
niera skaitytoją atstumia, tai 
lyrinės vietos maloniai patrau
kia. Autorė yra jautri gamtos 
grožiui. Čia ji randa tinkamus 
žodžius savo jausmui išreikšti.

Štai pavyzdžiu gali būti kad 
ir šis nakties vaizdas jūroje:

“Sublizgo jūra ir dangus, pra
nyko horizontai, viskas susijun
gė į vieną grožį ir refleksiją, ži
buriavo dangus ir jūra, ir pro tą 
visą puošniausiu rausvumu te
kėjo mėnulis” (54 p.).

Reiklesnis skaitytojas, be 
abejonės, apysakoje ras nema
ža trūkumų, bet eilinis skaityto
jas mielai paseks intriguojančią 
Gražinos istoriją ir bus paten
kintas lengvu pasiskaitymu.

Knyga išleista gražiai, su J. 
A. Navikevičiaus pieštu virše
liu, atspausta švariai, gerame 
popieriuje.

Marija Aukštaitė, ISEIVĖS KE
LIU. Apysaka. Išleido A. F. Na- 
vikevičius. Surinko ir apipavida
lino “Tėviškės žiburių” spaustu
vė Toronte. 207 psl., kaina $5.50.

cheno operoje, kurioje jaučiasi 
kaip namie.

Augščiausia pakopa buvusi pa
siekta Korėjos operoje “Sim 
Tjong”, kurios kompozitorius 
Isang Yun specialiai L. šukytei 
sukūrė muzikinį vaidmenį. Nuo 
tada žmonės pamilę jos daina
vimą.

Praėjusį sezoną labai sėkmin
gai dainavusi Dafnę. 1980 m. 
turinti pasiūlymą dainuoti Pa
miną Romoje. Šiaip dainuojanti 
daugelyje operų ir dažnai ke
liaujanti.

Esančios išleistos trys plokš
telės: Cavalli “Egisto”, Mozarto 
“Esconio” ir Nicolai “Linksmo
sios Windsoro kūmutės”.

Korespondentas pateikė sol. 
L. Šukytei ir šį klausimą: “Esa
te gimusi Lietuvoje, užaugusi 
Kanadoje, o dabar gyvenate Eu
ropoje. Kurią šalį laikote sa
va?” Ji atsakė: “Aš nežinau, Ru
by. Manau, kad kiekvienas žmo
gus vienaip ar kitaip myli gim
tąją savo šalį, bet aš buvau kū
dikis, kai palikau Lietuvą, ir 
apie ją nieko neatsimenu. Moks
lus ėjau Kanadoje, bet, kaip sa
kote, karjerą turiu Europoje. 
Visdėlto aš dainuoju tautines 
savo dainas kada tik galiu, nes 
jos yra mano asmens dalis.”

V. M.

• Savoji spauda — kaip kraujas. Be 
jo apytakos organizmas stingsta ir 
miršta.

Po kaikurių pasikeitimų, vie
nų dėl mirties, kitų dėl kitų 
priežasčių, LŽS centro valdyba 
Los Angeles mieste yra tokios 
sudėties: pirm. Jonas Kuprionis, 
sekr. Vladas šimoliūnas, ižd. 
Kleva-Rūta Vidžiūnienė, atstovė 
radijo reikalams Stasė Pautie- 
nienė. Valdybos adresas: LŽS, 
6601 Densmore Ave., Van Nuys, 
Ca. 91406, USA. Tel. 213-786- 
3131.

Sąjungos veiklos svarbesni 
bruožai yra šie:

1. Pagrindinė žurnalistų są
jungos veikla reiškiasi jos narių 
bendradarbiavimu periodinėje 
spaudoje ir radijo programose. 
Visa eilė jos narių pozityviai ir 
produktyviai reiškiasi tose sri
tyse.

2. Spaudos išsilaikymas ir jos 
stiprėjimas daug priklauso nuo 
jos rėmėjų - prenumeratorių. 
Žurnalistų sąjungos nariams, 
šalia eilinio bendradarbiavimo 
spaudoje, nėra svetimas reika
las padėti, kad spauda pasiektų 
skaitytojus, t.y. skatinti ją pre
numeruoti. Centro valdyba, be 
kitų dalykų, yra specialiai pa
prašiusi lietuviškąsias radijo va
landėles šiame reikale talkinti. 
Susilaukiama teigiamų rezul
tatų.

3. Periodinė spauda ir radijas 
yra giminingos šakos, sudaran
čios bendrą lietuviškąją komu
nikaciją. Žurnalistų sąjungos 
nariais, pagal jos įstatus, yra 
numatyti ir radijo valandėlių 
darbuotojai. Dalis jų priklauso 
Sąjungai. Centro valdyba yra 
kreipusis į visų radijo valandė
lių vedėjus ir stengiasi, kad šių 
abiejų lietuviškosios komunika
cijos šakų darbuotojai sueitų į 
glaudesnį bendradarbiavimą ir 
vieni kitiems talkintų.

4. Naujiems nariams patrauk
ti bei jaunesniųjų reiškimąsi 
žurnalistikoje skatinti Čikagoje 
veikia Daužvardžio Fondas, va 
dovaujamas kun. A. Saulaičio. 
šis fondas kaupia lėšas ir iš jų 
skiria premijas periodinėj spau
doj pasireiškiantiem jaunuo
liam.

5. LŽS narių sudėtis ilgainiui 
keičiasi. Valdyba numato ne
trukus patikrinti esamą narių 
sudėtį ir, sudarius tikslesnį są
rašą, išsiuntinėti nariams. Tai 
padėtų ne tik centro valdybai, 
bet ir atskirti vietovių nariams 
žinoti jų artumoje gyvenančius 

2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglintortf 
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 

Melstrrikas darbas, puikūs lietuvitki projektai 
E$TŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

bendradarbius ir palaikyti ry
šius. Sąjungai tai būtų akstinas 
nepriklausančius žurnalistus pa
kviesti prisidėti.

6. Spauda padeda išeivijos lie
tuviškąją veiklą skatinti, kelti 
arba smukdyti. Žurnalistų są
junga, atstovaudama periodinės 
spaudos sričiai, nors ir netiesio
giai, bet iki tam tikro laipsnio 
lyg ir neša moralinę atsakomy
bę už vienokius ar kitokius spau
dos pasireiškimus. Tiesa, nevisi 
spaudai rašantieji yra L. Žurna
listų Sąjungos nariai. Ypač še
šėlis krinta lygiai ant visų nei
giamais atvejais. L. Žurnalistų 
Sąjungos valdybos posėdžiavi
mai, o taip pat ir jos narių, t.y. 
spaudos darbuotojų, šioje orga
nizacijoje dalyvavimas vargiai 
turėtų gilesnę prasmę, jeigu ji 
nieko negalėtų paveikti. Jos 
vaidmuo būtų bereikšmis esmi
niame reikale — spaudos pažan
gos, ypač spaudos etikos kėlime. 
Reikalas, tiesa, labai sudėtingas, 
bet ir labiausiai svarbus. Ir da
bartinėje periodinėje lietuvių 
spaudoje pasireiškia nemaža iš
eiviją žeminančių išpuolių. Iš 
kitos pusės, L. Žurnalistų Są
junga savo narių tarpe turi ne
maža tikrai iškilių, pozityviai 
besireiškiančių, taurių spaudos 
darbuotojų. Centro valdyba lai
ko vienu iš svarbiausių savo 
veiklos uždavinių j ieškoti ke
lių, kaip mūsų turimos pozity
vios, plunksną valdančios jėgos 
galėtų veiksmingiau talkinti 
mūsų spaudos negerovių šalini
mui. LŽS centro valdyba

Atsiųsta paminėti
Albinas Baranauskas, RUDENYS 

IR PAVASARIAI ARBA UŽPLY- 
NIŲ PULTINEVIČIUS NAMIE IR 
SVETUR, III dalis. Išleido 1978 m. 
Lietuviškos Knygos Klubas, 4545 
West 63rd St., Chicago, III. 60629, 
USA. Viršelis — dail. V. O. Virkau. 
389 psl. minkštais viršeliais. Kaina 
— $8.

LIETUVIŲ DIENOS nr. 8, 1978 m. 
spalis. Mėnesinis žurnalas lietuvių ir 
anglų kalbomis. Leidėjas — Antanas 
F. Skirius, 4364 Sunset Blvd., Holly
wood, CA 90029, USA. Siame nume
ryje daug vietos skiriama 1963 m. 
mirusiam kompoz. K. V. Banaičiui 
bei jo operai “Jūratė ir Kastytis”.

ATEITIS nr. 7, 1978 m. rugsėjis. 
Mėnesinis Ateitininkų Federacijos 
žurnalas. Sis numeris redaguotas S. 
Kuprio. Administratoriaus adresas: 
Juozas Polikaitis, 7235 So. Sacra
mento Ave., Chicago, IL 60629, USA.
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d KULTŪRIKEJE VEIKLOJE
SAVO METINI KONCERTĄ pava- 

sarėjančioje Adelaidėje, Australijo
je, 29-tą kartą surengė choras “14- 
tuania”, vadovaujamas dirigentės sol. 
G. Vasiliauskienės ir administrato
riaus J. Lapšio. Pirmojoje dalyje 
skambėjo moterų, vyrų ir mišraus 
choro atliekamos dainos. Bene di
džiausio dėmesio susilaukė B. Gor- 
bulskio "Klausyk širdies”, kurią te
ko net pakartoti. Lengvesniam žan
rui taipgi atstovavo T. Makačino ir 
V. Juozapaičio kompozicijos. Pirmoji 
dalis užbaigta ištrauka iš B. Budriū- 
no “Gintaro šalies baladės" su mel- 
burniečiu baritonu J. Rubu ir skai
tovu J. Neverausku. Sol. J. Rūbas 
šią programos dalį papildė keliom 
atskirom dainom. Akompanavo pia
nistė N. Masiulytė. Antroje dalyje 
buvo atlikta liaudies dainų ir poezi
jos pynė “Tėviškė”, koncerto daly
vius nukėlusi i lietuvišką kaimą. So
lo dainas bei duetus dainavo — V. 
Opulskis, J. Maželienė, A. Kamins
kienė, J. Neverauskas, choro vadovė 
G. Vasiliauskienė ir J. Rūbas. Muzi
kine palyda pasirūpino akordeonistė 
M. Dumčiuvienė. Apšvietimą tvarkė 
fotografas V. Vosylius.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGI
JOS 1978 m. literatūros premija bus 
paskirta Kalifornijoje, kur yra suda
ryta vertintojų komisija. Sprendimą 
turės padaryti jos nariai — B. Braz
džionis, B. Raila, A. Rūta, dr. E. Tu- 
mienė ir P. Visvydas. Papildomai 
pranešama, kad autoriai ir leidėjai 
penkis premijuoti siūlomų knygų 
egzempliorius turi siųsti ne Lietuvių 
Rašytojų Draugijos valdybai, o ver
tintojų komisijai šiuo adresu: Ber
nardas Brazdžionis, 1106 Lime Place, 
Vista, CA 92083, USA. Anksčiau 
skelbta paskutinė knygoms gauti
1978 m. gruodžio 31 d. data pakeičia
ma į 1979 m. sausio 31 d. Ligi tos da
tos bus laukiama premijai siūlomų 
knygų. Kartu primenama, kad pri
imami tik 1978 m. leidiniai. Knygos, 
išleistos 1979 m., nors ir su 1978 m. 
data, iš šio konkurso išjungiamos. 
Jas bus galima siūlyti literatūrinei
1979 m. premijai.

“DAINAVOS” ANSAMBLIS čika- 
giečiams kasmet parūpina naujų mu
zikinių kūrinių. Su savo vadovu muz. 
Aloyzu Jurgučiu jis jau repetuoja 
“Emiliją Plateraitę”, kurios libretą 
sukūrė Anatolijus Kairys, muziką 
— pats ansamblio vadovas. Du šio 
muzikinio veikalo spektakliai numa
tyti kovo 31 ir balandžio 1 d. d. Ma
rijos gimnazijos salėje. Juose daly
vaus solistai — Nerija Linkevičiūtė, 
torontietis Rimas Strimaitis, Valen
tinas Liorentaa, Audronė Simonaity- 
tė-Gaižiūnienė, Bronius Jančys, Ne
lė Paulauskaitė ir J. Burges. Muz. A. 
Jurgutis “Emiliją Plateraitę” yra de
dikavęs savo žmonai, kuriai su duk
ra vis dar neleidžiama iš sovietų oku
puotos Lietuvos išvykti Čikagon. Re- 
žisore yra pakviesta Živilė Numgau- 
daitė, scenovaizdžius sukurs dail. J. 
Daugvila. Chorų paruošime muz. A. 
Jurgučiui talkina Rasa Soliūnaitė su 
pianiste Živile Modestiene.

FILISTERIŲ SKAUTŲ SĄJUN
GOS Los Angeles skyrius Kaliforni
jos lietuvius pakvietė į Sv. Kazimie
ro parapijos salę susitikti su čikagie- 
čiu aktorium Jonu Kelečium. Svečias 
iš Čikagos buvo atvežęs S. Becketto 
“Paskutinį Krappo įrašą”, Pulgio 
Andriušio senolio monologą “Neįlei
do” ir Antano Vaičiulaičio pasakos 
“Uodas” inscenizaciją. Jos atlikime 
jam talkino vietinis aktorius Algi
mantas žemaitaitis. Jono Kelečiaus 
dramos popietė prieš Kalėdas buvo 
surengta ir Klevelande, Dievo Moti
nos Nuolatinės Pagalbos parapijos 
salėje.

VILLA ANGELA ACADEMY mer
gaičių gimnazija Klevelande, JAV, 
kasmet pastato vieną operetę ar ku
rį kitą muzikini veikalą. 1978 m. 
lapkričio 17-22 d.d. buvo suvaidinti 
keturi R. Rodgerso ir O. Hammer- 
šteino “Oklahomos" spektakliai. Pa
grindinį vyro vaidmenį atliko Marius 
Tatarūnas, pakviestas iš Sv. Juozapo 
gimnazijos. Be šio lietuvio, “Okla
homos” operetės pastatyme dalyvavo 
Paulius Kijauskas ir Audrė Motie
jūnaitė. M. Tatarūnas, gimnaziją 
baigsiantis šiais mokslo metais, yra 
dalyvavęs ir kituose operečių pasta
tymuose. Jis žada studijuoti vaidybą 
ir dainavimą.

NIUJORKO LAIKRAŠTIS “Sun
day News” savo priediniame žurna
le visą puslapį paskyrė dail. Albino 
Elskaus dviejų spalvotų vitražų nuo
traukoms. Niujorkietis A. Elskus yra 
pasižymėjęs visoje Amerikoje kaip 
talentingas vitražų kūrėjas. Neseniai 
su 12 kitų dailininkų jis dalyvavo 
Niujorke įvykusioje parodoje "Nau
jieji vitražai”, pateikdamas 5 savo 
kūrinius. Dabar ši paroda yra per
kelta Vašingtonan, į Renwicko gale
riją, kuri priklauso garsiajam Smith
sonian institutui.

KRISTINA SABALYTĖ, magistro 
laipsniu baigdama studijas Carbon
dale universitete, Illinojaus valsti
joje, savo baigminiam darbui pasi
rinko temą "Balys Sruoga — lietu
vių drama teorijoje ir praktikoje”. 
Prie šio darbo pridėjo ir į anglų 
kalbą išverstą B. Sruogos pjesę “Ka
zimieras Sapiega”. Jaunoji teatrologė 
yra išvertusi lietuvių dramaturgų 
kūrinių A. Straumanio leidžiamai 
baltiečių dramos antologijai, daly
vavusi universiteto teatro pastaty
muose.

KAUNO MENININKŲ NAMUO
SE įvykusį kauniečių rašytojų vaka
rą įvadiniu žodžiu pradėjo Lietuvos 
Rašytojų Sąjungos Kauno skyriaus 
atsakingasis sekr. V. Martlnkus. 
Naujus savo eilėraščius skaitė D. 
Saukaitytė ir A. Miku ta. Su A. Pui
šytės ir B. Keturakio laimėjimais 
poezijoje dalyvius supažindino Kau
no dramos teatro aktorė R. Staliliū
naitė. Oficialiai šis vakaras, kaip ir 
daugelis kitų renginių, buvo skirtas 
propagandiniam kompartijos ir so
vietinės Lietuvos šešiasdešimtmečiui. 
Šiai daliai atstovavo A. Liepsnoms, 
pažėręs atsiminimų iš nepriklauso
mos Lietuvos kalėjimų. Vakarą pa
pildė kauniečių rašytojų knygų paro
dėlė.

LIETUVOS MENO DARBUOTO
JŲ RŪMAI vilniečius pakvietė į pir
mąją respublikinę kino dailės paro
dą. Jie turėjo progą susipažinti su 
beveik šimtu kino filmų eskizų, dra
bužių piešinių, kino plakatų. Dau
giausia jų šiai parodai pateikė daili
ninkai A. Ničius, V. Bimbaitė, J. 
čeičytė, J. čiuplys, F. Linčiūtė-Vai- 
tiekūnienė, A. Švažas, I. Vabalienė. 
Parodoje taipgi buvo išstatytos gra
fiko M. Bulakos eskizų nuotraukos 
pirmiesiems filmams “Tiltas” ir "Ka
lakutai”, eskiziniai grafiko S. Kra
sausko piešiniai filmui “žingsniai 
naktį’. Panašią parodą Vilniaus dai
lės fondo salone surengė ir Kino Mė
gėjų Draugijos dailininkai. Čia pa
grindinis dėmesys teko jų sukur
tiems pieštiniams filmams. Tarp jų 
buvo D. Narvydaitės nupiešta pasa
ka “Dvylika brolių juodvarniais laks
čiusių", L. Gutausko — “Lapė kara
lienė”, G. Gučaitės — “Stebuklingas 
akmenukas”, A. Pakalnio — “Kaip 
skruzdė vilką pamokė" ir kt. Paro- 
don buvo įjungti ir mokomieji fil
mai, skirti pradinių klasių mokslei
viams.

IS R. VOKIETIJOS GRIŽO Vil
niaus operos ir baleto teatro rež. E. 
Domarkas, studijas gilinęs vokiečių 
teatre “Komische Opera” pas prof. 
J. Herzą. Kaip režisoriaus asistentas 
jis dalyvavo G. Puccini operos “Ma
dame Butterfly" ir G. Kacero veika
lo vaikams “Linksmasis muzikantas” 
pastatymuose.

VILNIAUS UNIVERSITETO 400 
metų sukakčiai buvo skirtas vakaras 
"Senasis muzikinis Vilnius”, sureng
tas Lietuvos meno darbuotojų rū
muose. Pranešimą apie muzikinį Vil
niaus gyvenimą XVI š. padarė mu
zikos kritikas V. Jurkštas, pasinau
dodamas skaidrių iliustracijomis. 
Koncertinę dalį atliko svečiai iš 
Šiaulių — K. Preikšto pedagoginio 
instituto vokalinis senosios muzikos 
ansamblis.

VILNIAUS DRAMOS TEATRO 
repertuarą jaunųjų aktorių iniciaty
va papildė moldavų rašytojo I. Dru- 
cės drama “Žemės ir saulės vardu”, 
režisuota S. Nosevičiūtės. Scenovaiz
džius sukūrė dail. G. Kličius, muzi
ką — moldavų kompoz. V. Goja. Pa
grindinius vaidmenis paruošė akto
riai — V. Rumšas, R. Arbačiauskai
tė, M. Smagurauskas, A. Budrikai- 
tė, A. Zalanskas.

DONATAS BANIONIS, Panevėžio 
dramos teatro ir filmų aktorius, su
kūrė pagrindinį Beethoveno vaidme
nį R. Vokietijos “DEFA” studijos 
filme “Beethovenas — gyvenimo 
dienos”. Filmą režisavo H. Zemanas, 
scenarijų parašė G. Guncrtas, pasi
naudodamas R. Rollando studija bei 
kita medžiaga. Filme atsisakoma 
konkrečių L. Beethoveno biografi
jos duomenų, pasitenkinant trumpu
čiais etiudėliais, atskleidžiančiais 
dvasinius šio didžiojo kompozito
riaus lūžius. Baigminiuose filmo 
kadruose L. Beethovenas kraustosi į 
naują butą — žygiuoja paskui veži
mą su skurdžia manta, o aplink jį 
knibžda dabartiniai automobiliai. 
Filmo kūrėjai šiais kadrais, atrodo, 
norėjo pabrėžti didžiojo genijaus iš
kilimą virš laiko ribos.

VILNIAUS OPEROS IR BALETO 
TEATRAS savo repertuarą papildė 
naujųjų rūmų scenai pritaikyta Vy
tauto Klovos opera “Pilėnai”. Pir
mą kartą ji buvo pastatyta senajame 
teatre 1956 m. ir autoriui V. Klovai 
laimėjo respublikinę premiją sekan
čiais metais. Naują šios operos pa
statymą paruošė dirigentas R. Ge
niušas, rež. V. Mikštaitė, dail. F. Na
vickas, baletmeisteris V. Brazdylis, 
chormeisteriai A. Krogertas ir C. Ra
džiūnas. Premjeriniame spektaklyje 
pagrindinius vaidmenis atliko: Mar
girio — R. Vešota, Eglės — G. Apa- 
navičiūtė, Danylos — V. Noreika.

PLATAUS PRIPAŽINIMO yra su
silaukęs kaunietis fotomenininkas 
Aleksandras Macijauskas, pasižymin
tis reportažiniu stiliumi. Ypač popu
liari humorą atspindinti jo nuotrau
kų serija "Kaimo turgus”, atkreipu
si net ir karikatūristų dėmesį. Šia 
vasarą buvo išleistas A. Macijausko 
“Meninės fotografijos katalogas", 
kuriame 48 jo nuotraukas piešiniais 
palydėjo karikatūristas A. Deltuva. 
Šiuo metu A. Macijauskas yra įpusė
jęs naują nuotraukų seriją "VeterR 
narijos akademijos klinikos". Šieme
tinėje tarptautinėje Friburgo paro
doje Šveicarijoje A. Macijauskas lai
mėjo premiją už serijas “Kaimo tur
gus” ir "Veterinarijos akademijos 
klinikos”, o tarptautinėje parodoje 
Čekoslovakijoje gavo pirmą premiją 
ir specialų prizą už nuotrauką “Lai
vo remontas”. V. Kst.
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Žymieji teniso žaidėjai Vitas Gerulaitis ir Bjorn Borgas Jeruzalėje prie 
Raudų sienos. Abu lankytojai buvo svetingai priimti Izraelyje

HOLKHR REAL ESTATE

JANE-BABY POINT, atskiras. o į 3'ano, 6 kambarių namas; 
apšildomas saulės k;įį’ — g* įuralus medis viduje; garažas su
privačiu įvažiavimud? skolų.
ROYAL YORK-EGLINTON, gražus 6 kambarių vienaaugštis; pilnai 
užbaigtas rūsys, 2 prausyklos, 2 atviri malkomis kūrenami židiniai; 
garažas su privačiu įvažiavimu.
SWANSEA, atskiras, oripi”'»,"-į| u O ta 2 miegamųjų, vos kelio
likos metų senumo; gp 3 t* ,Q.,M<u Įvažiavimu.
RUNNYMEDEBLOOR, 8 kambarių mūrinis namas, 2 mod. virtuvės; 
garažas su privačiu įvažiavimu; namas be skolų; prašoma kaina $64.900. 
HIGH PARK-BLOOR, 7 kambarių atskiras namas; kvadratinis planas, 
vandeniu-alyva šildomas; 2 prausyklos; garažas su plačiu įvažiavimu, 
netoli Bloor.
ROYAL YORK-BLOOR, atskiras vienos šeimos 2 miegamųjų (5 kamb.) 
vienaaugštis, vandeniu-alyva šildomas; užbaigtas rūsys, nemažas skly
pas, garažas su privačiu įvažiavimu.

Skubiai reikalingi namai pardavimui 
Nemokamas įkainojimas

18 įstaigų jūsų patarnavimui toronte ir 
ONTARIO PROVINCIJOJE.
P. K E R B E R I S,
2336 BLOOR STREET WEST

tel. 763-5555 namų 239-5923

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI — virš 15 milijonų
KASOS VALANDOS: = 
Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 =
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 E
šeštadieniofs 9-1 =
Sekmadieniais 9.30 - 1 =

MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų 10%
term, indėlius 2-3 metų 93/ą%
pensijų ir namų s-tas 9%
taupomąsias s-tas 9%
depozitų-čekių s-tas 6%
DUODA PASKOLAS:
asmenines 9,/2%
nekiln. turto 914%
investacines ............................. 10%

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

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

PELNAS, bet sąžiningos PATARNAVIMAS lietuviams.

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.

NĖMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS
----------------------------------- o------------------------------------

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS 
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERI)

PROGRESS iSorSLW
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, *4
Toronto, Ontario M6K 2M4 I GlGlOfiaS

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue — . -
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305

★ Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
★ Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai
★ taisymai. A Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
★ GOODRICH. RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETIT

Vinimi e TELEVISIONII f i'C/f Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

Nuomojam, taisom, parduodam "ADMIRAL" ir kitų firmų 
televizijas bei "stereo" aparatus.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE MEAT 
MARKET

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

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)
Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Woy, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

SPORTAS VISUR
Teniso žvaigždės — Vitas Gerulai

tis ir Bjorn Borgas viešėjo Izraelyje. 
Jų viešnagę 1978 m. lapkričio 23 d. 
laidoje aprašė dienraštis “Maariv”. 
Atsiųstoje iškarpoje yra keletas nuo
traukų. Vienoje — abu tenisininkai 
yra apsirengę kariškomis Izraelio pa
laidinėmis, o B. Borgas užsikabinęs 
ir izraelišką automatą. Dvi nuotrau
kos yra darytos Mirties jūroje. Pir
mojoje matyti plaukiojantis V. Geru
laitis, antroje — abu tenisininkai, 
B. Borgui pasirašant autografą. Pri
dėtame paaiškinime minimas apsi
lankymas Jeruzalėje prie Raudų sie
nos. Laikraštis rašo: “V. Gerulaiti, 
ar nenorėtum palikti šioje sienoje 
savo pageidavimo raštą, kad paga
liau laimėtum Wimbledono turnyrą 
Britanijoje?”

SPORTAS LIETUVOJE
Vilnietė Lina Kačiušytė dalyvavo 

plaukimo varžybose Potsdame, R. 
Vokietijoje, kur jėgas išbandė 150 
plaukikų iš Bulgarijos, Lenkijos, Če
koslovakijos, Rumunijos, Vengrijos, 
Sovietų Sąjungos ir R. Vokietijos. 
Lina lengvai laimėjo 200 ir 100 met
rų plaukimą krūtine. Jos pasiekti re
zultatai — 2 min. 35,69 sek. ir 1 min. 
13,22 sek. Dviejų šimtų metrų plau
kime ji neįstengė priartėti prie savo 
pasaulinio rekordo, kuris yra 2 min. 
31,42 sek., bet 100 m plaukime page
rino Lietuvos moterų ir merginų re
kordą. Buvęs rekordas 1 min. 14,12 
sek. taip pat priklausė Linai.

Septintąsias pasaulines moterų 
rankinio pirmenybes Slovakijos sos
tinėje Bratislavoje trečią kartą lai
mėjo R. Vokietijos rinktinė, antroje 
vietoje palikusi Sovietų Sąjungos 
rinktinę, kurioje žaidė kaunietė Al
dona Nėnėnienė ir vilnietė Sigita 
Mažeikaitė. Abi šios rinktinės pirme
nybes užbaigė su 8 taškais. Pergalę 
R. Vokietijos atstovėms atnešė pa
lankesnis įvarčių skaičius. Trečioji 
vieta su 6 taškais teko Vengrijos 
rinktinei. Pirmenybėse dalyvavo ir 
Kanados atstovės, kurioms, deja, te
ko tik priešpaskutinė XI vieta. A. 
Nėnėnienė ir S. Mažeikiatė Lietuvon 
grįžo su sidabro medaliais. A. Nėnė- 
nienei tai yra jau antras sidabro me
dalis, parsivežtas iš pasaulinių ran
kinio pirmenybių, o S. Mažeikaitei 
— pirmas toks laimėjimas.

VYČIO ŽINIOS
Pakeliui į pasaulio pirmenybes 

1978 m. gruodžio 16-17 d.d. Toronte 
buvo surengtas Kanados 12-kos ge
riausiu stalo tenisininku turnyras. 
Jo tikslas buvo atrinkti žaidikus, 
kurie atstovaus Kanadai pasaulio ir 
Britu Bendruomenės stalo teniso pir
menybėse. Siame turnyre labai gerai 
žaidė Vyčio Glorija Nešukaitytė, ku
ri laimėjo II v. Glorija nugalėjo tur
nyro favoritę bei dabartinę Kanados 
meisterę M. Domonkos ir B. Plučai- 
tę, tačiau nelauktai pralaimėjo G. 
Hsu ir 9-tą vieta laimėjusiai Elenai 
Sabaliauskaitei-Simerl iš Vankuve
rio.

Keturios žaidėjos surinko vienodą 
skaičių laimėjimų 9-2, ir laimėtojų 
eilė buvo nustatyta pagal geresnius 
laimėjimus prieš kitas žaidėjas: 1. 
G. Hsu, 2. G. Nešukaitytė, 3. M. Do
monkos, 4. B. Plučaitė.

Sis turnyras buvo antrasis. Pirmas 
tos rūšies turnyras įvyko Montrealy- 
je, kur žaidėjos taip išsirikiavo: 1. 
M. Domonkos, 2. G. Hsu, 3. G. Ne
šukaitytė, 4. B. Plučaitė. Stalo tenisą 
žaidžiančios seserys Violeta ir Flora 
Nešukaitytės kelis kartus atstovavo 
Kanadai pasaulio stalo teniso pirme
nybėse. Atrodo, kad jauniausioji 
Glorija šiuo laimėjimu užsitikrino 
vietą Kanados stalo teniso rinktinė
je. Pasaulio stalo teniso pirmenybės 
įvyks 1979 m. Pyongyange,, S. Korė
joje; B. B. pirmenybės — tų pačių 
metų balandžio mėn. Edinburge, 
Škotijoje.

Jauniai A (18) CYO pirmenybėse 
po atkaklios kovos nugalėjo St. Pe
ters krepšininkus 45:42 (17:25). Ko
mandoje žaidė: J. Karpis 12, A. Ra
dzevičius 17, R. Budrys 4, A. Kišonas 
10, G. Sendžikas 2, P. Sukauskas, J. 
Ažubalis, A. Saplys, S. Namikas.

Jauniai B (16) taip pat laimėjo 
CYO lygos rungtynes, nugalėdami 
Maccabi komandą 41:34. Žaidė: A. 
Saplys 12, J. Karpis 15, S. Namikas 
4, Bukovski 8, P. Sukauskas 2, J. 
Ažubalis, P. Aukštaitis.

Jauniai C (14) CYO pirmenybėse 
pralaimėjo H. Rosary krepšininkams 
23:42. Žaidė: R. Karpis 8, P. Karpis, 
J. Namikas 2, A. Dunderas 6, J. Ažu
balis, E. Stanulis 2, Prakapas 1, R. 
Stanulis, R. Marcinkevičius 4.

Jaunieji krepšininkai rodo didelį 
susidomėjimą tiek pirmenybėmis, 
tiek treniruotėmis, kurias labai gau
siai lanko, ypatingai C ir B klasės. 
Kiek sunkiau surinkti A klasės žai
dėjus, kurie turi daug kitokių įsipa
reigojimų. Tai teikia daug vilčių lie
tuviškoms pirmenybėms. Taip pat 
tenka džiaugtis ir komandos vado
vais — E. Stravinsku ir K. Banelių, 
kurie sėkmingai ir sklandžiai vado
vauja. A. S.
GOLFO ŽINIOS

Nauja Toronto Lietuvių Golfo Klu
bo vadovybė, išrinkta visuotiniame 
narių susirinkime 1978 m. lapkričio 
19, pirmajame posėdyje gruodžio 12 
d. pasiskirstė pareigomis: pirm. Sta
sys Kėkštas, vicepirm. ir sekr. Irena 
Kymantienė, ižd. Antanas Klimas, 
varžybų vadovai — Vytautas Vaitke
vičius ir Algirdas Banelis. Revizijos 
komisijon išrinkti — Jadvyga Paukš
tienė ir Denis Laurinavičius.

Metiniame klubo susirinkime buvo 
diskutuojami įvairūs klausimai. Val
dybai pavesta sudaryti komitetą, ku
ris paruoštų klubo statuto projektą. 
Klubas dvejų metų veikla įrodė, kad 
yra stiprus vienetas, jungiąs arti 100 
narių. Susirinkimui sklandžiai pirmi
ninkavo veteranas golfininkas H. 
Stepaitis.

Golfo sezono užbaigimo proga tra
dicinis balius Prisikėlimo Parodų sa
lėje 1978 m. lapkričio 4 d. buvo ge
ros nuotaikos, nors dalyvių galėjo bū
ti ir daugiau. Šio baliaus metu buvo 
apdovanoti tarpusavio turnyro lai
mėtojai: Vyt. Balsys-Ilgas, P. Paukš
tys, A. Žaliauskas ir E. Kėkštienė. 
Linksmajai daliai vadovavo Al. Kuo
las.

Golfininkų išvyką į Bahamas orga
nizuoja Čikagos Lietuvių Golfo Klu
bas vasario 3-10 d.d. Kviečiami ir to
rontiškiai. Kreiptis į Toronto LGK 
pirm. Stasį Kėkštą tel. 233-0266.

Naujoji klubo valdyba ruošiasi iš
leisti informacinį biuletenį, apiman
tį 1979 m. varžybinę ir organizacinę 
programą. Sis biuletenis bus išsiun
tinėtas klubo nariams 1979 m. vasa
rio mėn. Sig. K.

VISUOTINIS SUVAŽIAVIMAS
1978 m. gruodžio 2 d. Klevelando 

Lietuvių Namuose įvyko visuotinis 
SALFASS suvažiavimas. Dalyvavo 27 
klubų atstovai su 52 balsais, o taip 
pat PLB vicepirm. V. Kleiza.

Iš svarbesnių suvažiavimo darbų 
minėtini šie:

1. Apsvarsčius SALFASS c.v. pir
mininko P. Bernecko ir ALFAS 
pirm. A. Laukaičio Pasaulio Lietu
vių Dienų metu 1978 m. liepos 3 d. 
Toronte pasirašytą deklaraciją, nu
tarta ją ratifikuoti — steigi PASAU
LIO LIETUVIŲ SPORTO SĄJUN
GĄ. Šešių mėnesių laikotarpyje nuo 
šio nutarimo dienos naujai išrink
tajai centro valdybai pavesta paruoš
ti PLSS konstituciją.

2. Nutarta deleguoti SALFASS at
stovą PLB centro valdybon pilnatei
siu nariu sporto ir fizinio auklėjimo 
reikalams.

3. SALFASS statuto ir garbės teis
mo nuostatų galutiniam paruošimui 
nutarta veikiančią komisiją (Karpis, 
Ignaitis, Liūdžius) papildyti 2 nau
jais nariais: Bielskumi ir Rugieniu- 
mi.

4. Trejų metų kadencijai pasibai
gus, išrinkta nauja vadovybė; į c. 
vaidybą — Pranas Berneckas, Min
daugas Leknickas, Jonas Nešukaitis, 
Antanas Liūdžius, į rev. komisiją — 
Vytautas Jokūbaitis, Vladas Cyvas, 
Kazys Karalis; į garbės teismą — 
Algis Rugienius, Ignas Anužis, Al
fonsas Vėlavičius, kandidatu — J. 
Urbonas. A. L.
HAMILTONO KOVAS

Kovas nuoširdžiai dėkoja “Moose- 
head House” savininkams Vitui ir 
Algiui Jankams, R Weselovskiui, R. 
Tatti ir Antanui Kybartui (Ottawa 
Catering) už padovanotus krepšinio 
sviedinius.

Slidinėjimo išvyką Kovas rengia 
kovo 10 ir 11 d.d. į Sugar Bush kal
nus Vermonte, JAV. Registracijos ir 
informacijos reikalais Toronte kreip
tis į L. Meškauską tel. 767-6797, Ha
miltone — į B. Butkevičių tel. 389- 
5846.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
turėti ministeriu pirmininku, 
neminint pačių partijų. Visos 
Kanados mastu už P. E. Tru
deau pasisakė 32% apklaustų
jų, už J. Clarką — 26%, už E. 
Broadbentą — 9%. Prieš pus
metį padarytame apklausinėji
me P. E. Trudeau turėjo 40% 
rėmėjų, J. Clarkas — 24%, E. 
Broadbentas — 7%. Premjero 
P. E. Trudeau populiarumą ge
rokai padidina Kvebekas, kur 
paskutiniame apklausinėjime už 
jį pasisakė net 52%, už J. Clar
ką — 16%, už E. Broadbentą — 
6%. Išjungus Kvebeko duome
nis, angliškose provincijose da
bar jau pirmauja J. Clarkas su 
30%, antroje vietoje palikęs P. 
E. Trudeau su 25%.

Premjero P. E. Trudeau vy
riausybė pradeda Kanados paš
to reformą, kurios projektas bu
vo pateiktas parlamentui prieš 
Kalėdas. Jis paštą padarytų val
dine bendrove, nesiekiančia pel
no. Tai bendrovei vadovautų di
rektorių taryba, kurioje būtų 
pirmininkas, prezidentas ir 13 
narių. Pastaruosius sudarytų 
pašto vadovybės, jos unijų ir 
pašto paslaugomis besinaudo
jančių kanadiečių atstovai. Per
einamajame poros metų laiko
tarpyje direktoriatą prižiūrėtų 
sekretoriatas, vadovaujamas da
bartinio pašto ministerio G. La
montagne. Opozicija projektą 
sutiko kritiškai dėl perdidelio 
biurokratiškumo naujosios 
bendrovės viršūnėje. Projektas 
pirmą kartą numato teisę kana
diečiams imtis apeliacijos dėl 
pašto paslaugų pabranginimo. 
Eilinis stebėtojas, be abejonės, 
nesitikės pašto paslaugų paspar
tinimo, kol paliekama dabartinė 
nesuvaržyta paštininkų unija, 
kėlusi visą ligšiolinį chaosą. Jos 
vado J. C. Parroto bei jo talki
ninkų teismas dėl nesiskaitymo 
su parlamento įsakytu grįžimu 
darban prasidės balandžio 2 d. 
Otavoje.

Skautų veikla
• Tradicinės skautų Kūčios įvyko 

1978 m. gruodžio 17 d. didžiojoje 
Prisikėlimo parapijos salėje.

įžangos žodį tarė Šatrijos tuntinin- 
kė V. Grybienė, pakviesdama liet, 
evangelikų kleboną kun. A. Žilinską 
tarti žodį. Savo trumpoje kalboje jis 
pateikė keletą minčių Kalėdų nuotai
kai. Buvo uždegtos 3 žvakės, simboli
zuojančios skautišką šūkį — Dievui, 
Tėvynei, artimui. Kūčių vakarienės 
maldą sukalbėjo kun. A. Simanavi
čius, OFM.

Trumpą programą atliko jūrų 
skautės ir "Vaidilučių” draugovė. 
Bendrai sugiedota kalėdinių gies
mių. Jaunuosius aplankė Kalėdų se
nelis ir apdovanojo mažom dovanė
lėm. Šiose Kūčiose dalyvavo kana
diečių atstovas Eric Pieters.

Kaip ir kiekvienais metais, šias 
Kūčias surengė kunigaikštienės Biru
tės draugovė, vadovaujant draugi- 
ninkei Ir. Punkrienei.

Padėkos žodį tarė “Rambyno” tun- 
tininkas V. Turūta. O. B.
Stipendija studentui

Per paskutinius kelerius me
tus Amerikos spaudoje pasiro
dė knygos, kuriose tvirtinama, 
kad per II D. karą, vokiečių 
okupacijos metu, lietuvių tauta 
nusikalto žmoniškumui. “Holo
caust” filmas, rodytas per tele
viziją ir pakartotini tvirtinimai, 
kad Lietuvoj veikė SS daliniai, 
yra keli tų kaltinimų pavyzdžiai. 
Šie neteisingi kaltinimai turi 
būti atremti ir sustabdyti. Tam 
reikia dokumentuotos, tą laiko
tarpį liečiančios medžiagos, su
telktos pagal mokslinio apklau
sinėjimo metodą (oral history).

Vokiečių okupaciją liečiančios 
medžiagos rinkimas (oral his
tory) yra svarbus ir skubus rei
kalas, nes buvę tų įvykių liu
dininkai, apsigyvenę Ameriko
je, pamažu miršta. Kai jie iš
nyks, bus beveik neįmanoma at
kurti to laikotarpio istorijos ir 
atremti neteisingų kaltinimų 
prieš lietuvius.

Turint tai galvoj, valstybinis 
Kento universitetas įsteigė 
$3,000.00 stipendiją. Ja galės 
pasinaudoti lietuvių kilmės stu
dentas, kuris skaito, rašo, ir kal
ba lietuviškai, siekia daktaro ar
ba žemesnio mokslo laipsnio hu
manitarine, socialine ar litua
nistine tema.

šios istorinės vokiečių okupa
ciją liečiančios medžiagos rinki
mas bus patikėtas stipendinin
kui. Tikimės, kad lietuviai stu
dentai supras šios reikalo svar
bą ir skubotumą. Suinteresuoti 
prašomi siųsti savo trumpas bio
grafijas, kartu nurodant savo 
studijų sritį šiuo adresu: Dr. 
John F. Cadzow, Director, Eth
nic Heritage Program, 729 
Wright Hall, Kent State Uni
versity, Kent, Ohio 44240, USA.

Kanados radijo ir televizijos 
taryba leido įsteigti daugiakal
bę televizijos stotį Toronte, ku
ri darbą pradės maždaug po me
tų. Tai bus pirma tokio pobūdžio 
stotis Kanadoje. Leidimo prašė 
trys specialiai sudarytos grupės, 
vadovaujamos Toronto Karava
no iniciatoriaus L. Kossaro, 
CHIN radijo stoties įsteigėjo J. 
Lombardi ir dienraščio “Cor- 
riere-Canadese” leidėjo D. lan- 
nuzzi. Leidimas buvo duotas 
pastarojo sudarytai “Multilin
gual Television” grupei. Atrodo, 
sprendimui lemiamos reikšmės 
turėjo D. lannuzzi patirtis šioje

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

Telefonas: 536-2738
BLOOR-QUEBEC CONDOMINIUM, prabangūs 6 kambariai, beveik 
visi su balkonais, 2 prausyklos, brangūs kilimai, suaugusiems pasta
tas (be mažų vaikų); privilegijos — sauna, plaukimas, žaidimas. 
High Parko vaizdas, antras augštas, greitas užėmimas. Prašoma kai
na $85.900.
INDIAN TRAIL-BLOOR, atskiras 14 kambarių, plytų namas, vidus 
moderniai įrengtas, 4 prausyklos, pajamos $620. į mėnesį ir 5 kam
bariai savininkui; gilus sklypas, 2 garažai. Prašoma kaina $98.900.

PACIFIC-BLOOR, atskiras 8 kambarių namas; visas vidus moder
nizuotas; kilimai, balkonas; pirmame augšte prausykla, židinys, 
įvažiavimas, 2 garažai; namas išmokėtas; prašoma kaina $74,900.

JANE-ST. JOHNS RD„ naujas 3-jų metų senumo, 3-jų miegamų, 
plytų namas, užbaigtas rūsys, privatus įvažiavimas, garažas. Prašo 
$79.500.

Vakarais skambinkite j namus

A. Garbenis 489-1543

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
10%
9 «/i %
9%
9%
8%
6%

IMA:MOKA:
už 1 m..term, indėlius 
už 3 m. term, indėlius 
už pensijų ir namų planą 
speciali taup. sąsk.
už taupymo s-tas
už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 21 milijono dolerių

93/ą% už asm. paskolas

9«/i% už mortgičius

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
^5% jkainoto 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

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W., 
Toronto, Ont. M6J 1W9 Tel. 533-5454

Lietuviška "Real Estate"įstaiga St. Petersburge, Floridoje 
ANGELE E. KARNIENt 

Broker • Realtor 
Notary Public

Rezidencijos - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (kondomlniumoi) 4 
Nuomojimo patarnavimasREALTOR*

3701 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, Florida, 33706 
Telefonas (813) 360-2448 • vakare (813) 345-2738

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE _ . , , , „ ... „ ,Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai.

Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

Lietuviška 
maisto 

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

CTEDIIAKPQ FIIDQ 406 Roncesvalles Ave. d I Er n AR O I U HO Telefonas 536-5936 ir 
Telefonas 762-7775 • 2239 Bloor Street West

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

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

Telefonai 533-8451, 533-8452

srityje: nuo 1972 m. jis kas sa
vaitę paruošia 30 valandų pro
gramą 14-ka kalbų Toronto 
CITY televizijos stočiai. Etninė 
televizijos stotis žada savaitines 
šimto valandų programas net 24 
kalbom. Leidimas reikalauja, 
kad 60% visų transliacijų būtų 
neanglų ir neprancūzų kalbo
mis. Kabelio bendrovės naująją 
stotį įtrauks į kanalą pagrindi
nėje televizijos priimtuvų ska
lėje. Dėl šios priežasties iš jos 
teks išjungti vieną Buffalo sto
tį, kurią tada bus galima žiūrėti 
tik su konverteriu, kainuojančiu 
keliasdešimt dolerių. Dėl šios 
priežasties triukšmą prieš nau
jąją stotį kelia kaikurie etni
nėms grupėms nepriklausantys 
kanadiečiai.

EUROPEAN MEAT & 
DELICATESSEN



Lietuviai Čikagoje ;
K. 4. SAULAITIS __________________ S

Griežtinamos nedarbo draudos taisyklės

XHI KANADOS IR JAV MOKY
TOJŲ SAVAITĖ 1979 m. rengiama 
liepos 7-14 <Ld. Tėvų pranciškonų 
sodyboje Kennebunkport, Maine. 
JAV LB kvietimo taryba norėtų ta 
proga sušaukti lituanistinių mokyk
lų vedėjų suvažiavimą ir kartu sa
vaitės programon įtraukti kultūros 
tarybos narius bei bendradarbius.

LITUANISTIKOS STUDIJOMS 
Čikagos universitetuose išlaikyti 1978 
m. gruodžio 3 d. sudarytas komite
tas: pirm. Leonas Raslavičius, sekr. 
Jonas Kavaliūnas, ižd. Irena Balei- 
šienė, nariai Lionė Bradūnaitė ir Vi
ta Musonytė, iš pareigos nariai dr. 
Janina Rėklaitienė, dėstanti Chica
go Circle, ir kun. Juozas Vaišnys, 
švietimo tarybos augštųjų mokyklų 
ir kursų vedėjas. Pats Illinois uni
versiteto Chicago Circle skyriaus de
kanas siūlo lituanistiką iš lingvisti
kos fakulteto grąžinti į slavistikos. 
Kadangi dr. J. Rėklaitienė ateinan
čiais mokslo metais ten nebedėstys, 
universitetas jieško daktaro laipsnį 
turinčio asmens šiai vietai.

LIETUVIŲ KALBOS PASITOBU
LINIMO KURSAS suaugusiems JAV 
LB švietimo tarybos planuojamas va
sario ir kovo mėnesiais po kartą į 
savaitę. Registracija — sausio 25 d., 
7.30 v., Jaunimo Centre su $5 mokes
čiu. Kurse dėstys kun. J. Vaišnys, 
dr. P. Jonikas ir kiti. Dėmesys bus 
skiriamas ypač rašybai, skyrybai ir 
skolinių vartojimui.

DR. JUOZO BRIEDŽIO KOMPO
ZICIJŲ koncertas gruodžio 10 d. bu
vo skirtas Bernardo Brazdžionio poe
zijai. Aštuoniolika kūrinių dainavo 
pats kompozitorius, solistai — Ro
ma Mastienė, Danutė Stankaitytė ir 
Algirdas Brazis; akompanavo Arū
nas Kaminskas. Septinto ir paskuti
niojo rudens koncertų serijos Jau
nimo Centre lankytojai užpildė sa

OTTAWA, ONTARIO
GRAŽI ŠVENTĖ. 1978 m. gruodžio 

10 d. Otavos lietuvių tikybinių rei
kalų komitetas suorganizavo advento 
pamaldas. Mišias laikė atvykęs iš 
Montrealio kun. St. Kulbis. Po pa
maldų įvyko V. Kudirkos šeštadieni
nės mokyklos mokinių eglutė. Pro
gramą atliko tos mokyklos mokiniai. 
Jie pavaizdavo lietuvišką šeimą Kū
čių vakarą. Valgydami Kūčių vaka-

MŪSŲ VEIKSNIŲ...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

privalome daryti visa, kas gali
ma, tam žmogui išgelbėti. Aš 
esu visiškai tikras, kad lietuvių 
išeivija neveikia tiek, kiek ga
lėtų. Kova už V. Petkų turi būti 
masinė, aktyvi ir plati. Reikala
vimai jį išlaisvinti turėtų būti 
girdimi kiekvienoje katalikų 
šventovėje, pradedant Šv. Petro 
bazilika ir baigiant miestelių 
šventovėmis. Minėti reikalavi
mai turi būti girdimi universite
tų fakultetuose, kartojami įvai
rių vadų — nuo darbo unijų pir
mininkų iki senatorių. Tai vie
nintelis kelias išgelbėti Vikto
rui.”

VLIKas iš savo pusės ragina 
lietuvių visuomenę kreiptis į sa
vo gyvenamų kraštų vyriausy
bes, Vatikaną, politikus, senato
rius, vyskupus, spaudą, prašant 
daryti spaudimą į Sov. Sąjungos 
vyriausybę, kad, remiantis hu
manitariniais motyvais, būtų 
grąžinta laisvė žiauriai, bet ne
kaltai nubaustam V. Petkui.

Dabartinis kalinamojo adre
sas: V. Petkus, 600020 g. Vladi
mir 20, Učreždenije OD-1ST-2, 
USSR. Iš užsienio rašant patar
tina taip adresuoti: V. Petkus, 
Moskva, P.J. 5UO-1-OD, USSR.

M. P. 

NAMAI
VASARNAMIAI
ŪKIAI

ĮSTAIGOS 233-3323

FRANK BARAUSKAS LTD., Realtor 
3828 BLOOR STREET WEST, ISLINGTON, ONTARIO

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); 

iepadieniais 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
INSURANCE AGENCY LTD.
Tel. 251-4864,251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814 

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

i BAC E N AS
1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

lę. Tai turbūt pirmas plataus masto 
išėjimas į visuomenę agronomui, ku
ris pritaikė savo muzikinę kūrybą 
vieno poeto poezijai. Jau kitų kom
pozitorių parašytas dainas dr. Brie
dis papildė muzika šiems eilėraš
čiams: Aš norėčiau grįžti, Valandos, 
Benamių daina, Prie ežero, Vaikys
tės takais, Mažoji motina, šiaurės 
pašvaistė, Protėvių žemė, Auksaka
lys, Mes užmiršom, Lopšinė, Akla
sis, Po sniego pasaka, Motina, Ele
gija. Poetas Brazdžionis deklamavo 
Vaidilos Valiūno ištraukas.

BUVĘ REGENSBURGO-SCHEIN- 
FELDO gimnazijos mokiniai bei mo
kytojai lapkričio 25 d. susirinko 30 
metų sukakties paminėti. Dalyvavo 
40 asmenų, įskaitant buvusią inspek
torę Aliciją Rūgytę ir mokytoją Juo
zą Masilionį, kuris akademijoje tarė 
pagrindinį žodį. Prisiminti mirusieji 
ir pasidžiaugta buvusių gimnazistų 
šeimomis.

DAIL. ADOMO VARNO amžiaus 
šimtmetį 1978 m. gruodžio 2 d. Tau
tiniuose Namuose paminėjo draugai, 
gerbėjai ir rengėjų komitetas su 
pirm. inž. D. Adomaičiu. Jubilėji- 
nę 40 darbų parodą atidarė dali. M. 
Šileikis, primindamas, kad dailinin
kas yra sukūręs iš viso per 1500 ta
pybos ir grafikos darbų. Dail. Var
ną žodžiu ar raštu sveikino JAV 
prezidentas, senatorius, burmistras, 
vysk. V. Brizgys, konsule J. Dauž- 
vardienė ir visa eilė organizacijų bei 
įstaigų atstovų. Antanas Kučys api
būdino dailininko gyvenimą ir jo 
įnašą į lietuvių kultūrą. Meninė
je programoje dalyvavo solistės — 
Margarita Momkienė ir Genovaitė 
Mažeikienė su muziku Aloyzu Jur- 
gučiu. Dail. Varnas atsiliepė žodžiu: 
“Gyvenime stengiausi atlikti žmo
niškąją misiją savo tautai ir per ją 
visai žmonijai”.

rienę, šeimos vyresnieji pasakoja 
jaunimui apie tradicinius lietuviškų 
Kūčių valgius. Pavalgę kiekvienas 
traukia iš po staltiesės šieno žiupsne
lius ir, palyginę stiebelių ilgumą, 
nusprendžia kas gyvens ilgiausiai. 
Mergaitės atneša iš kiemo po glė
bi malkų. Pagalių skaičius parodo, 
kuri jų šiemet ištekės. Pagaliau vi
durnaktį vienas šeimos narys eina 
prie tvarto durų pasiklausyti gyvulių 
kalbos. Pagal padavimą Kalėdų nak
tį gyvuliai prašneka žmonių kalba. 
Apie ką gi jie kalbasi? Apie Betlė- 
juje gimusį Kūdikį ir .. . apie savo 
gyvenimą bei šeimininkus. Progra
ma buvo paįvairinta eilėraščiais ir 
skaitymais apie Kalėdas. Užbaigiant 
R. Siūlytės vadovaujamas mokyklos 
choras gražiai padainavo kelias liau
dies dainas ir Kalėdų giesmę. Atžy
giavęs iš Lietuvos, Kalėdų senelis 
apdovanojo vaikus ir kelis suaugu
sius. Toliau sekė gausios vaišės, nuo 
kurių “lūžo” stalai. Svečiai, apsilan
kę į tas iškilmes, liko labai paten
kinti. P. A-nė

w

Šypsenos
Dabar geriau

— Na, pagaliau vedei, tu, už
kietėjęs viengungi! — taria se
niau susituokęs vyriškis savo 
draugui.

— Taip, vedžiau. Ir — šį tą 
laimėjau: būdamas viengungiu, 
nesijaučiau gerai nei namie, nei 
kitur. Dabar gi bent esu paten
kintas, kai išeinu iš namų.

Norėjo padėti
— Tamsta esi kaltinamas pa

dirbinėjęs pinigus. Kuo galite 
pasiteisinti?

— Pone teisėjau, visi skun
džiasi, kad pinigų trūksta. Tai
gi, aš norėjau žmonėms padėti.

Parinko Pr. Alš.

Stoyner, Springhurst, 
Wasaga, Collingwood 

(705)445-8819 
atstovas MARIO TURCO

NAMŲ 743-0100

JOHN BEST, 
parlamento korespondentas

Federacinė vyriausybė pa
reiškė, kad ji turinti planą kas
met sutaupyti nuo $750 milijo
nų iki $1 bilijono nedarbo drau
dos. šio plano smulkmenas api

^TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF H O H E L A H D 

savaitraštis, didelio formato, 
8-10 psl., naujiem skaitytojam tik $10.00 metams 

(reguliari metinė prenumerata -$14.00 
nuo 1979 metų sausio I dienos)

Prašau siuntinėti "Tėviškės Žiburius" ištisus metus šiam 
naujam skaitytojui:

Vardas, pavardė...................................................................

Adresas .................................................................................
P

Siunčiu prenumeratų ................dol., auką................ dol.

Laikraščio adresas:
“Tėviškės Žiburiai”, 

2185 Stavebank Rd., Mississauga, 
Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti "TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI" 
siunčiami nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti 
tokių asmenų adresus.

ADMINISTRACIJA

St. Petersburg, Fla.
ROMO KALANTOS SAULIŲ KUO

PA įspūdingai paminėjo Lietuvos ka
riuomenės atsteigimo 60-tį. 1978 m. 
lapkričio 19 d. Sv. Vardo šventovėje 
kun. T. Degutis, OFM, atlaikė pa
maldas ir pasakė pamokslą. Dalyva
vo kūrėjai-savanoriai, R. Kalantos ir 
Palangos kuopų šauliai su vėliavomis 
ir gausi visuomenė. Solo giedojo Ig. 
Malcius, akompanavo A. Mateika. Pa
maldos baigtos Tautos himnu. Lap
kričio 23 d. lietuvių klubo salėje 
įvyko minėjimas, kuriam vadovavo 
šaulių kuopos pirm. J. Babrys. Žuvu
sių prisiminimui scenoje žvakę už
degė kūrėjai-savanoriai: ats. pik. J. 
Valušis, ats. mjr. D. Virbickas ir J. 
Punkris. Sugiedojus Lietuvos himną, 
ats. kpt. B. Michelevičius pasakė pa
grindinę kalbą.

Koncertinę programos dalį atliko 
viešnia sol. J. Sriubiškienė iš Toron
to. Jai akompanavo Margaret Doug
las. Visuomenės padėką jai išreiš

TORONTOMI ESTAS 
1979 metų senesniem pensininkam 

mokesčių pagalbos programa 
TIK TORONTO MIESTO NAMŲ SAVININKAM

Norėdama suteikti finansinę pagalbų senesnio amžiaus namų savininkam, mies
to taryba leido miesto iždininkui duoti gyvenamų namų savininkams $100.00 kre
ditų, sumažinant 1979 metų tokio nekilnojamo turto mokesčius, kurie atitinka 
sekančias sųlygas:

Namo savininkas - žmona ar vyras:
a) Turi būti 65 METŲ AMŽIAUS ar daugiau iki 1979 m. kovo 31 die

nos, kuri yra paskutinė blankam užpildyti data.
b) Turi GAUTI GARANTUOTAS PAPILDOMAS MĖNESINES PAJA

MAS, kurios mokamos pagal Įstatymų (Old Age Security Act, 
Canada).

c) TURĖTI NUOSAVYBĘ kuri apdėta miesto mokesčiais.
d) Turi būti rezidencinės nuosavybės SAVININKAS Toronte NEMA

ŽIAU KAIP 5 METUS prieš 1979 m. kovo 31 d.
Jeigu turite teisę gauti tų paramų ir dar nesate gavę blanko, skambinkite miesto 
Įstaigai tel. 367-7036, ir blankas bus pasiųstas.
BLANKAI TURI BŪTI UŽPILDYTI KIEKVIENAIS METAIS. Šis kreditas, kur duo
damas, yra miesto dovana visam laikui ir yra negrųžinamas.

Informacijų ar pagalbos teirautis tel. 367-7036 
Prašymai turi būti paduoti iki 1979 m. kovo 31 d.

ROY V. HENDERSON 
City Clerk

būdino spaudos konferencijoje 
darbo ir imigracijos ministeris 
Bud Cullen.

Šis planas numato sugriežtin
ti reikalavimus gauti nedarbo 
pašalpą ir sumažinti mokėji
mus. Visos santaupos iki $1 bi
lijono bus pasiektos ateinančių

kė klubo pirm. Jurgėla ir šaulių 
kuopos pirm. J. Babrys. Susirinku
siems buvo pristatyti A. ir A. šmi- 
gelskiai — šio koncerto mecenatai, 
kuriu dėka sol. J. Sriubiškienė su 
savo vyru galėjo atvykti iš Toron
to ir jų rezidencijoje atostogauti. Be 
to, p.p. šmigelskiai šaulių veiklai 
paaukojo šimtinę dolerių. A. Smi- 
gelskis yra R. Kalantos šaulių kuo
pos garbės teismo pirmininkas. Abu 
su žmona yra ir lietuvių klubo na
riai.

Visi gėrėjosi gražia minėjimo pro
grama ir scenos papuošimu, kurį at
liko dail. J. Juodis.

Vaišėse dalyvavo daug tautiečių. 
Ju tarpe buvo matyti sol. G. Cap- 
kauskienė iš Montrealio, buvusi ope
ros sol. Kalvaitytė-Velbasienė ir kt.

Sol. J. Sriubiškienė, sėkmingai 
koncertavusi salėje, giedojo solo per 
pamaldas 1978. XI. 26 šv. Vardo 
šventovėje. Petersburgietis 

dvejų metų laikotarpyje. Atei
nančiais metais numatoma su
taupyti $580 milijonų. Be vy
riausybės santaupų, kurios su
mažins didžiulį bilijoninį defi
citą, kasmet skelbiamą nedarbo 
draudos fondo, bus taupoma ir 
privačiame sektoriuje. Vyriau
sybė apskaičiuoja, kad bus su
taupyta nuo $50 milijonų iki 
$100 milijonų. Ir darbdaviai, ir 
tarnautojai moka įnašus į ne
darbo draudos fondą.

Štai keletas vyriausybės nu
matomų pakeitimų.

Teisė gauti pašalpą bus su
griežtinta asmenims, kurie jau 
yra gavę pašalpą per metus 
prieš naują pareikalavimą. Toks 
"kartotojas”, prieš gaudamas 
pašalpą, turės sugrįžti į darbą 
ir atidirbti bent tiek laiko, kiek 
gavo pašalpą pirmą kartą. Jei 
jis gavo 16 savaičių pašalpą, tu
rės dirbti 16 savaičių, kad galė
tų gauti pašalpą antrą kartą.

Pradedant nuo sausio 1 d., 
reikalaujantis pašalpos galės 
gauti tik 60% to, ką buvo uždir
bęs, vietoj 66%%. Kas nors, už
dirbęs $200 į savaitę, gaus $120 
— savaitinį nedarbo draudos 
čekį vietoj dabar gaunamų 
$133,32.

Reikalaujantieji pašalpos, ku
rių visos pajamos per metus vir
šija $22.000, įskaitant nedarbo 
pašalpą, turės mokėti specialų 
mokestį už tą dalį, kurią gavo iš 
nedarbo draudos. šie mokesčiai 
galės sudaryti jo gautos pašal
pos 70%.

Norint gauti pašalpą prade
dančiam dirbti, reikės turėti 40 
savaičių apdraustą įdarbinimą 
dvejų metų laikotarpyje. Iš šių 
10 iki 14 savaičių, priklausomai 
nuo tos krašto srities bedarbių 
skaičiaus, turės būti antruose 
metuose. Tikslus būdas, kaip ši 
taisyklė bus taikoma, yra neapi
brėžtas.

Apskaičiuojama, kad 263,000 
reikalaujančių nedarbo draudos 
negalės gauti pašalpos 1981 m. 
dėl pakeitimų, kurie betgi tik 
tada įsigalios, kai parlamentas 
priims atitinkamą įstatymą. Pa
sak vyriausybės pareigūnų, pu
sė šių asmenų gali tikėtis gauti 
darbą, sudarius naują darbus 
parūpinančią programą.

Min. B. Cullen pabrėžė, kad 
pakeitimas siekia paskatinti 
žmones jieškoti darbo, priimti 
jį ir pasilikti darbe.

Vertė: J. Str.
(Canadian Scene)

• Būti 70 metų jaunu yra kartais 
daug linksmiau, kaip būti 40 metų 
seniu (Oliver Wendell Holmes).

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo 11 v.r. Iki 7 v.v.
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Kanados Lietuvių Fondas
NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI:
786. Bieliauskaitė, Elena L. $100
787. XIX laidos karininkai 155
788. Girdzijauskas, Izidorius 100
789. Kudžmos, Vytauto,

Zenono atmin. 1100
790. Gaputytė, Monika 100
791. Keturkos, Prano atmin. 600
792. Mirskio, Antano

testamentinis palikimas 500
793. Lietuvių Tautodailės

Institutas 100
794. Zatorskiai, Edvardas ir

Sofija 500
795. Antanaitis, Matas 100
796. Augustinavičienės,

Elenos atmin. 560
797. Zaldokas, Stepas 100

ĮNAŠŲ PAPILDYMAI:
22. Naikauskas, Stasys iki 600
23. KLB Ottavos apylinkė 3800

111. Dr. Stonkus, Stasys 140
135. Sinkevičius, Vincas 1000
153. Kantautas, Adomas 2200
175. Daugėlavičiaus,

Alfonso atmin.' 1000
229. Dr. Naikauskienė, D. 400
289. Dr. šulma, V. 1000
318. Juškauskas, Antanas 400
396. štreito, Viktoro atmin. 190
609. Ivanauskai, J. ir E. 125
DALINIAI ĮNAŠAI:

Paulionienės, Teresės 
atmin. 25
Selenio, Vlado atmin. 25

Likimo ranka ir vėl skaudžiai pa
lietė Montrealio lietuvius. Fondas 
užjaučia ne tik pasilikusiųjų šeimas, 
bet ir visus montrealiečius, neteku
sius Vytauto Z. Kudžmos, Prano Ke
turkos ir Alfonso Daugėlavičiaus. 
Kaip jie buvo mylimi ir gerbiami, 
matome iš aukų, sudėtų jų draugų 
KL Fondui.

V. Z. Kudžmos įamžinimui suau
kota $1100 vietoje greit nuvystan
čių gėlių. Aukojo $70 Bulotų šeima; 
$50 O. Šeštokienė; po $30: R. Knys- 
tautas, I. Maziliauskienė, A. Dauge- 
lavičius, kredito koop. “Litas”, Bur
roughs Wellcome Co.; po $25: J. 
Adomonis, A. Rugienius, J. Tanner, 
L. Rugienius, V. Rugienius, Pr. Ber
notas, E. Kudžmaitė, Pliuškonių šei
ma, V. Aniolauskas, I. Mališka, C. 
Sodo; po $20: M. Meškauskas, Pieši- 
nų šeima, J. Adomaitis, A. Danaitis, 
A. Gaurys, V. Kačergius, O. Vile- 
niškienė, Jurkowski šeima, M. Dona
hue, Rudinskų šeima; po $15: E. Ur
bonaitė, P. Adamonis, I. Žalys, A. 
Rudytė, St. Siliauskas; po $10: O. 
Cečkauskienė, T. Cipkienė, V. Jako- 
nis, L. Urbonas, J. Žitkus, Jungmeis- 
teriai ir Aboud, A. Gražys, Z. Lapi
nas, K. Andriuškevičius, J. Skučas, 
V. Piečaitis, P. Latvaitis, A. Kli- 
čius, J. Piečaitis, R. Verbyla, Br. 
Niedvaras, N. Akstinienė, P. Dreše- 
ris, T. Stankūnaitė, Br. Staškevičius; 
po $5: J. Bedard, O. Žilinskaitė, J. 
Verbyla; $2: S. Smitas.

Prano Keturkos atminimui ir įam
žinimui fonde aukojo po $100: 'A. 
Daugėlavičlus, R. Keturka; $50: D. 
Lukoševičius; $40: NEDCO PARE 
ST. bendradarbiai; $30: R. Sima- 
niūkštis; po $25: J. Dabkus, DLK 
Mindaugo šaulių kuopa; $20: Ig. Pet
rauskas; po $10: Pr. Bukauskas, J. 
Piečaitis, L. Jurgutis, T. čipkus, A. 
Petraitytė, V. Kačergius, J. Adomai
tis, V. Piešinienė, G. Capkauskienė, 
A. Greenham, E. Urbaitė, L. Urbo-

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954 

Dpi INSURANCE
RESHER-DARAUSKAS 0£NC£

w. c.DRESHER^or
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8
Liežuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

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

* Namų — Gyvybė* į Automobilių
r <F<F V K C* W * Komerciniai

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

nas, A. Baršauskas, J. Grybaitis, A. 
Jonelis, M. Juodviršis, V. Kerbelis; 
$6: Br. Staškevičius; po $5: K. Vadi- 
šius, V. Barauskas, N. Bagdžiūnienė,
E. Navikėnienė; $4: A. Žiūkas; po 
$2: B. Brothers, J. Gediminas, J. Ma- 
laiška, H. Martin, P. Paukštaitis.

Alfonsas Daugėlavičius, Lietuvos 
karininkas ir buvęs Fondo narys, gy
vas būdamas, aukodavo anksčiau iš
keliavusiems draugams pagerbti; 
staiga nuskubėjo pas juos, palikęs 
kardą ir savo gyvenimo tikslą — ma
tyti laisvą Lietuvą. Jam atminti au
kojo $100: Keturkų šeima; $50: J. 
Kęsgailienė; $40: V. Pavilanis; $30: 
R. Simanlūkštis; po $25: M. Juodvir
šis, Iz. Mališka, L. Jurgutis, J. Dab
kus; po $20: P. Gerhardas, L. Urbo
nas, J. Kibirkštis, V. Kerbelis; $15: 
G. Kudžmienė; po $10: P. Lukoševi
čius, W. Gentemann, G. Gedvilą, 
Eug. Urbonaitė, V. Kačergius, J. 
Adomaitis, J. Zabieliauskas, B. Staš
kevičius; $5: J. Jurėnas.

Delhi apylinkė neteko jaunos ir' 
mielos Elenos Augustinavičienės. Jai 
įamžinti KL Fondui aukojo $100: šv. 
Kazimiero parapijos choras; po $25: 
A. ir A. Juciai, Tilisonburgo Ūkinin
kų Klubas, J. Rukšėnienė; po $20: P. 
Augaitis, K. Ratavičius, Norkų šei
ma, P. Laureckienė, G. E. Rugienis,
F. ir B. Sopys, J. Jurkuvėnas, M. 
Grincevičius, V. ir J. Ignaitis; $15: 
M. Jonikas; po $10: J. Strodomskis, 
Z. Obelienis, D. žiogas, J. Jocas, D. 
šiurna, B. Stonkus, L. Kairys, H. 
Kairienė, L. Degonghe, J. Jauneika, 
M. Kūrinas, A. Rudokas, M. ir J. 
Rimkai, J. Veraitis, E. Razokas; po 
$5: P. Žilvitis, B. Gudinskas, S. Ja- 
kubickas, O. Šeduikis, C. Vandenbu- 
she, V. Vindašius, P. ir Z. Sakalas, J. 
Mačiulis, V. Dirsė, V. Galeckas, V. 
Treigys, M. Stankaitienė, V. Aušro
tas.

Fondas sveikina visus naujus na
rius ir papildžiusius savo įnašus, 
ypač Ottavos apylinkę.

Gražus buvo XIX laidos karininkų 
mostas — pažymėti suvažiavimą To
ronte įnašu Fonde. Aukojo: J. Demi- 
kis, J. Račys, H. Stepaitis, P. Rau
dys, K. Malinauskas, K. Zaronskis, 
T. Jurcys, P. Lanys, J. Gradinskas, 
V. Tervydis, A. Atutis, J. Valevičius 
ir S. Grigaliūnas. Dėkojame visiems.

Torontas neteko žymaus lietuvio 
kūrėjo-savanorio Viktoro štreito. 
Nuoširdžiai užjaučiame pasilikusius 
artimuosius ir ginklo draugus. Jo 
atminimą pagerbdami, aukojo Fon
dui: Jurkevičiai, Gulbinskas, Agur- 
kiai ir draugai JAV-se.

KLF VALDYBA

St Catharines, Ont.
VISUOMENINĖ VEIKLA. Mūsų 

kolonija yra maža, bet Bendruome
nė, šauliai ir “Ramovės” skyrius vei
kia. Mažoje kolonijoje visa veikla 
tenka tiems, kurie yra jautresni gim
tajam savo kraštui, savo kalbai, pa
pročiams ir t. t. Bendruomenė 1978 
m. tinkamai paminėjo Lietuvos ne
priklausomybės ir kitas šventes, 
“Ramovės” skyrius — kariuomenės 
šventę. Kiekviena šventė pareikala
vo daug išlaidų, o lankytojų skaičius 
mažėja dėl seno amžiaus. Dauguma 
jau pensininkai. Kolonijoje yra daug 
patriotų lietuvių, kurie švenčių ren
ginius paremia aukomis. Be šių au
kotojų pagalbos joks renginys salė
je neįmanomas, nes viskas brangu, o 
savo salės neturime.

Didelės paramos lietuvių kolonija 
susilaukia iš Vinco Bieliūno, kuris 
turi Wellande puikią sodybą. Vasa
ros metu ten Bendruomenė, šauliai 
ir “Ramovės” skyrius rengia geguži
nes. Tokiu būdu susidaro lėšų toli
mesnei veiklai.

V. Bieliūnas — jau pensininkas, 
bet duosniai remia lietuvišką veiklą. 
Pirkęs SLA 72-ros kuopos loterijos 
bilietų ir laimėjęs, dešimkę paauko
jo Juozo Daumanto-Lukšos fondui.

Taip pat V. Bieliūnas “Ramovės” 
skyriui leidžia savo sodyboje rengti 
“Kalakutų” šaudymą. 1978. XII 9, 
“kalakutų” šaudyme dalyvavo ir en
tuziastai neramovėnai: P. Šidlauskas, 
P. Norušis ir A. Panumis.

J. šarpnickas

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 663-9096
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« TORONTO
Anapilio žinios

— Augščiaustojo palaimos visiems 
tautiečiams čia ir tėvynėje 1979 m.!

— Šiai parapijai praėję metai ypa
tingai prisimintini: pastatyta ir pa
šventinta naujoji Lietuvos Kankinių 
šventovė; atšvęsta parapijos įsteigi
mo ir veiklos 50 m. sukaktis. Dieve 
duok, kad ši išore atsinaujinusi in
stitucija ir dvasiškai stiprėtų atei
tyje.

— 1978 m. parapijoje turėta: 18 
sutuoktuvių, 15 krikštų ir 38 laidotu
vės. Gražiai buvo paruošti vaikai pir
majai Komunijai ir Sutvirtinimo sak
ramentui. Padėka už vaikų paruoši
mą seselei Paulei.

— Sv. Jono lietuvių kapinėse 1978 
m. palaidoti 82 tautiečiai iš trijų To
ronto parapijų, Hamiltono, Sudburio, 
Montrealio ir kitų Kanados ir JAV 
vietovių.

— Naujų vargonų fondui aukojo 
$200: B. M. Norkai; po $100: J. D. 
Petroniai, P. O. Dabkai, Aug. M. 
Kuolai; po $50: P. Gulbinskas, V. S. 
Aušrotai, p. Žėkaitė, M. A. Vaišvilai.

— Parapijos skoloms mokėti au
kojo $500: E. J. Čuplinskai ir N. N.; 
$350: N. N.; $300: J. A. Arštikaičiai; 
$150: J. J. Zenkevičiai; po $100: D. 
Zulonienė, J. N. Campbell, A. D. Ba- 
jorinai, B. Vaišnora, S. E. Pusvaš- 
kiai; $75: L. O. Radzevičiai; $50: K. 
V. Stankai (Burlington, Ont).

— Įspūdingai praėjo Kalėdų Ber
nelių pamaldos. Parapijos choras gie
dojo pasigėrėtinai. Jam dirigavo 
muz. S. GaileviČius, naujaisiais var
gonais grojo muz. J. Govėdas, solo 
giedojo R. Strimaitis. Kalėdinę eg
lutę šventovėje skoningai papuošė 
jaunasis D. Pažerūnas. Gėles atsiun
tė J. A. Arštikaičiai.

— Praėjusią savaitę Sv. Jono liet, 
kapinėse palaidota a.a. Janina Vaiš
norienė.

— Sekmadienio aukų vokeliai šiais 
metais adresuoti pagal alfabetą. Pra
šoma juos pasiimti po pamaldų sek
madieni pagal pažymėtas pavardes.

— Specialus autobusas nuo pože
minio ir naujiesiems 1979 metams 
yra užsakytas parapijos: kas sekma
dienį 10.30 v.r. išvyksta nuo Isling
ton gatvės i Anapili.

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 v.r. 
už a.a. Joną Juodį, 11 v. už Ivanaus
kų ir Vaičeliūnų šeimų mirusius.

Lietuvių Namų žinios
— Labai gražiai praėjo LN rengta 

Kūčių vakarienė. Dalyvavo 470 as
menų.

— LN ruoštame Naujų Metų suti
kimo parengime dalyvavo 360 asme
nų. Visus nuotaikingai nusiteikusius 
dalyvius 12 v. labai gražiai pasveiki
no LN valdybos narė B. Bedarfienė.

— Nauji LN nariai: Linas Marke
lis, Zigmas Rėvas, Stasė Gasiūnas, 
Sidney-Roy Raškauskas. Visi įmokė
jo po $100. Tomas Trinkūnas ir Ra
minta Jankaitytė papildė įmokas iki 
$100, Snieguolė Underytė — iki $40, 
P. Augustinas Kurpis — iki $51, Vik
torija Kurpytė iki $51, Laura Daily- 
daitė — iki $31. Martynas Yčas įmo
kėjo $25.

— LN leidžia biuletenį "Lietuvių 
Namų Žinios”. Gruodžio 15 d. buvo 
išleistas 200-sis numeris.

— LN 1978 m. nuo sausio 1 d. iki 
gruodžio 1 d. lietuviškai kultūrinei, 
visuomeninei ir karitatyvinei veiklai 
davė aukų $11.000.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju mieliems .gi

minėms, draugėms ir visoms po
nioms, surengusioms man mergva
karį. Dėkoju už darbą, pasiaukojimą 
ir dovanas, viešnioms — už atsilan
kymą, asmenines ir bendras dovanas. 
Išvažiuodama į Klevelšndą, išsive
žiau ne vien tik puikų kraitį, bet ir 
nepamirštamą Jūsų nuoširdumo pri
siminimą. Labai ačiū.

Rūta Cepaitytė-Rygelienė

LIETUVIS su universiteto išsilavi
nimu jieško blondinės inteligentės 
mergaitės vedybų tikslu. Turėtų bū
ti nevyresnė kaip 30 metų. Rašyti “T. 
Žiburių” adresu, pažymint “Amerl- 
kiečiui”.

PORINĖS ARBA PLUNKSNINĖS 
ANTKLODĖS (kaldros) visų rūšių 
ir dydžio gaminamos pagal užsaky
mą. Skambinti tel. 787-9021 Toronte. 
VIRŠUTINIS BUTAS (condominium 
penthouse) 25-me augšte, pietų pu
sėje. Du miegamieji kambariai ir 
raštinė (arba -3-čias miegamasis), di
delis salonas. Eglinton-Humber ra
jone, priešais golfo lauką. Prašoma 
kaina $49,000. Skambinti Barauskui 
743-0100.
PARDUODAMI tautiniai drabužiai. 
Jei kas interesuojasi, prašau skam- 
bintl 766-8573 Toronte.

ALDONA’S BEAUTY SALON 
1618 Bloor St. West, Toronto 
kviečia ponias gražiom šukuosenom; 
specialistė pusmetinių (permanent) 
ir dažymų. Telefonas 533-2904

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. Pristatymas Į ligonines, lai
dotuvių namus ir t.t. Savininkė yra 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 
srityje.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Gausios Dievo palaimos visiems 

tautiečiams 1979 m.!
— Pirmas mėnesio penktadienis 

— sausio 5. Lankomi ligoniai ir se
neliai.

— Sausio 7 yra pirmas mėnesio 
sekmadienis. Antroji rinkliava — 
skoloms mokėti.

— A. a. Vincas Paukštys, 70 m., 
palaidotas gruodžio 22 d. iš mūsų 
šventovės šv. Jono lietuvių kapinėse. 
Užuojauta žmonai Marijai, sūnui 
Henrikui su šeima, seserims Bronei 
Markuvienei, Agai Kublienei, Onai 
Petkuvienei. Albinas Beniušis žuvo 
gaisre Vankuveryje. Užuojauta jo 
motinai Onai Beniušienei su šeima 
Toronte. A. a. Janina Vaišnorienė, 
54 m., palaidota iš mūsų šventovės 
Šv. Jono kapinėse gruodžio 27 d. 
Užuojauta vyrui Baliui, sūnui Algir
dui, dukrai Irenai.

— Salės inventoriui bei namų re
montams aukojo E. J. čuplinskai: 
$500; B. Trukanaviėius: $200; J. Ža
kas: $200; po $100: H. Butkevičius, 
M. S. Meškauskai, C. K. Joniai, A. R. 
Simanavičiai, S. Dabkus, E. Kazlaus
kas, M. J. Vaškevičiai, P. P. Remei- 
kiai; T. A. žiliai: $60; po $50: M. Z. 
Romeikos, dr. K. ir Ambrozaičiai, A. 
B. Petkevičiai; A. P. Poškai: $30; po 
$25: N. P. Preibiai, A. J. Pliopliai.

— Biblioteka ir knygų kioskas vei
kia įprasta tvarka.

— Aukų vokeliai 1979 m. išsiunti
nėti. Jei kas jų negavo, prašom kreip
tis j parapijos raštinę. Pakeitus ad
resą prašom pranešti.

— 1979 m. kalendorius, • knygos 
formoj, 184 puslapių, atspausdintas. 
Galima gauti pas S. Prakapą ir kle
bonijoj. Siunčiama ir paštu.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Jadvy
gą Kundrotienę, užpr. A. R. Puido
kai, 8.30 už Stasę Grigaitienę, užpr. 
E. Radzevičiūtė, 9 v. už Jurgį Smols- 
kj, užpr. J. Smolskienė, 9.20 už Ma
riją Melnykienę, užpr. V. P. Melny- 
kai, 9.40 už Karoliną Priščepionkie- 
nę, užpr. J. Priščepionka; sekmadie
nį 8 v. už Klemensą ir Petrą Simin- 
kevičius, užpr. P. Saplienė, 9 v. už 
Kotryną Taujenienę, užpr. A. Ledie- 
nė, 10 v. padėkos intencija, užpr. A. 
E. Abromaičiai, 10.45 tretininkių in
tencija, užpr. valdyba, 11.30 už para
piją, 7 v. v. už Juozą Buožį, užpr. 
Buožių šeima.

KLK Moterų Dr-jos Prisikė
limo par. skyrius savo metinės 
šventės proga 1978 m. gruodžio 
10 d. organizuotai su vėliava da
lyvavo pamaldose. Parodų salė
je buvo suruošta agapė, kuriai 
pirmininkavo dr. O. Gustainie
nė. Ji centro valdybos vardu 
sveikino skyriaus nares šios 
šventės proga. Sesuo Paulė kal
bėjo tema “Vienišumas”. Pa
skaita buvo turininga ir pamo
kanti. Pobūvio pirmininkė padė
kojo paskaitininkei ir p. Pute- 
rienei už paruoštas vaišes. Sky
riaus pirm. B. Biretienė tarė 
sveikinimo ir padėkos žodį. Po
būvis baigtas loterija. Sekantis 
skyriaus susirinkimas — 1979 
m. sausio 14 d. Bus renkama 
nauja valdyba.

Toronto Prisikėlimo par. cho
ras savo 25-čio proga išleisdino 
gražų, didelio formato leidinį. 
Jame atspausdinta daug nuo
traukų, pavaizduojančių choro 
veiklą, ir gaidos dainų, kurias 
choras atliko sukaktuviniame 
koncerte. Chorui vadovauja sol. 
V. Verikaitis, kuriam teko būti 
ir pirmuoju vadovu prieš 25 me
tus.

A. a. Agota Augaitienė, 99 m., 
mirė gruodžio 30 d. Stayneryje. 
Velionė buvo poilsio namuose. 
Ją keletą metų rūpestingai glo
bojo dukros ir sūnaus šeimos. 
Palaidota sausio 2 d. iŠ Prisikė
limo šventovės šv. Jono lietuvių 
kapinėse. Velionė buvo kilusi 
nuo Tauragės.

Etninės spaudos pobūvis Ka
lėdų proga buvo suruoštas On
tario Etninės Spaudos Sąjungos 
“Tirolio” restorane 1978 m. 
gruodžio 26 d. Pobūviui vadova
vo ir atitinkamą žodį tarė Są
jungos pirm. V. Mauko, miesto 
valdybos atstovas Beavis, Ka
nados daugiakultūrės tarybos 
pirm. sen. P. Bosą, buvęs miesto 
burmistras dabar parlamento 
narys D. Crombie, provincinės 
vyriausybės atstovė ir kiti. Iš 
“TŽ” dalyvavo V. Matulaitis ir 
kun. Pr. Gaida.

IŠNUOMOJAMAS moteriai kamba
rys ir virtuvė su baldais. Skambinti 
tel. 531-4469 Toronte.

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

FOTOGRAFAS. 
Darau nuotraukas įvairiom progom. 
Skambinkite — JAUNIUS BAKE- 
VIČIUS po 5 v.v. telefonu 766-5818 
Toronte.

a a MEDŽIOTOJŲ IR ŽOKLAUTOJŲ KLUBO 

metinis ' l 
BALIUS
sausio 13, šeštadienį, Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje

"Gintaro" tautiniai šokiai, 
šilta vakarienė su vynu, 
baras, loterija, šokiai.
Bilietus prašome įsigyti iš anksto V. Dauginio draudos įstaigoje, 1613 Bloor St. W. (tel. 533-1121), 
V. Drešerio draudos įstaigoje, 3830-B Bloor St. W. prie Six Point Plaza (tel. 233-3334) ir parapijų 
salėse po sekmadienio pamaldų. RENGĖJAI

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ K K U
JAUNIMO BŪRELIS KVIEČIA g g gUĮ g g

JAUNIMĄ DALYVAUTI g^g UI f V L J ■ V

SAVAITGALYJE
nuo vasario 2 iki vasario 4 d.

PROGRAMA: dienos metu — alpiniškas ir lygumų slidinėjimas, vakare — vyno ir sūrio 
susipažinimo vakaras (penktadienį), muzika ir šokiai.

Savaitgalio kaina — $15.00, įskaitant pusryčius šeštadienį ir sekmadienį, vakarienę šešta
dienį, vakarinę programą, nakvynę (atsivežkite miegmaišius). Registracija prasidės sausio 
7 dieną. Vietų skaičius ribotas. Informacijų ir registracijos reikalu kreiptis:

Martynas Yčas (766-7300) Ramona Grigaliūnaitė (259-5770)
Rimas Kalinauskas (533-7506) Kristina Dambaraitė (536-1433)

Visi dalyviai turi būti "age of majority" (virš 18 metų). Rengėjai

“T. Žiburių” redakcija, admi
nistracija ir spaustuvė Kalėdų 
ir N. Metų proga gavo daug 
sveikinimų bei linkėjimų iš įvai
rių pasaulio kraštų. Negalėdami 
atsakyti kiekvienam atskirai, vi
siems reiškiame nuoširdžią pa
dėką už drąsinančius žodžius ir 
iš savo pusės linkime didžios 
sėkmės ir palaimos metų.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos sveikinimas, iš
siųstas iš Čikagos 1978 m. gruo
džio 13 d., “TŽ” redakcijoje 
gautas 1978 m. gruodžio 27 d. 
Jame sveikinami visi pasaulio 
lietuviai ir sakoma: “Praėjusie
ji metai mūsų išeivijos gyveni
mą nuskaidrino gausiomis Pa
saulio Lietuvių Dienomis To
ronte. 1979-tieji metai praeis 
IV-tojo Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso ženkle, kai jauni
mas, suplaukęs į senutę Europą, 
jieškos aiškesnio ateities kelio 
savo tautinei priklausomybei iš
laikyti. Tie metai mūsų tautai 
bus ypatingi ir Vilniaus univer
siteto 400 metų įkūrimo sukak
timi. Tačiau didžiausios mūsų 
pastangos turės būti kreipiamos 
į pavergtos tautos balsą, kuris 
prašo besąlyginės mūsų para
mos kovoje už savo laisvę, ti
kėjimą ir pagrindines žmogaus 
teises. Tepadeda Augščiausias 
mums šiame darbe.”

Pavėluoti kalėdiniai sveikini
mai. Prie bendrojo kalėdinio 
sveikinimo 1978 m. 51-52 nr. 
turėjo būti prijungtos šios pa
vardės: Irena ir Antanas Amb- 
raškos, V. Balsevičių šeima, Ot
tawa, Ont., Viktorija Daugėla- 
vičienė, Cote St. Luc, Que., dr. 
S. ir J. Pacevičiai, Balys Vaiš
nora.

Lietuvos Kankinių par. cho
ras, vadovaujamas muziko St. 
Gailevičiaus, Kalėdų naktį pui
kiai giedojo naujoje šventovė
je. Jo giedojimą lydėjo nauji 
vargonai, valdomi jauno muzi
ko Jono Govėdo. Choras, susto
jęs prie didžiojo altoriaus ties 
vargonais, dalį kalėdinių gies
mių atliko prieš Mišias, kitą da
lį — Mišių metu. Chore šiuo 
metu yra apie 40 narių. Kiek
vieną sekmadienį jis gieda 11 
v.r. Mišių metu. Lietuvos Kan
kinių šventovės dedikacijos iš
kilmėse 1978 m. birželio 11 d. 
šis choras giedojo muz. St. Gai
levičiaus sukurtas Mišias pagal 
kun. St. Ylos tekstą. Iš viso iki 
šiol St. GaileviČius yra sukūręs 
dvejas Mišias ir yra pasiruošęs 
kurti trečias — laukia naujo 
teksto iš kun. St. Ylos. Be to, 
St. GaileviČius yra sukūręs ne
mažai dainų pagal poetų B. 
Brazdžionio ir Pr. Lemberto žo
džius.

“T. žiburiai” 1978 m. pabai
goje gavo stambią paramą iš 
hamiltoniškio “Talkos” banko, 
būtent $200. KLB Šalpos Fon
das atsiuntė $25 auką ir $100 
prenumeratom V. Vokietijoj li
kusių nepasiturinčių tautiečių. 
Torontietis J. Vaškela, kuris 
duosniai remia lietuviškus rei
kalus, “T. Žiburiams” atsiuntė 
$50. Visiems rėmėjams “TŽ” 
vadovybė reiškia nuoširdžią pa
dėką.

Salė ir baras atidaromi 6 v.v. 
Programos pradžia — 7.30 v.v 
Vakarienė — 8 vai. vakaro.

Talentų pasirodymas
II-ąjį Kanados lietuvių talen

tų pasirodymą rengėjų komite
tas nutarė surengti Hamiltone 
1979 m. kovo 24-25 d.d. parapi
jos salėje ir Jaunimo Centre. 
Baigminės varžybos įvyks sek
madienį, kovo 25 d., 4 v.p.p., 
Jaunimo Centre.

Talentų pasirodymas-varžybos 
bus šiose meno šakose: muzi
kos, šokio, žodžio, vaidybos, dai
lės.

Rengėjų komitetas sveikina 
KLB Hamiltono apylinkės val
dybos paskirtą narį K. Kalvai
tį. Jam pavesta sudaryti vertin
tojų komisijas.

KLB kultūros komisija kvie
čia šiam talentų pasirodymui iš 
anksto ruoštis. Ypatingai prašo
me į tai atkreipti dėmesį litua
nistinių mokyklų vedėjus. Arti
miausiu metu bus paskelbta no
rinčių dalyvauti registracija.

KLB kultūros komisija
Archit. Sandra Kybartaitė di

desnę dalį švenčių praleido 
plaukiodama laivu po Lake Su
perior ir jieškodama audrų. 
Sandra priklausė įgulai, kuri 
stato filmą apie “Edmond Fitz
gerald” nuskendimą. Laivas nu
skendo 1975 m. didžiulės audros 
metu, kurioje žuvo 29 jūrinin
kai. Sandra yra statomo filmo 
meninės dalies direktorė.

Piliečių atsiliepimai. 1979 m. 
CBC televizija drauge su Kana
dos suaugusiųjų švietimo drau
gija rengia seriją televizijos 
programų vasario, kovo ir ba
landžio mėnesiais. Programos 
“People Talking Back” iniciato
riai nori perduoti piliečių min
tis tiems, kurie leidžia ir vykdo 
Kanados gyvenimą tvarkančius 
įstatymus. Kai sprendėjai ir 
vykdytojai jau yra pasisakę tais 
klausimais per pravestus ir jų 
vykdomus įstatymus, piliečiai 
gali kalbėti jiems, reikšti savo 
nuomones bei siūlymus. Klausi
mus pasirenka patys žmonės, su
darę diskusijų būrelius, kurie ga
li atstovauti etninei grupei, reli
gijai, kultūrai, darbo santykių 
grupei ir t.t. šiose programose 
bus rodomos atskiros kanadie
čių grupės. Jos nagrinės savo 
tarpe kurią nors Kanados ar jos 
dalies gyvenimą liečiančią idėją 
ir nuspręs, kaip ta idėja gali bū
ti geriausiai įgyvendinta. Gru
pės atstovas tą klausimą ir 
sprendimą perduos provinci
niam centriniam komitetui te
lefonu arba raštu. Tada tos gru
pės idėja gali būti persvarstoma 
ir perduota visos Kanados tele
vizijos žiūrovams. “People Talk
ink Back” organizacinis Ontario 
komitetas: OACE, 8 York Street, 
Toronto M5J 1R2 (416) 366- 
2374. Reikėtų skubiai sudaryti 
tokias grupeles iš lietuvių svars
tyti įvairiems mums svarbiems 
klausimams, kurie turėtų būti 
viešai keliami. Pirmoji progra
ma yra numatoma rodyti tris va
landas per CBC iš Edmontono 
vasario 4 d., 8 v.v., Toronto lai
ku. Sekančios programos vasa
rio 25 d., kovo 11 d., 25 d., ba
landžio 8 d. ir 22 d. Programos 
bus matomos visoje Kanadoje.

V. Matulaitis 

Stalai numeruoti. 
Bilietai — $10, 
pensininkams ir 
studentams — $6.

Pasaulio Lietuvių Kat. Kuni
gų Vienybės valdyba, šiuo metu 
esanti Toronte, išleido pirmąjį 
savo “Žiniaraščio” numerį. Jis 
yra skirtas laisvajame pasaulyje 
gyvenantiems kunigams. Atski
ros liet, kunigų organizacijos 
veikia: JAV-se, Italijoje, Kana
doje, V. Vokietijoje, Anglijoje, 
Australijoje, Brazilijoje, Argen
tinoje, Kolumbijoje, “žiniaraš
tyje” išspausdintas vedamasis 
straipsnis “Ypatingoje situaci
joje” ir kunigus bei tikinčiuo
sius liečiančios informacijos. 
“Žiniaraštį” redaguoja kun. J. 
Staškus.

Seneca Telecollege rengia spe
cialius kursus negalintiems lan
kyti paskaitų ar pamokų kole
gijose. Tie kursai transliuojami 
per kabelinės televizijos stotis 
šių bendrovių — Rogers, Metro, 
Graham, Scarborough, Aurora 
Cable ir Global. Dėstomi šie da
lykai: anglų k., psichologija, pre
kyba, reklama, politika, verslas, 
knygvedyba, organizacinė psi
chologija. Kiekvieno dalyko 
kursas apima 15 paskaitų po 30 
minučių. Naujas semestras pra
sidės š. m. sausio 22 d. Paskai
tas sekti studentai galės namie 
prie savo televizijų. Kiekvieno 
kurso kaina — $55. Informaci
jos ir registracijos reikalais 
kreiptis tel. (416) 491-2027. Ad
resas: 1750 Finch Ave. East, 
Willowdale, Ont. M2J 2X5.

Dienraštis “Draugas” 1978. 
XII. 7 išspausdino Al. B. veda
mąjį tema “Kai maišoma politi
ka ir poezija”. Jame rašoma: 
“Tūkstančiais išeina knygų Sov. 
Rusijoje, tūkstančiais išeina 
Vakaruose, ir tai kasdieninis 
reiškinys, o staiga nei iš šio, nei 
iš to Tassas ir paskelbia, kad iš
leista Kanadoj gyvenančio lietu
vio Balio Rukšos poezijos kny
ga”. Vedamojo autorius, atpasa
kojęs B. Rukšos pareiškimus, 
paskelbtus sovietinėje spaudoje 
ir pakartotus kaikuriuose užsie
nio laikraščiuose apie gerą poe
tų gyvenimą Sov. Sąjungoje, sa
ko: “žodžiu, du dalykai aiškūs, 
— Lietuvos poetai, globojami 
Rusijos, gerai gyvena, o antra, 
visi skubėkit į Sovietų Rusiją 
arba bent statykit ją pavyzdžiu 
visiems kraštams ir visiems lite
ratams”.

“The Toronto Star” 1978. 
XII. 23 įvairybių skyriuje pami
nėjo ir dr. Paulės Andrulionis 
(enės?) pavardę ir pacitavo jos, 
kaip žymios JAV psichologės, 
pareiškimą: “Vaikai iki šešerių 
metų amžiaus jaučia reikalą 
idealizuoti žmones. Jie turi ma
tyti, kad žmonės yra geri, rūpes
tingi ir duosnūs. Tokiam polin
kiui kaip tik ir atliepia Kalėdų 
senelis (Santa Claus). . . ”

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

MONTREAL?®
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— Į metinį parapijiečių susirinki
mą atsilankė 103 asmenys. I komite
tą išrinkti: jaunosios kartos Ričardas 
Martel ir jau anksčiau buvęs komi
tete Juozas Asipavičius. Komitete 
yra likę: Jerry McNamara, Juozas 
Rašytinis, Rapolas Polišaitis, Leonas 
Markauskas.

— Lituanistinės mokyklos Kalėdų 
eglutė par. svetainėje sutraukė daug 
dalyvių, ypač vaikų, tėvų, svečių ir 
jaunimo. Atidarymo žodį tarė vedė
ja M. Jonynienė. Programoje daly
vavo visi mokiniai, kurių yra per 50. 
Pradžioje Andrė Celtoriūtė ir Stepo
nas Jurgutis pasakė po eilėraštį. Mo
kiniai atliko vaizdelį iš savo gyveni
mo ir pagiedojo kalėdinių giesmių. 
Pirmųjų skyrių mokiniai — St. Jur
gutis, Vilija Bijūnaitė, Indrė, Daiva 
Baršauskaitės, Onutė Beniūtė, Lina 
Celtoriūtė, Loreta čičinskaitė, Silvi
ja Jurgutytė, Vytenis Jurkus, Mar
kus Niedvaras, Marius Valinskas, 
Vytenis Jurkus, Aida ir Lana Luko- 
ševičiūtės atliko vaizdelį su skaičiais. 
Marius Bijūnas pasakė eilėraštį. Ma
žieji pagiedojo — “O, naktie kilni, 
šventa”, “Mik, Karalaiti, saldžiai”, 
“O greičiau j Betlėjų bėkit”, “Snai
gėms šokant, sukasi snaigės, šypsos 
mėnulis”. Snaigėmis buvo — Kristi
na Baršauskaitė, Vilija Bijūnaitė, 
Loreta, Kristina Cičinskaitės, Roma 
Dainiūtė, Adrija Mevicer, Danutė 
Mickutė. Per salę skrido snaigės pa
sitikti Kalėdų senelio (Haroldas Cel- 
torius), kuris pasikalbėjo su vaikais 
ir išdalino dovanas. Dainas bei gies
mes, kurios buvo naujos ir melodin
gos, paruošė seselė Teresė, pati akor
deonu palydėdama. Ypač gražiai bu
vo sudainuota dviem balsais “Mik, 
Karalaiti, saldžiai”.

Programą paruošė mokytojos — J. 
Baltuonienė, J. Adamonienė, A. Bar
šauskienė ir Julija Adamonytė. Il
gai žaidė ir linksmi lakstė po salę 
vaikai, o vyresnieji šnekučiavosi prie 
kavos ir kalėdinių skanėstų. Aušra 
Baršauskienė registravo naujus mo- 
kinius-nes į parengiamąjį skyrių.

— Po tradicinių šeimose atšvęstų 
Kūčių, po dovanų pasidalinimo va
karo daugelis parapijiečių atvyko j 
didžiausią tikinčiųjų šventę — Ber
nelių Mišias. Chorui giedant “Tylią
ją naktį”, par. komiteto ir jaunimo 
prdcesija iškilmingai prisiartino prie 
didžiojo altoriaus, kur prasidėjo Mi
šių auka. Jaunimas atliko Sv. Rašto 
skaitymą. Pamokslą pasakė klebonas 
kun. dr. F. Jucevičius: Per Mišias so
lo giedojo G. Massicotte, pati sau 
akompanuodama vargonais. Monika 
ir Robertas Ruffo giedojo atskirai ir 
su choru. Choras, paruoštas G. Massi- 
cote ir J. Laimikio, giedojo kalėdi
nes giesmes. Po Mišių klebonas visus 
pakvietė į svetainę vynui ir kavai. 
Čia parapijiečiai, visi susirinkę, tu
rėjo progą valandėlę šventiškoje 
nuotaikoje praleisti, susitikti, pasvei
kinti senus ir naujus pažįstamus.

Du

2.

klausimai laikraščio 
skaitytojui:

AR SURAŠĖTE SAVO TESTAMENTĄ?

AR PRISIMINĖTE TESTAMENTE 
KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ?

Greitas ir tikslus patarnavimas!

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-S827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einomqsios s-tas ..............  ... 6.0 % Asmenines ................... 11 %
Taupomosios s-tas :............. 9 % Nckiln. turto ............... 10.5%
Pensijų planas ...................... 8.5 % Čekių kredito ............. 12.0%
Term. ind. 1 m.......................
Term. ind. 2 m. ...............
Term. ind. 3 m....................

9.5 % 
9.75% 
10 %

Investacines nuo ...... ............ H %

Duoda nemokamo gyvybės apdrau- 
do iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Nemok, gyvybės apdr. 
už paskolos sumų.

iki $10.000

KASOS VALANDOS:
1465 Do Sevo St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarq nuo 
gegužės 15 iki spolio 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.

«SatKžF»

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

St. Lawrence Market, Lower Level, South Bldg.
95 Front St. E., Toronto, Ont. M5E 1C2 Telefonas 862-7042

— Sausio 14 d. po 11 v. Mišių bus 
Sv. Onos Dr-jos metinis narių susi
rinkimas ir pietūs. Kviečiami visi, o 
ypač narės. Sk.

Aušros Vartų parapijos žinios
— 1978 m. gruodžio 10 d. staigiai 

mirė Domininkas Linkonas. Palai
dotas gruodžio 13 d. iš AV šventovės.

— Julija Jukonienė po širdies ope
racijos sveiksta namie. Sunkiai serga 
Jonas Adomėnas.

— Registruojami vaikai Sutvirtini
mo sakramentui. Juos paruoš seselė 
Teresė.

— Svarbiais reikalais AV parapi
joje lankėsi lietuvių jėzuitų provin
cijolas kun. L. Zaremba, seniau ke
letą metų klebonavęs Montrealyje.

Nauja valdyba. 1978 m. gruodžio 
10 d. AV parapijos salėje įvyko KLB 
Montrealio apylinkės visuotinis na
rių susirinkimas, kuriame buvo iš
rinkti valdomieji organai. Į valdybą: 
A. Drešerienė, A. Jonelis, A. Jone- 
lytė, A. Kličius, D. Lukoševičius, B. 
Niedvaras, A. Ottienė, J. Siaučiulis, 
K. Toliušis; kandidatai: J. Adomonis, 
V. Kačergius. J revizijos komisiją: 
P. Adamonis, J. Adomaitis, A. Mylė. 
Pareigomis pasiskirstys vėliau. B. S.

Plėšikai “Lite”. 1978 m. gruodžio 
15 d. darbo metu į “Lito” patalpas 
Rosemonte įėjo du jauni ginkluoti 
vyrai ir išsinešė nemažą sumą pini
gų. Tai pirmas apiplėšimas šiame 
“Lito” skyriuje.

Lituanistinė mokykla po Kalėdų 
atostogų pamokas pradės sausio 13 
dieną.

KLK Moterų Dr-jos Montrealio 
skyrius paminėjo savo gyvavimo su
kaktį dviem parodom. 1978 m. gruo
džio 2 ir 3 d.d. veikė keramikės Bi
rutės Dilkutės-Batraks ir Norberto 
Lingertaičio gintaro papuošalų paro
dos. Jas atidarė Dr-jos valdybos 
pirm. D. Staskevičienė, pasidžiaug
dama gražiais rūdiniais ir gausiais 
dalyviais.

Gruodžio 3 d. kun. J. Kubilius at
našavo Mišias už gyvas ir mirusias 
Dr-jos nares. Jų metu trys narės 
prie altoriaus stovėjo su Dr-jos vė
liava, pasipuošusios tautiniais dra
bužiais. Vėliau salėje trumpą žodį 
tarė kun. J. Kubilius, pakviesdamas 
naują seselę Teresę paskaitai. Visi 
su įdomumu išklausė paskaitos, ku
rioje buvo dėstoma, kaip žmonės ga
lėtų palengvinti sau gyvenimą, ban
dydami sumažinti gyvenimo sąlygų 
diktuojamą įtampą.

Po programos vyko vaišės. Pabend
rauta tarp savęs ir su jaunaisiais dai
lininkais, kurių darbų buvo nema
žai išpirkta, nes tiek keramikos, 
tiek ir gintaro papuošalų visi ga
lėjo pasirinkti pagal savo skonį.

švenčių proga buvo paskirtos au
kos “N. Lietuvai” ir “T. žiburiams” 
po $25, “Moters” žurnalui — $50.

Nijolė Bagdžiūnienė

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355


