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Laisvieji ir kaliniai
Laisvėje gyvenantiems tautiečiams nelengva yra su

prasti kalinamus savo žmones pavergtoje Lietuvoje ir Sov. 
Sąjungoje. Daugiau kaip tris dešimtmečius besinaudoju
siam pilna asmens laisve atrodo tai savaime gaunama ver
tybė, ir kalėjimas bei sibirinis lageris atrodo labai toli
mas, lyg ir nerealus dalykas. Su laisvės dešimtmečiais išei
vijoje atsirado savotiškas nejautrumas okupuotoje Lietu
voje ir Sov. Sąjungoje kenčiantiems tautiečiams. Kai spau
doje pasirodė pavardės nekaltai kalinamų lietuvių, nekilo 
išeivijoje platus sąjūdis jiems gelbėti bei padėti. Tiesa, kai 
susidegino Romas Kalanta, jaudinosi ir išeivija bent kurį 
laiką. Su didesniu dėmesiu buvo sutiktas Nijolės Sadūnai- 
tės nuteisimas, Simonaičio mirties bausmė. Pastaruoju me
tu labiau išryškėjo Viktoro Petkaus ir kitų kalinamų Lie
tuvos disidentų pavardės, tačiau visuotinė išeivijos akcija, 
kaip pvz. Simo Kudirkos atveju, neišsivystė. Ir tai todėl, 
kad tai mums tolimi dalykai; antra, politiniai veiksniai 
permažai į tai kreipė dėmesio, neorganizavo atitinkamos 
akcijos; trečia, visuomenėje neatsirado spontaniškos ini
ciatyvos; ketvirta, vyravo nuomonė — vistiek nieku nega
lima padėti. Tie, kurie ėmėsi kelti didesnės pagalbos mintį, 
susilaukė kaikuriuose sluogsniuose netgi pašaipos.

TAIP, IŠEIVIJOS pasyvumui yra psichologinių ir kito
kių priežasčių, tačiau nė viena jų nėra pateisinama. 
Lietuvių politinių kalinių klausimas iki šiol nebuvo 
judinamas visu intensyvumu. O jis turėtų būti judinamas. 

Tada, kai geriausi mūsų tautiečiai dešimtimis metų kan
kinami sibiriniuose lageriuose ir kalėjimuose už tai, kad 
išdrįso kovoti už žmogaus teises, išeivija negali ramiai 
žiūrėti. Bet ar įmanoma reali pagalba? Jei Amerika negali 
jų išvaduoti, ar mes galime kuo nors padėti? Ar tai ne 
utopija? Anaiptol! Kur negali milžinai, gali kartais nykš
tukai ar skruzdės. Juk ir Vietname laimėjo ne karo mil
žinas Amerika, o nykštukai vietnamiečiai, kovoję kaip 
skruzdės. Ir mūsų atveju galima tvirtinti, kad, nežiūrint 
milžinų kovos, pagalba lietuviams kaliniams išeivijoje yra 
galima. O ji turėtų būti dvejopa — politinė bei visuome
ninė ir labdarinė. Iš dr. A. Štromo ir kitų nekartą esame 
girdėję, kad vieša akcija laisvajame pasaulyje už to ar 
kilo kalinio išlaisvinimą yra reikšminga, kad spaudimas 
per spaudą, televiziją, vyriausybes turi įtakos į polit. ka
linių likimą. Tiesioginė labdaros veikla neįmanoma, bet 
ji galima netiesioginiu būdu. Kai nėra oficialių kelių, atsi
randa neoficialūs, prieinami “nykštukams” bei “skruz- 
dėms”. Kai yra ryžtas, atsiranda ir pagalbos būdai, bet kai 
įsigali apatija, niekas neįmanoma.

KAI TYLI ir snūduriuoja mūsų veiksniai, atsiranda 
daugiau asmeninės bei privačios iniciatyvos. Iškilus 
spaudoje politinių kalinių pagalbos klausimui, “Euro
pos Lietuvyje” pasirodė siūlymas steigti specialų spaudos 

biurą, kurio uždavinys būtų organizuoti pagalbą, keliant į 
viešumą sovietinių kalinių bylas. Kanadoje įsisteigė Lietu
vių Komitetas Žmogaus Teisėms Ginti. Jis savo veiklą ban
do rikiuoti dviem kryptim — politine ir labdarine. Jau 
padaryti pirmieji žingsniai, kurie, tikimasi išaugs į reikš
mingą iniciatyvą. V. Vokietijoje veikia Draugija žmogaus 
Teisėms Ginti. Ji reiškiasi vokiečių visuomenėje ir šiuo 
metu organizuoja pagalbą V. Petkui. Lietuvos vyčiai Ame
rikoje turi specialų komitetą Lietuvos reikalams, šis ko
mitetas, vadovaujamas kun. K. Pugevičiaus, išsiuntinėjo 
dėmesio vertą instrukciją vyčių kuopoms, raginančią orga
nizuoti pagalbą politiniams kaliniams ir nurodančią konk
rečius būdus. Tai vis gražios iniciatyvos pavyzdžiai, tačiau 
jie yra partizaniški, neapimantys visos išeivijos. Visuotinei 
akcijai išjudinti reikia ir visuotinės iniciatyvos. Viename 
laiške iš Lietuvos sakoma, jog pvz. V. Petkaus gelbėjimo 
reikalu turėtų būti šaukiama kuo plačiausiai — nuo šv. 
Petro bazilikos Romoje iki mažiausios šventovės Ameriko
je. Bet tokiai akcijai nuolat judinti reikia pastovaus cent
rinio veiksnio, dirbančio visos išeivijos mastu.

Pasaulio įvykiai
JUNGTINIŲ TAUTŲ SAUGUMO TARYBA, NEPAISYDAMA 
Sovietų Sąjungos ir Čekoslovakijos protestų, pradėjo svarstyti 
Vietnamo invazijos į Kambodiją klausimą, kuriam niekas neduoda 
didesnės reikšmės, žiaurusis premjero P. Poto režimas buvo su
silaukęs tiek priekaištų, kad šiandien niekas dėl jo kritimo rimčiau 
nesuka galvos, išskyrus komunistinę Kiniją, vienintelę Kambodi- 
jos rėmėją. Kambodijos valdymą perėmė revoliucinis Tautinis Iš
laisvinimo Frontas, vadovaujamas H. Samrino, buvusio kariuome
nės politruko ir IV divizijos vado, perėjusio Vietnamo pusėn. Jo 
paskelbti atsišaukimai žada atstatyti pažeistas žmogaus teises, grą
žinti religijos laisvę, panaikinti priverstinę santuoką, leisti gyven
tojams grįžti į miestus, įvesti valiutos sistemą, atidaryti mokyklas. 
Visus šiuos įprastus žmonijos*-----------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Partijų svarstyklės
Kanados konservatorių parti

jos vadas J. Clarkas, paskatin
tas Gallupo instituto 1978 m. 
lapkričio duomenų, pradėjo be
veik dvi savaites truksiančią ke
lionę į Japoniją, Indiją, Jorda
niją ir Izraelį. Tie duomenys ta
da rodė net 10% konservatorių 
persvarą prieš liberalus, gero
kai sustiprėjusį paties J. Clarko 
populiarumą. Kelionės tikslas 
— susipažinti su užsieniu bei 
minėtų valstybių vadais, kad 
būtų lengviau orientuotis, lai
mėjus federacinio parlamento 
rinkimus. Japonijoje J. Clarkas 
susitiko su užsienio prekybos ir 
pramonės min. M. Esakiu. Spau
dos atstovams jis vėliau pareiš
kė, kad Japonija savo kapitalu 
mielai sutiktų statyti pramonės 
įmones Kanadoje, jeigu už tai 
būtų atsilyginta kanadiškos 
naftos eksportu. Komentatoriai 
šį galimą sandėrį sutiko skep
tiškai, primindami J. Clarkui, 
kad vietinės naftos neužtenka 
pačiai Kanadai. Indijoje J. dar
ką pasiekė 1978 m. gruodžio 

pradžioje pravesti Gallupo ins
tituto viešosios nuomonės tyri
mo duomenys. Juose buvo kons
tatuotas staigus konservatorių 
populiarumo nukritimas nuo 
45% iki 40, o liberalų pakili
mas nuo 35% iki 38. Tarp abie
jų partijų vėl susidarė labai 
menkas 2% skirtumas konser
vatorių naudai. Nuolatinis šių 
duomenų svyravimas įtaigoja 
labai nepastovią kanadiečių nuo
monę. Neapsisprendusiųjų skai
čius nuo 29% vėl šoktelėjo iki 
33%. Nuo šios kanadiečių gru
pės ir priklausys federacinio 
parlamento rinkimų rezultatai.

Televizijos CTV tinklo pasi
kalbėjime naujasis Kanados 
Darbo Kongreso vadas D. Mc- 
Dermottas pareiškė viešą įsipa
reigojimą federacinio parlamen
to rinkimuose unijų vardu rem
ti NDP socialistų partiją. Pa
rama jai bus teikiama doleriais, 
patirtimi, narių talka tos par
tijos kandidatams. Pasak D. Mc- 
Dermotto, unijos labai nukentė-

(Nukelta į 6 psl.l

Lietuvos uostas Klaipėda sovietinėje okupacijoje. Tai vienas labiausiai surusintų Lietuvos miestų. Nuotraukoje 
— viena dabartinių miesto gatvių, kurioje nebematyti karo paliktų pėdsakų bei griuvėsių

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

Antras popiežiaus sveikinimas
lietuviškai Informacijos apie Lietuvę italų 

spaudai ir popiežiaus laikysena

Šiomis dienomis Italijos spau
dą ir visuomenę pasiekė du 
nauji “ELTA-PRESS” lietuviš
kųjų informacijų numeriai. 
Juos, kaip įprasta, kruopščiai 
paruošė red. mons. Vincas Min
cevičius.

1978 m. spalio mėnesio 10 
“ELTA-PRESS” nr. pateikia 
italų kalba “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos” 32-jo nu
merio vertimą. įžangoje duoda
ma plati “Kronikos” turinio ap
žvalga. Pabaigoje skelbiamas 
“Amnesty International” atsi
šaukimas į italų viešąją opiniją 
disidentui Baliui Gajauskui iš
laisvinti. Atsišaukime nurodo
ma, kad B. Gajauskas, iškalėjęs 
25 metus kaip Lietuvos laisvės 
kovotojas, 1973 m. buvo paleis
tas ir rūpinosi politinių kalinių 
bei jų šeimų šalpa. Už šią veik
lą jis vėl buvo suimtas ir 1977 
m. balandžio 14 d. Vilniuje nu
teistas 10 m. griežto režimo la
gerio ir 5 metų ištrėmimo. “Am
nesty International” kviečia ita
lų visuomenę rašyti prašymus 
Lietuvos respublikos prokuro
rui A. K. Kaireliui, kad tuojau 
būtų išlaisvintas nekaltai nu
baustas B. Gajauskas.

Maskvinės Helsinkio grupės 
narė užsienyje išreiškia savo 
palankumą lietuvių laisvės ko
vai už žmogaus teisių įgyvendi
nimą. Ji iškelia B. Gajausko ir 
V. Petkaus pasiaukojimą savo 
tėvynei ir užtikrina, kad bendra 
kova už žmogaus teises bus lai
mėta.

“ELTA-PRESS” 10 nr. taip 
pat skelbia atsišaukimą gelbėti 
ir lietuvį partizaną Justą Gim
butą, jau 28 metus kenčiantį so
vietų kalėjimuose. Kviečiama 
rašyti protesto raštus šiuo ad
resu: Justas Gimbutas, Moskva, 
5110-1-ZH, USSR.

1978 m. lapkričio mėnesio 11 
“ELTA-PRESS” nr. pateikia 

“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
KRONIKOS” 33 nr. itališką 
vertimą. Leidinio viršelis pa
puoštas popiežiaus Jono-Pau- 
liaus II fotografija, kuri vaiz
duoja popiežių, besimeldžiantį 
lietuvių koplyčioje Vatikano 
grotose. Pabaigoje “E L T A- 
PRESS” trumpai apžvelgia Jo- 
no-Pauliaus II išrinkimo reikš
mę lietuvių tautai.

“Kai š. m. spalio 16 d. vaka
re, — rašo “ELTA-PRESS”, — 
buvo iškilmingai paskelbtas nau
jo popiežiaus — Krokuvos kar
dinolo Karolio Wojtylos išrinki
mas, šv. Petro aikštėje užvieš
patavo tyla, nuostaba ir paga
liau nepaprastas entuziazmas, 
supratus taip svarbų istorinį po
sūkį K. Bendrijoje. Lietuviams 
tiek tėvynėje, tiek išeivijoje ši 
staigmena padarė dar didesnį 
įspūdį. Daugelis bijojo, kad len
ko kardinolo išrinkimas popie
žium gali iššaukti naujus sovie
tų persekiojimus Lietuvoje. Iš 
kitos pusės nebuvo galima pa
miršti senosios įtampos tarp 
Lietuvos ir Lenkijos dėl Vil
niaus klausimo, kur teritorinės 
ir tikybinės problemos dar iki 
šiol nėra išspręstos. Ar Maskva 
nepanaudos progos dar labiau 
paaštrinti padėtį ir neims sėti 
nepasitikėjimo tarp abiejų bro
liškų tautų, turinčių bendrą ti
kėjimą, kultūrą ir lygiai nešan
čių sovietų jungą? Jos iš tikrų
jų jau nuo amžių sudarė ir da
bar sudaro paskutinį krikščio
niškosios ir demokratiškosios 
Europos gynybos pylimą prieš 
totalistinės, ateistinės ir impe
rialistinės Rusijos puolimus. 
Lietuvai dėl savo geopolitinės 
padėties teko pakelti ir įvairius 
sunkumus iš lenkų pusės. Ar 
lenko popiežiaus išrinkimas ne
turės įtakos lietuvių rezistenci
jai prieš Kremliaus pastangas 
nukrikščioninti ir surusinti visą 

kraštą? Ar naujasis popiežius 
išties ranką kenčiančios Lietu
vos Katalikų Bendrijos vaikams, 
ar pasitenkins tik nesibaigian
čiu dialogu su tais, kurie drįsta 
kalbėti jų vardu?

Pirmieji naujojo popiežiaus 
žingsniai tačiau greitai išsklai
dė tas abejones. Jau pirmomis 
savo pontifikato dienomis, — 
rašo “ELTA-PRESS”, — nauja
sis Popiežius Jonas - Paulius II, 
nužengęs pasimelsti prie savo 
pirmtakų kapų Vatikano bazili
kos grotose, aplankė tenai esan
čią lenkų čenstakavos Madonos 
koplyčią, bet nepamiršo pasi
melsti ir lietuvių “Mater Miseri- 
cordiae” koplyčioje. Tai buvo 
aiškus ženklas, kad kenčianti 
lietuvių tauta yra artima jo šir
džiai.

Kitą staigmeną sudarė naujo
jo popiežiaus spaudos konferen
cija 1978 m. spalio 21 d., pri
imant tarptautinės spaudos at
stovus. Lietuvių Vatikano radi
jo ir spaudos atstovui K. Lozo
raičiui naujasis popiežius pareiš
kė: “Pusė mano širdies priklau
so Lietuvai!”

Naujasis popiežius labiausiai 
palietė lietuvių širdis 1978 m. 
spalio 22 d. įvedybinėse iškil
mėse. Pirmą kartą K. Bendrijos 
istorijoje naujasis popiežius to
kia proga prabilo lietuviškai, pa
sveikindamas: “Mano nuoširdūs 
sveikinimai broliams lietuviams. 
Būkite laimingi ir ištikimi Kris
tui!” Tai giliai sujaudino lietu
vius. Kaip lenkas jis pavadino 
lietuvius savo “broliais” ir kaip 
popiežius drąsino juos likti “iš
tikimais Kristui”, gerai supras
damas, kiek daug jiems atsieina 
toji ištikimybė.

1978 m. spalio 24 d., nežiū
rint nuovargio priimant specia
liose audiencijose įvairių pasau
lio kraštų oficialias delegacijas,

(Nukelta į 7-tą psl.) 

gyvenimo reiškinius buvo nu
šlavęs džiunglinis premjero P. 
Poto režimo komunizmas. Sosti
nė Phnom Penhas, kadaise mili
joninis miestas, dabar yra visiš
kai tuščias. Oficialų pripažinimą 
naujajam H. Samrino režimui 
suteikė Vietnamas, Sovietų Są
junga ir jos satelitai. Jungtinių 
Tautų saugumo taryboje pagrin
dinis dėmesys tenka ne premje
ro P. Poto komunistinės dikta
tūros nuvertimui, o Vietnamo 
invazijai. Įtariama, kad šiuo 
žingsniu komunistinis Vietna
mas bando plėsti savo imperiją 
ir visą Indokiniją nori padaryti 
viena valstybe. Vietnamo kariuo
menės daliniai jau priartėjo 
prie Tailandijos sienos. Tailan- 
dijon pasitraukė keli šimtai ki
niečių patarėjų ir užsienio vals
tybių atstovai.

Vėjo malūnėlis
I Jungtines Tautas Niujorke, 

išsiųstas Kambodijos premjero 
P. Poto, atvyko keletą metų iš 
viešo gyvenimo dingęs princas 
N. Sihanoukas. Spaudos konfe
rencijoje Pekinge jis prisipaži
no visišką trejų metų izoliaciją, 
priverstinį atskyrimą nuo savo 
vaikų ir anūkų. Apie žiaurumus 
Kambodijoje sakosi nieko ne
girdėjęs, neturėjęs progos jų 
matyti. Turbūt užmiršęs visišką 
savo izoliaciją, princas teigia, 
kad jam teko daug kartų keliau
ti po Kambodiją. N. Sihanoukas 
yra aiškus karjeristo tipas, se
niai praradęs valdžią, paramos 
Kinijoje jieškantis jau antrą 
kartą. Vietnamiečių tautos tra
giškas likimas jam, atrodo, ne
turi jokios didesnės reikšmės.

Paskelbė rinkimus
Įsigaliojus naujajai konstitu

cijai, Ispanijos premjeras A. 
Suarezas paskelbė naujus par
lamento ir senato rinkimus ko
vo 1 d. Ispanija po gen. F. Fran
co mirties 1975 m. turėjo jau du 
referendumus ir buvo išsirinku
si dabartinį parlamentą. Rinki
mai bus pravesti pagal naujo
sios konstitucijos paragrafus. 
Po mėnesio — balandžio 3 d. 
įvyks miestų savivaldybių rinki
mai. Ispanijos miestus vis dar 
tebevaldo gen. F. Franco laikų 
pareigūnai. Spėjama, kad savi
valdybių rinkimuose daugiausia 
balsų gaus socialistai ir komu
nistai. Užsienio reikalų min. M. 
Oreja pasirašė naują sutartį su 
Vatikano valstybės sekr. kardi
nolu J. Viliotu, panaikinančią 
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gen. F. Franco diktatūros laiko
tarpy priimtą konkordatą. Nau
joji sutartis išjungia katalikų 
religiją iš valdžios. Ji dabar ne
bus laikoma oficialia Ispanijos 
religija. Neutralūs stebėtojai 
daro išvadą, kad konkordato pa
naikinimas turės didelės įtakos 
ir kitoms šalims, ypač katalikiš
koje P. Amerikoje.

Žmogaus teisės
Sienlaikraščius Pekingo gat

vėse papildė naujai įsteigto 
Žmogaus Teisių Komiteto Kini
joje atsišaukimas. Jo autoriai 
reikalauja išleisti iš kalėjimų 
visus sąžinės kalinius, iškelti 
kompartijos vado Mao palaikus 
iš mauzolėjaus, atidaryti duris 
į pasaulį, įsileisti opozicines par
tijas į parlamentą, panaikinti 
dabartinius nuostatus, kurie 
žmones priverčia visą jų gyve
nimą praleisti tame pačiame 
darbe. Sekančią dieną du atsi
šaukimo autoriai susitiko su už
sieniečiais žurnalistais ir viešai 
atsakinėjo i jų klausimus su ver
tėjų pagalba.

Spaudimas šachui
Prez. J. Carterio vyriausybė, 

lig šiol rėmusi šachą R. Pahla
vi, dabar ima reikalauti, kad jis 
išvažiuotų iš Irano ir negrįžtų 
atgal, šiuo žingsniu tikimasi su
tvirtinti civilinę premjero Š. 
Bachtiaro vyriausybę. Šachas R. 
Pahlavis visą savo turtą perda
vė valdinei labdaros bendrovei, 
bet dideles atsargas yra pasili
kęs užsienio bankuose. Vašing
tone lankėsi Irano kariuomenės 
vadas gen. A. Oveisis. Spėjama, 
kad prez. J. Carteriui jis siūlė 
karinės diktatūros įvedimą Ira
ne. /

Užšaldė biudžetą
Lenkų kompartijos centro ko

mitetas su savo vadu E. Giere- 
ku nutarė užšaldyti karinį 58,8 
bilijono zlotų biudžetą, padidin
damas jį tik 2,6'/ . Praktiškai šis 
padidinimas tereiškia kompen
saciją krašte siaučiančiai infla- 
cijai. Didesnių ginklavimosi iš
laidų Varšuvos Sąjungos posė
džiuose reikalavo Sovietų Sąjun
ga. Jos reikalavimą pirmasis at
metė Rumunijos kompartijos va
das ir prez. N. Ceausescu, o da
bar jo pavyzdžiu pasekė ir E. 
Gierekas. Lenkų kompartijos 
nutarimą patvirtino jai visada 
pritariantis seimas. Po Sovietų 
Sąjungos Lenkija yra didžiausia 
valstybė Varšuvos Sąjungoje.
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Spaudos draugai

DISKUSINES MINTYS

Blaiviau j padėtį žvelgiant

AL. G1MANTAS
Mūsų veikla yra sklidina re

zoliucijų (mažai kada bevykdo- 
rnų), iškilmingų deklaracijų 
(greitokai pamirštamų), beveik 
visada iš vietinių įstaigų prašo
mų proklamacijų (uniformuotų 
tuščių žodžių salvių). Visa tai 
kaikam atrodo tiesiog žavesio 
pilnu kasdienybės reikalavimu. 
Tačiau visada išsiskiria iš pilko
sios rutinos tegu ir ne perlai, 
bet vis jau šviesuliai, paliekan
tys išliekamosios vertės ženklus.

Va, jau kelinti metai JAV Lie
tuvių Bendruomenė skelbia 
spaudos mėnesį. Pripažinkime, 
kad iki šiol tie mėnesiai buvo 
sausoki ta prasme, kad įprastas 
paskelbimas, paryškintas vienu 
kitu atsišaukimu, gal net ir ve
damuoju kuriame nors laikraš
ty, gilesnių pasekmių nepalik
davo.

Išeiviškoji stagarėjanti oda 
darosi vis atsparesnė žodiniams 
jaudinimams ar priminimams.

LB vadovybė, visa tai gerai 
suvokdama ir norėdama, kad tas 
spaudos mėnuo ir vėl nenuskęs
tų sausų žodžių ir raginimų po-’ 
tvynyje, šį kartą išėjo viešumon 
su konkrečiu mostu ir kvietimu. 
Visi, kurie užsisakys (nauji pre
numeratoriai) lietuvišką laik
raštį, žurnalą, biuletenį ar dar 
kitokį periodinį leidinį, mokės 
tik 8O'/< prenumeratos kainos, o 
likusius 20'/ LB padengs iš sa
vo biudžeto. Kadangi, dauguma 
mūsų leidinių naujiems skaity
tojams ir taip teikia nemažą 
nuolaidą, tai su finansine LB 
pagalba lietuviškoji spauda da
rosi visiškai prieinama kiekvie
nam, norinčiam “imti ir skaity
ti lietuvišką raštą”. Si konkreti 
ir visais atvejais remtina akcija, 
atrodo, duoda visai patenkina
mus rezultatus, naudingus tiek 
pačiam skaitytojui, tiek ir mū
sų periodikai.

Mūsų kredito unijos narei
a+a Marijai Olšauskienei

mirus, jos vyrui MEČISLOVUI, dukrai KARIN bei visiems 
kitiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos "Litas" valdyba

Canaittatt Art ^emoriak
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

Jfamitur&JBti.

PILNAS
NAMŲ :
APSTATYMAS *
Nemokamas pristatymas 
į namus.

Daktaras — spaudos platinto
jas. Knygų daktaras, sakysite?! 
Ne, ne knygų, bet medicinos 
daktaras Aleksas Zotovas, JAV 
Detroito apylinkės valdybos na
rys, patalpoje prie Dievo Apvaiz
dos šventovės ant didoko stalo 
sekmadieniais išdėsto lietuviš
kus periodinius leidinius (po 
kelis egz. kiekvieno) kaip kokią 
mūsų spaudos parodą ir renka 
naujus prenumeratorius su mi
nėta nuolaida. Kiekvieną sek
madienį vis atsiranda būrelis 
naujų skaitytojų, kurie turi vi
sai laisvą pasirinkimą užsipre
numeruoti kas tik ką nori. At
seit, sąlygos puikiausios: tau 
viską surašo, priima mokestį ir 
telauk laiškanešio su lietuviškos 
spaudos siunta. Kai tau tokiu 
būdu pasiūlo, sunku ir beatsisa
kyti, o dar priedo ir visai pa
traukli piniginė nuolaida, tikras 
“bargain”.

Nuolat didėjant periodinių 
leidinių išlaidoms — popierius, 
dažai, technikinis apipavidalini
mas, klišės, personalas, brangus 
pašto patarnavimas tiesiog žlug
do mūsų spaudą. Nori ar ne, bet 
laikraščiai yra priversti kelti 
prenumeratos kainą. Tad svei
kintinas LB ryžtas, spaudos pro
blemų supratimas ir iniciatyva 
lengvinti lietuvio skaitytojo pa
dėtį, sudarant jam progą užsisa
kyti spaudą, kuri itin reikalinga 
kiek galint daugiau skaitytojų 
ir reguliarių prenumeratorių.

Toji duodama nuolaida, tegu 
ir amerikinis “išradimas”, pajė
gia sudominti ir patraukti net 
ir tokius, kurie kitu atveju vi
sai ramiai praeitų pro spaudos 
platintojo stalą. Tereikia tikėtis 
ir laukti, kad ir sekančiais me
tais LB vėl pakartos ar dar net 
ir daugiau išplės spaudos plati
nimo vajų su išradingomis ir 
patraukliomis naujovėmis.

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

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė.’ — Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 699-4444

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

JUOZAS KOJELIS

“Visa mūsų visuomenė supu
vusi, spauda supuvusi. Tik į Ta
bor farmą dar surieda sveikieji 
obuoliukai. Ten visa mūsų vil
tis.” Tokias mintis apie mūsų 
visuomenę ir spaudą neseniai 
yra reiškusios Ph. D. laipsniu 
pasipuošusios lūpos.

“Lietuvių spauda išeivijoje 
yra atsidūrusi pilname nuosmu
kyje”, viešame susirinkime kal
bėjo vienas žurnalistas, nors tas 
“baisus nuosmukis” nekliudė 
vėliau priimti LŽS suteikto 
jam “garbės nario” titulo.

Kad ir mandagesniais žo
džiais, bet gan kietais teigimais 
spaudą, veiksnius ir pačią vi
suomenę vanoja V. Rastenis 
“Tėviškės Žiburių” 1978 m. 48 
nr-je. (žiūr. jo straipsnį “Spau
da tarp visuomenės ir vadų”). 
Jam lietuvių visuomenė iš spau
dos “negauna jai reikiamos tei
singos informacijos”. Jis norė
tų, kad “sveiko proto mastu 
grindžiami atviri svarstymai 
spaudoje turėtų tapti ne reta iš
imtimi, o visuotine taisykle”. 
Jis priekaištauja, kad “laikraš
čių paskirtis iš pat pradžių buvo
— ir dabar dar gerokai tebėra
— visų pirma visuomenės in- 
doktrinacija (vadovų puoselėja
mų idėjų skiepijimas) ir agita
cija (raginimas tas idėjas įgy
vendinti), o tik šalia to dar kiek 
praktikuojama ir vadovų pagei
daujamo turinio informacija”.

Už spaudą jam negeresnė ir 
pati visuomenė, kurios “didžiu
ma visiškai nepyksta ant spau
dos už tą nepakankamą ir netgi 
klaidinančią informaciją”.

Spaudos paskirtis
Rastenis savo ilgame straips

nyje pagrindine spaudos funk
cija laiko teisingą visuomenės 
informavimą. Jo paties žurna
listinėje praktikoje tas “teisin
gas informavimas” prieš II D. 
karą daugiausia reiškėsi val
džios idėjų propaganda ir in- 
doktrinacija, dabar — veiksnių 
ir visuomeninės - politinės 
veiklos kritika. Tiesa, kad in
formacija yra labai svarbi spau
dos funkcija, bet, jei tai būtų 
pati svarbiausia spaudos paskir
tis, reporteriai būtų patys reikš
mingiausi žurnalistai. Tačiau 
taip nėra. Jo vyresnis senų lai
kų kolega prof. Iz. Tamošaitis, 
buv. LŽS pirmininkas, yra taip 
išsireiškęs: “Žurnalistas regis
truoja realaus gyvenimo faktus. 
Bet jo noras yra nepalikti už
registruoto fakto, kaip kad jis 
yra aptiktas realybėje: žurnalis
to troškimas yra esamąją realy
bę pakelti į turimąją būti idea- 
lybę”. Gi kitas buv. LŽS pirmi
ninkas, tikrai iškilus žurnalis
tas dr. Juozas Purickis apie 
spaudos paskirtį rašė: “Spauda 
yra visos tautos mokykla. Mo
kyklos auklėja tik jaunimą, o 
spauda auklėja ir moko visą 
tautą”, šios abi citatos paimtos 
iš Juozo Vaišnio, SJ, straipsnio, 
paskelbto “žurnalistikoje” (p. 
12). Ten straipsnio autorius nuo 
savęs priduria, kad “žurnalistui 
neužtenka tik informuoti visuo
menę, jis turi ją ir formuoti”.

Išimčių yra
Diktatūrose ir pusiau-dikta- 

tūrose iš tikro spauda pagrindi
nai užsiiminėja agitacija ir in- 
doktrinacija. Informacija nau
dojama tik tiek, kiek ji naudin
ga valdančiųjų tikslams. Tačiau 
laisvoje spaudoje visuomenės 
nusistatymų tam tikrais klausi
mais ugdymą, tam tikrų idėjų 
puoselėjimą, visuomeninių tiks
lų ryškinimą netiktų vadinti in- 
doktrinacija ir propaganda. Tai 
vis, man atrodo, perstiprus 
Rastenio perdėjimai ir nevisai 
pagrįsti apibendrinimai.

Taip pat atrodo, kad ir jo 
priekaištai visuomenei nepagrįs
ti. Juk kiekviena tauta galėtų 
didžiuotis visuomene, kuriai 
reikalingi Draugas, Tėviškės Ži
buriai, Nepriklausoma Lietuva, 
Darbininkas, Dirva, Keleivis, 
Mūsų Pastogė, Tėviškės Aidai, 
Europos Lietuvis, Akiračiai, o 
taip pat ir žurnalai — Aidai, 
Ateitis, Metmenys, Varpas, Tė
vynės Sargas, Į Laisvę, Pasaulio 
Lietuvis, Laiškai Lietuviams, 
Naujoji Viltis. . . Vieni jų ge
riau redaguojami, kiti — men
kiau, vienus galima pakritikuoti 
viena prasme, kitus — kita, ta
čiau visi jie yra atviri lietuviš
kiems rūpesčiams ir patenkina
mai išugdę laisvos spaudos tra
dicijas. Gi tobulo laikraščio nei 
žurnalo pasaulyje nėra.

Aplamai, idealistiniais pa
grindais sukurta ir išlaikoma 
laisvoji lietuvių spauda yra ta

pusi pačia teigiamąja išeivijos 
atestacija.

Kartą girdėjau Tomą Venclo
vą teigiant (dr. A. Štromui klau
sant), kad būdamas Lietuvoje 
išeivijos reikšmės 75% neda- 
vertinęs. Radęs daug geriau, ne
gu tikėjęs.

Duok, Dieve, kad dar ilgai iš
silaikytų tokia mūsų visuome
nė, kuriai dabartinio lygio spau
da būtų reikalinga.

Išimčių yra, bet ne ten, kur 
jas Rastenis mato. Gal tik vie
nas vienintelis išeivijos laikraš
tis (nekalbant apie komunistinę 
spaudą) misinformaciją yra pa
daręs praktiškuoju žurnalisti
nės veiklos principu. Bet kad 
tokių išimčių neatsirastų, būtų 
perdaug iš betkurios visuome
nės reikalauti.

Veiksniai rūpesčių kelia
Reikia pritarti Rasteniui, kad 

kaikurie veiksniai geros valios 
lietuviui rūpesčio kelti turėtų. 
Tik vėl, va, nesinorėtų pritarti 
jo pateiktai VLIKo kritikai. Jis 
pvz. prisispyręs klausia Euro
pon vykstantį VLIKo pirminin
ką, “kur ir kokius žygius Lietu
vos reikalu pirmininkas numa
to galėsiąs šiuo metu atlikti?” 
O kai atsakymo nesulaukia, tai 
reiškia pajuoką, jog “tas ar ki
tas mūsų karalius andai išjojo 
viešojon aikštėn visai ne saba- 
line mantija, o tik paprastu emi
grantišku švarkeliu”. Emigran
tinio švarkelio gėdytis nereikė
tų. Geriau juo vilkint šį tą, kas 
dabartinėse sąlygose įmanoma, 
daryti, negu į sabalinius kailius 
įsisukus dirbantįjį pajuokti. O 
kiek žinoma, VLIKo pirminin
kas, lankydamasis Europoje, 
Lietuvos bylai naudingų kon
taktų padarė. VLIKo valdyba 
apie tai žino. Ir man atrodo, kad 
pats pirmininkas ir valdyba, o 
ne koks žurnalistas, turi nu
spręsti, kas skelbtina, kas ne. 
Juk, tenkinant žurnalisto smal
sumą, gali būti patenkintas ir 
enkavedisto.

IŠ viso, man atrodo, yra klai
da veiksnius į “gerą kelią” vesti 
vien kritika, nepasiūlant pozi
tyvių alternatyvų. Nuoga kriti
ka, be iš tos kritikos išplaukian
čių pozityvių siūlymų, visada 
yra nevaisinga.

Gi kalbant aįne VLIKą, rū
pesti pirmiausia turėtų kelti 
faktas, kad jis darosi numiru
sių organizacijų belaisviu. Jei 
iš tos nelaisvės skubos keliu ne
pasirūpins ištrūkti, nueis tuo 
pačiu nusigyvenimo keliu kaip 
ALTa. Ir visai suprantama, ko
dėl buv. ALTos pirmininkas,

Solisto užmojis laisvėn
Sol. Vacys Daunoras Vilniuje laukia leidimo emigruoti

Sol. Vacys Daunoras, bosas, 
yra pagarsėjęs savo menu ne 
tiktai Lietuvoje, bet ir kituose 
kraštuose. Nekartą jis yra kon
certavęs ir išeivijos lietuviams 
Kanadoje bei JAV-se. Jo balsą 
daug kas yra girdėjęs per radiją 
ir iŠ plokštelių.

šis solistas yra baigęs dainavi
mo mokslus Lietuvoje ir užsie
nyje, dalyvavęs įvairiuose kon
kursuose ir laimėjęs prizų. 
Tarptautiniame vokalistų kon
kurse Prancūzijoje yra laimėjęs 
Grand Prix, o Šov. Sąjungoje 
vokalistų konkurse taip pat yra 
laimėjęs pirmą vietą. Taigi, sol. 
V. Daunoras yra tarptautinio 
masto laureatas, pasiruošęs ir 
tarptautinei scenai.

Ilgą laiką sol. V. Daunoras 
sėkmingai reiškėsi Lietuvos sce
noje, atlikdamas įvairius vaid
menis akademiniame operos ir 
baleto teatre Vilniuje, visuome
nės buvo laikomas savo srities 
žvaigžde. Deja, jo kelyje atsira
do kliūčių, stabdančių pradėtą
jį kilimą. Visų pirma nepatiko 
kompartijai jo atvirumas, kar
tais drąsus žodis, nenoras lanks
tytis nepriimtinoms partijos 
instrukcijoms. Antra, atsirado 
itampa tarp dviejų dainos 
Žvaigždžiu, būtent, garsiojo te
noro Virgilijaus Noreikos ir ky
lančio boso V. Daunoro. Pirma
sis pasuko karjeros keliu — 
įstojo kompartijon, nusilenkė 
jos linijai, gavo Maskvos pasiti
kėjimą ir tapo teatro direkto
riumi. Antrasis tokiai linkmei 
nepritarė ir buvo priverstas iš 
teatro pasitraukti, kitaip ta
riant, liko išstumtas. Jo vieton 
boso vaidmenims pakviestas so
listas V. Kuprys, užaugęs Sibire. 
V. Daunoras neteko darbo net 
filharmonijoje ir operetėje, liko 
tiktai uždaru konservatorijos 
dėstytoju. 

pasinaudodamas tokia VLIKo 
būkle, praėjusiu metu gruodžio 
mėnesi Čikagoje “blitzkriegu” 
bandė užimti vadovaujantį 
VLIKo postą. Jei jam tai būtų 
pasisekę, būtų tekę VLIKui su
kalbėti “amžiną atilsį”.

“Investigative reporting”
Rastenį žavi amerikiečių 

spaudoje praktikuojamas “inves
tigative reporting”. Tačiau jam 
turėtų būti žinomi ir tos rūšies 
informacijos pavojai. Nesąži
ningi tyrinėtojai reporteriai 
daug skriaudų žmonėms yra pa
darę. Bet, iš antros pusės, są
žiningas žurnalistas, kuriam rū
pi tiesa, visuomenei ir visai iš
eivijos misijai gali daug pasi
tarnauti. Rasteniui tiesa rūpi. 
Straipsnio autorius rašo: “Vi
suomenei geriau patirti apie va
dovybių darbus tik tiesą. Gerą 
ar blogą, malonią ar nemalonią, 
bet tik tiesą. Visą tiesą, o ne ko
kią atranką”. Tik kiek neaišku, 
kodėl norima visą tiesą patirti 
vien apie vadovybių darbus. Juk 
net galingiausių pasaulyje vals
tybių valdžios, demokratiškos, 
skelbiančios “open diplomacy” 
principą, praktiškoje politikoje 
pabrėžia diskretiškumą: dažnai 
paskelbia tik rezultatus, o ne į 
rezultatus vedusio proceso de
tales. Mūsų veiksnių vadovams 
visos tiesos kartais viešai skelb
ti net ir nevalia. Daug svarbiau, 
kad vadavietes užimtų žmonės, 
kuriais visuomenė galėtų pasi
tikėti.

Nuo “investigative reporting” 
tačiau gal ir nereiktų atsisakyti. 
Pvz. gal koks žurnalistas Čika
goje galėtų patikrinti praeityje 
skiidusį gandą, kad vienos or
ganizacijos vadovas, grįžęs iš 
poros savaičių atostogų Wyo
ming kalnuose, spaudos žmo
nėms padarė pranešimą apie 
savo atliktus žygius Europoje. 
Tiesa tai ar ne?

Kito praeities įdomaus fakto 
tyrinėjimą padaryti galėtų ir 
pats Rastenis. Tas faktas — tai 
kadaise slaptos draugijos “Kle
vas” organizavimas. Apie tai 
visi buvę tos organizacijos daly
viai iki šiol tyli. O būtų ne tik 
įdomu, bet visuomenei naudin
ga apie tai išgirsti visą tiesą: 
kokie buvo tos draugijos tiks
lai — skelbti tiesą ar vykdyti in- 
doktrinaciją, kokios priemonės 
buvo numatytos tiems tikslams 
siekti, kas tos draugijos inicia
toriai, kas buvo nariai ir t. t. 
Visuomenė, sužinojusi tą tiesą, 
galėtų susidaryti tikresnę nuo
monę apie kaikurių žurnalistų 
deklaruojamus tiesos ir teisin
gos informacijos rūpesčius.

Nuoširdžiai dėkoju
® aplankiusiems mane ligoninėje:
»J p. p. Beržiniams, M. Bloom, Dirsėms, R. Descombe, jj
jj Gurkliams, J. Moore, A. Kairiui, P. Lapieniams, Luko- ji
ji šioms, Naginskui, Povilaitienei, Rotovičienei, L. Ratavl- ji
ji čiūtei, Rugieniams, Siurnoms, Steigvilienei, M. Taylor, ji
ji Vytams, Vytaitei, Žilvičiams, savo vyrui ir jo dukrai, Ji
ji Kanados Katalikių Moterų Draugijos Delbi skyriaus vai- ji
ji dybai, p. Skudienei, Klemkoms. Jūsų draugiškumas, Ji
ji gėlės, dovanos ir pakartotinas lankymas tikriausia tei- ji
ji giamai atsiliepė į mano širdies ritmo sunormalėjimą. 'i
ji Ačiū visiems. 5
'i V. Judzentavičiūtė-Garnelienė &
i< >

Padėka
Mano gyventojas 

a.a. Juozas Puzyras 
mirė š.m. sausio 2 d. ir palaidotas sausio 5 d. 

šv. Jono lietuvių kapinėse.

Reiškiu gilią padėką Prisikėlimo parapijos kunigams 
už atliktas religines apeigas laidotuvių namuose, šven
tovėje ir kapinėse.

Dėkoju karsto nešėjams ir visiems už velionies lan
kymą laidotuvių namuose, už maldas, gėles, šv. Mišių 
aukas ir palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Priimkite mano dėkingumą — 
Jonas Seperys

Padėka
Mūsų brangiam bei mylimam vyrui ir broliui 
a.a. Alfonsui Daugelavičiui

taip netikėtai ir staigiai išsiskyrus iš mūsų tarpo, reiš
kiame nuoširdžiausią padėką: Montrealio Aušros Vartų 
parapijos klebonui dr. J. Kubiliui už maldas koplyčioje 
ir už šv. Mišias; seselei Teresei už vargonavimą ir gie
dojimą gedulingų pamaldų metu; atsargos karių "Ramo
vei" — mieliems ramoviečiams, pagerbusiems velionį 
budėjimu koplyčioje ir šventovėje.

Gili padėka už paaukotas šv. Mišias už mūsų bran
gaus Alfonso vėlę, už taip gausias aukas Kanados Lietu
vių Fondui, įamžinant velionies atminimą; už gėles ir 
vainikus, už pareikštą užuojautą — asmeniškai, spau
doje ir laiškuose, už atsilankymą koplyčioje ir gedulin
gose pamaldose. Dėkojame Velionies ginklo draugams, 
palydėjusiems į amžino poilsio vietą. Didelė mūsų padė
ka mieloms ponioms torontiškėms, paruošusioms pietus.

Mes liksime visuomet Jums, brangieji, dėkingos už 
Jūsų nuoširdumą mūsų skaudžioje valandoje.

Giliai liūdintys — žmona ir sesuo su šeima 
Montrealis, Que.

JAV Lietuvių Bendruomenės švietimo tarybos 
pirmininkui

BRONIUI JUODELIUI, 
jo žmonai netikėtai mirus, 

reiškiame gilią užuojautą —

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
švietimo komisija

Negalėdamas pakelti tokios 
atmosferos, sol. V. Daunoras 
ryžosi žingsniui, kurį pasirinko 
režisorius J. Jurašas ir A. Jura
šienė, būtent, emigracijai. Jis 
įteikė prašymą atitinkamom 
įstaigom ir laukia leidimo. Ar 
jis bus duotas, kol kas niekas 
nežino, bet laukimo laikotarpis 
yra labai slegiantis, nes kandi
datas emigracijai paprastai 
spaudžiamas įvairiais būdais, 
netenka darbo, laikomas “raup
suotu”. O laukimas gali būti 
ilgas. Dėlto tokiam asmeniui 
reikalinga moralinė ir emigra
cinė pagalba iš laisvajame pa
saulyje gyvenančių artimųjų 
bei visos išeivijos.

Sol. V. Daunoras yra gimęs 
1937 m. vasario 1 d. Žagarėje. 
Taigi, dar jaunas vyras, kuris 
ir išeivijoje gali daug pasiekti. 
Lietuviškos scenos jam būtų vi
sur atviros. Su kitataučių sce
nomis būtų, žinoma, sunkiau, 
tačiau tokio masto solistui ir 
jose gali būti pakankamai gali
mybių. Tai rodo ir jo brolio so
listo Ričardo pavyzdys — pate
kęs į laisvąjį pasaulį, skina sau 
ateities kelius studijomis ir kon
certais lietuvių ir nelietuvių vi
suomenei.

Okupacinė Lietuvos valdžia, 
pasirašiusi visuotinę žmogaus 
teisių deklaraciją Jungtinėse 
Tautose, turėtų sol. V. Daunorą 
išleisti kaip išeivį, nes tai ele
mentari žmogaus teisė. Jeigu iš
kilaus solisto talentui nėra vie
tos sovietinėje sistemoje, reikia 
tad pajieškoti jos laisvajame pa
saulyje.

Mūsų kredito unijos nario 
mylimai žmonai 

a+a Barborai Jurgutienei 
mirus, jos vyrui JONUI bei visiems kitiems artimie
siems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos "Litas" valdyba

Mūsų kredito unijos nariui
a+a Charles Jasučiui

mirus, jo žmonai KONSTANCIJAI bei visiems kitiems 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito
Unijos "Litas" valdyba

A+A
AGOTAI AUGAITIENEI

mirus, dukterį ELZBIETĄ VALANTIEJIENĘ su 
vyru, sūnų PRANĄ su šeima ir kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame —

D. ir L. Laurinavičiai
J. ir V. Laurinavičiai 
V. ir G. Budrai

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

A+A
AGOTAI AUGAITIENEI

mirus, sūnų PRANĄ su šeima, dukterį ELZBIETĄ 
VALANTIEJIENĘ su vyru ir likusius Lietuvoje 

šeimos narius nuoširdžiai užjaučiame —

K. B. D. Žutautai E. E. Miliauskai

E. Jaškevičienė ir šeima



Kredito kooperacija seniau ir dabar Bronius Povilaitis
Kooperacijos darbuotojų mokytoją ir agronomų Praną Rudinskg prisimenant

BRONIUS POVILAITIS

Gražią ir saulėtą 1977 m. rug
pjūčio mėnesio dieną Pranas ir 
mudu su žmona skriejom į šiau
rę nuo Montrealio per Lauren- 
tidų sritį į garsias Sidabro eže
ro pakrantes. Bevažiuodami ir 
paežerėje besivaikščiodami ap
tarėm šimtus temų, įvairius pro
jektus ir ateities perspektyvas. 
Po to atmintino susitikimo, nė 
pusmečiui nepraėjus, Pranas 
netikėtai iš mūsų aplinkos pasi
traukė, nusinešdamas su savimi 
daug gyvenimiško patyrimo, 
naujų projektų apybraižas, pa
likdamas savo šeimą ir gausius 
draugus nustebime ir liūdesy.

Prano mirties metinių proga 
nejučiomis grįžtame į netaip jau 
tolimą praeitį, kurioje jis kartu 
su daugeliu iš mūsų brendo, for
mavo savo pasaulėžiūrą ir pasi
rinko savo kelią tarnauti tautai 
bei žmonijai. Jo kelionė buvo 
įvairi, nors nelengva ir gal trum
poka (1911.XI.2 — 1978.1.11), 
tačiau jo tarnavimo žmogui bū
das išliko su nedideliais svyra
vimais tas pats. Ūkininko sūnus, 
baigęs mokytojų seminariją, ne
nuėjo siekti mokytojo karjeros, 
o pakreipė žingsnius į savo tėvo 
ūkininko problemas. Studijuo
damas Žemės Ūkio Akademijo
je, jau parodė, jog šis pasirinki
mas labiau patenkino jo vidinį 
veržlumą ir plačią sugebėjimų 
skalę. Netenka abejoti, kad jam 
dar studijų metu, kaip ir dauge
liui jo kolegų, buvo lemta susi
domėti kooperacijos idėjomis, 
skleidžiamomis per paskaitas ir 
kitais būdais prof. dr. kan. Fa
bijono Kemėšio. Kooperacijos 
tarnybai, vienokia ar kitokia 
forma, Pranas liko ištikimas vi
są savo gyvenimą, ligi pat mir
ties kredito kooperatyvo patal
pose darbo metu.

Paskutiniojo Prano gyvenimo 
laikotarpio veikla kredito koope
racijoje Kanadoje, ypač jam 
būnant lietuvių kredito koope
ratyvo “Litas” Montrealyje ve
dėju, labai natūraliai paskatina 
atkreipti dėmesį į kooperacijos 
idėjas, kartu ir kredito koope
racijos, mesti žvilgsnį į praeitį 
ir lietuvių kredito kooperaciją 
Kanadoje.

Kooperacijos mintis
Iš senų senovės žmonės dirba 

didesnėmis ar mažesnėmis gru
pėmis, siekdami socialinių, reli
ginių ar ekonominių tikslų. Tos 
praktikos filosofiją pirmieji 
formulavo Anglijoje Robert 
Owen (1771-1858) ir Prancūzijo
je Charles Fourier (1772-1837). 
Jų teorijos galbūt buvo senos ir 
nieko naujo nedavė, tačiau jų 
taikymas buvo siūlomas pagal 
tada dar naujus principus. Ta
čiau pirmosios jų pačių ar pa
gal jų siūlymus įsteigtos koope
ratinės grupės neišsilaikė ir 
greitai suiro. Panašiems bandy
mams geriausia tuo laiku dirva 
buvo Britanija, nes ji buvo dau
giausia pažengusi pramonės sri
tyje. Minėtinas įvykis Ročdelio 
(Rochdal) mieste, kur 1884 m. 
28 tekstilės pramonės darbinin
kai įsteigė vartotojų bendrovę 
ir atidarė krautuvę. Tuo būdu 
atsirado kooperacinis miesto 
vartotojų sąjūdis. Ročdeliečiai 
nustatė tam tikrus jų veiklą 
normuojančius dėsnius ir ryžo
si jų griežtai laikytis.

Kai kooperacinis sąjūdis pa
sidarė pasaulinės apimties, be
veik 100 metų po ročdeliečių 
pirmojo bandymo tarptautinės 
kooperatyvų sąjungos kongre
sas Paryžiuje 1937 m. priėmė 
keturis bendrus ir pagrindinius 
kooperacijos principus, kurie 
buvo pakartojimas kaikurių roč
deliečių dėsnių: 1. laisvas narių 
įstojimas ir išstojimas, 2. narių 
lygybė (vienas narys, vienas bal
sas) ir demokratinis tvarkyma
sis, 3. ribotas atlyginimas už 
įneštą kapitalą ir 4. gauto pel
no paskirstymas pagal narių da
lyvavimą apyvartoje. Kiti gi 
ročdeliečių dėsniai kongreso 
buvo pavadinti tik pageidauja
mais: prekyba už grynus pini
gus, laikymasis rinkos kainų, 
politinis ir tikybinis neutralu
mas.

Europos kontinente kaip ko- 
operacinio sąjūdžio skatintojai 
ypač išryškėjo Hermann Schulze- 
Delitzsch (1808-1883) ir Fried
rich Wilhelm Raiffeisen (1818- 
1888). Pirmasis daugiau dėme
sio kreipė į miesto gyventojus, 
o antrasis — į kaimo. Ypatingą 
paskatą kooperaciniam sąjū
džiui plisti davė Danijos ūkinin
kų pavyzdys, kai jie pradėjo 
steigti kooperacines pienines 
(pirmoji — 1882), skerdyklas ir 

kitus gamybinius žemės ūkio 
kooperatyvus.

Kooperacinis sąjūdis šiuo me
tu yra tapęs reikšmingu veiks
niu visuose civilizuotuose kraš
tuose. Visame pasaulyje, išsky
rus Sovietų Sąjungą, priskaito- 
ma apie pusė milijono koopera
tinių organizacinių vienetų su 
apie 100 milijonų narių. Reikš
mingas kooperacinis sąjūdis yra 
JAV, Kanadoje, N. Zelandijoje, 
Australijoje, Japonijoje ir ki
tur, o Europoje — Švedijoje, 
Suomijoje, Norvegijoje, Belgi
joje, Olandijoje, Britanijoje, 
silpnesnis — Prancūzijoje, Ita
lijoje, V. Vokietijoje. Prieš so
vietinę okupaciją kooperatyvai 
buvo paplitę ir Baltijos kraštuo
se, Čekoslovakijoje, Lenkijoje, 
Skandinavijoje ir kitur. Varto
tojų bendrovės patarnauja pu
sei visų Britanijos gyventojų. 
Danijoje apie 90% sviesto ir be
kono pagaminama kooperatinė
se pieninėse ir skerdyklose.

Kredito kooperacija
Kreditas plačia prasme yra 

pasižadėjimas mokėti ateityje 
pinigais ar daiktais už dabartyje 
gautus pinigus, daiktus ar pa
tarnavimus. Paprastai žodis 
“kreditas” vartojamas siaures
ne prasme ir reiškia tik pinigi
nį mokėjimo pasižadėjimą. Tuo 
budu kredite iškeliamas pasiti
kėjimo momentas.

Kredito kooperatyvai yra in
stitucijos, veikiančios koopera
cijos bendrovių pagrindais. Jie 
vadinami paskolų bei smulkaus 
kredito draugijomis ar unijo
mis, liaudies bankais, koopera
tiniais kredito bankais, koope
racijos bankais. Jų visų pagrin
dinis tikslas yra savigalbos bū
du tenkinti savo narių smulkaus 
kredito reikalus.

Kredito kooperacijos sąjūdžio 
pradžia kildinama iš Vokietijos 
XIX š. vidurio, kai Fr. W. Raif
feisen ėmė organizuoti paskolų 
draugijas, suburdamas tam rei
kalui pačių ūkininkų sutelktinę 
atsakomybę ir santaupas. Maž
daug tuo pačiu laiku Fr. H. 
Schulze-Delitzsch davė pradžią 
miestų kredito draugijoms. Iš 
Vokietijos kooperacinio kredito 
sąjūdis perėjo į kitus kraštus, 
ypač į ekonomiškai silpnesnius.

Lietuvoje pirmasis —kredito 
kooperatyvas buvo įsteigtas 
1873 m. Nežiūrint carinės val
džios nepalankios pažiūros į to
kius kooperatyvus, jie plėtėsi 
ūkininkų tarpe. Prieš pat I D. 
karą veikė 207 kredito draugi
jos su 90.000 narių. Nepriklau
somoje Lietuvoje pirmieji kre
dito kooperatyvai įsisteigė 1920 
m., nes prieškariniai buvo be
veik visi žuvę. Kaip J. Pažemec- 
kas (LE, XIII, p. 42-44, 1958) 
pažymi, nepriklausomybės nuo
taikų paveiktas kraštas sponta
niškai metėsi į smulkaus kredito 
draugijų, kartais liaudies ban
kais vadinamų, tinklo organiza
vimą. Daugumas jų buvo finan
siškai silpni ir nepajėgė tenkin
ti atsistatančios Lietuvos smul
kaus kredito paklausų.

Antrajame nepriklausomy
bės dešimtmetyje kredito ko
operatyvų skaičius ėmė mažėti 
dėl kredito draugijų konsolida
cijos ir susijungimo. Atskiri ko
operatyvai tada pasidarė gau
sesni nariais ir pajėgesni finan
siškai. Jų padėtį gerino ir nuo 
1930 m. pradėtos duoti 3% ilga
laikės paskolos iš valdžios ištek
lių pagrindiniam kaimo koope
ratyvų kapitalui sudaryti.

Kredito kooperatyvų stovį ir 
turėtą vaidmenį Lietuvos kredi
to institucijų tarpe rodo 1938 ir 
1939 m. vidurkio suvestinė len
telė (milijonais litų):
Aktyvas
Kasa ir ein. s-tos 6.2
Paskolos 62.2
Korespondentai 1.0
Valstybės popieriai 2.7
Kiln, ir nekiln. turtas 2.2
Kiti aktyvai 6.6

Balansas 80.9
Pasyvas
Savi kapitalai 14.2
Skolintas pagr. kapit. 1.0
Indėliai 35.8
Skolos 20.9
Įvairūs asmens 1.1
Kiti pasyvai 7.9

Balansas 80.9
Visų kitų komercinių bankų 

Lietuvoje 1938 ir 1939 m. bend
ras vidutinis balansas buvo 
148.4 milijono litų.

Pagal Lietuvos kooperacijos 
įstatymą kooperatyvai iš pra
džių buvo steigiami registraci
ne tvarka, nes užteko tiktai 5 
iniciatorių pranešimo apie ko
operatyvo įsteigimą. Vėliau per-

A.a. PRANAS RUDINSKAS, mont- 
rcališkio “Lito” vedėjas, miręs 1978 
m. sausio 11 d.

eita prie koncesinės arba leidi- 
minės steigimo tvarkos. Leidi
mus duodavo viešojo atsiskai
tymo įstaigų bei įmonių inspek
cija ir centrinės kooperatyvų 
sąjungos.

Lietuvos kooperacijos įstaty
mas numatė, kad visi vidiniai 
kooperatyvo reikalai yra tvar
komi demokratiniu būdu: vy
riausias kooperatyvo reikalų 
sprendėjas yra visuotinis narių 
susirinkimas; kiekvienas narys 
turi po vieną balsą, kurio negali 
niekam kitam perleisti.

Po I D. karo, labai trūkstant 
prekių, pirmiausia buvo imtos 
steigti vartotojų bendrovės. Vė
liau, po 1922 m., įvedus savo

Jaunimo kongreso žinios
RCTA-ONA ŠIŪLYTĖ

IV PLJK techninė komisija, 
vadovaujama Vingaudo Damijo
naičio, kartu su PLB ir PLJS 
atstovais posėdyje, kuris įvyko 
1978 m. lapkričio mėnesį, pa
ruošė anketas ir perdavė spaus
tuvei. Iš viso bus trijų rūšių an
ketos: viena — atstovams, ant
ra — kongreso dalyviams, tre
čia — ekskursantams. Norintie
ji kongrese dalyvauti iš Kana
dos prašomi kreiptis į savo Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos valdy
bą (Rita Parėštytė, 10 Carabob 
Court, Apt. 704, Agincourt, On
tario MIT 3N5). Registracijos 
terminas baigiasi 1979 m. vasa
rio 16 d.

Kartu su registracija reikės 
prisiųsti penktadalį (ne kaip 
anksčiau skelbta ketvirtadalį) 
kongreso arba ekskursijos kai
nos. Likusi suma turės būti su
mokėta iki birželio 15 d.

Atstovui kongresas kainuos 
891 DM (vokiškos markės), 
įskaitant stovyklą su ekskursi
jom, bilietus į atidarymo kon
certą bei šokius Londone, ke
lionę London - Altenberg, daly
vavimą studijų dienose Alten
berge, kelionę į Koenigsteiną, 
pragyvenimą ir nakvynę Koenig- 
steine, bilietus į koncertą ir šo
kius Frankfurte. Atstovai gaus 
paramos iš PLB ir PLJS finan
sų komiteto.

Dalyviams kaina priklausys 
nuo to, kuriose kongreso dalyse 
dalyvaus. Dalyvavimas stovyklo
je su ekskursijom ir bilietais į 
atidarymo koncertą bei šokius 
Londone kainuos 326 DM. Da
lyvavimas uždaryme su nakvy
ne, maistu Koenigsteine, bilie
tais į jaunų kūrėjų vakarą, už
darymo koncertą ir šokius kai
nuos 155 DM.

Studijų dienų metu (liepos 
19-27) dalyviams ir turistams 
bus 4 skirtingos ekskursijos po 
Europą. Po uždarymo Koenig- 
steine/Frankfurte dar kartą bus 
galima pasirinkti vieną iš trijų 
ekskursijų po Europą, šį kartą 
ir atstovams.

Ekskursijos įvyks, jeigu atsi
ras pakankamas skaičius žmo
nių autobusui užpildyti. Pagei
daujamai ekskursijai neįvyks- 
tant, pinigai grąžinami, 
jeigu nepasirenkama antra arba 
trečia ekskursijos galimybė. 
Visa tai yra aiškiai pažymėta 
registracijos anketose ir prie jų 
pridėtuose paaiškinimuose.

Užsiregistravusiems ir po 

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

valiutą, buvo koncentruotasi į 
kredito kooperatyvus ir tik vė
liau atėjo pieno perdirbimo 
bendrovių eilė.

Kredito kooperatyvai Lietu
voje buvo dviejų pagrindinių 
tipų: 1. žemės ūkio kredito ko
operatyvai, vadinami dar smul
kaus kredito draugijomis, vals
čių taupomosiomis — skolina
mosiomis kasomis ir kitais var
dais, 2. miesto kredito koopera
tyvai, daugiausia žydų liaudies 
bankai. Klaipėdos krašte veikė 
apie 40 Raiffeiseno tipo taup
menų skolinamųjų kasų.

Kredito kooperacijos sąjūdis 
Lietuvoje po I D. karo buvo itin 
stiprus. Kooperatyvų skaičius 
1925 m. siekė 302, per sekantį 
penkmetį (1930) pašoko ligi 399, 
o po to ėmė mažėti: 1935 — 
369 ir 1939 — 310. Narių skai
čius betgi nuolat augo: 1925 — 
59,000, 1930 — 97,000, 1935 — 
112,000 ir 1939 — 119,000..In
dėlių pradžioje turėta mažai 
(milijonais litų): 1925 — 5, 1930 
— 39, 1935 — 30, 1939 — 30, o 
išduotų paskolų būta 1925 — 17, 
1930 — (?), 1935 — 57, 1939 — 
61.

Sovietams okupavus Lietuvą 
1940 m., kooperacinis sąjūdis 
palaipsniui buvo likviduotas. So
vietinėje sistemoje ir kolekty
viniai ūkiai arba kolchozai, ir 
amatininkų artelės taip pat yra 
vadinami kooperatyvais. Jie su
daro gausiausią grupę sovieti
niame kooperaciniame sekto
riuje. Jie gi buvo steigiami prie
vartos bei teroro būdu ir tik 
taip galėjo išsilaikyti. Steigimo 
ir tvarkymo būdai kolektyvinių 
ūkių neleidžia vadinti koopera
tyvais, nes nesilaikyta paties pa
grindinio principo, būtent, lais
vo narių įstojimo ir laisvo iš jo 
pasitraukimo.

(Bus daugiau)

1979 m. kovo 30 d. atsisakiu
siems tik pusė įmokėjimo ,bus 
grąžinama, o po birželio 1 d. at
sisakiusiems visas įmokėjimas 
žūsta.

Europos Lietuviškųjų Studi
jų Savaičių rengėjai praneša, 
kad 1979 m. studijų savaitė 
įvyks Belgijoje, Liuveno mieste, 
liepos 21-27 d.d. Kad būtų gali
ma priimti ir susidomėjusius 
tautiečius, kurie jaunimo kon
greso proga lankysis Europoje, 
užsakytos dvigubai didesnės pa
talpos nei įprasta. Kongreso da
lyviai ir turistai, norintieji daly
vauti toje studijų savaitėje, taip 
pat registruojasi per savo kraš
to Jaunimo Sąjungos valdybą. 
Studijų savaitė kainuos 350 DM. 
Kartu su registracija reikės 
įmokėti 70 DM.

Sporto klubas “Aušra” iš To
ronto žada kongreso proga savo 
lėšomis atvykti į Europą, daly
vauti kongreso parengimuose ir 
ta proga rungtyniauti su Euro
pos komandomis. Ryšį užmegz
ti padės IV PLJK rengėjų ko
mitetas.

Numatomos šios ekskursijos:
A. Prancūzija - Italija, Šveica

rija, Vokietija liepos 19-27 d.d. 
Kaina — 500 DM ($300 JAV); 
B. Prancūzija - Vokietija liepos 
19-27 d.d. Kaina — 500 DM 
($300 JAV). C. Belgija - Olandi
ja-Vokietija liepos 19-27 d.d. 
Kaina — 500 DM ($300 JAV).
D. Belgija - Prancūzija - Šveica
rija - Vokietija liepos 19-27 d.d. 
Kaina 350 DM ($211 JAV).

Po jaunimo kongreso galima 
bus pasirinkti vieną iŠ sekan
čių kelionių:

E. Vokietija - Austrija - Italija 
liepos 30 — rugpjūčio 8 d.d. 
Kaina — 500 DM ($300 JAV).
F. Prancūzija - Šveicarija - Itali
ja - Austrija - Vokietija liepos 
30 — rugpjūčio 8 d.d. Kaina 
480 DM ($280 JAV) G. Pran
cūzija - Šveicarija - Vokietija lie
pos 30 — rugpjūčio 6 d.d. Kai
na — 360 DM ($214 JAV).

Smulkūs ekskursijų tvarka
raščiai gaunami PL Jaunimo 
Sąjungos valdybose, parapijose 
ir kitose institucijose.

Į visų ekskursijų kaina įeina: 
autobusas, nakvynės, pusryčiai 
vidurinės klasės viešbučiuose ir 
miestų apžiūrėjimas su vado
vais.

Norintieji dalyvauti šiose eks
kursijose prašomi registruotis 
savo krašto L. Jaunimo Sąjun
gos valdyboje.

Klevelando “Grandinėlė”, dalyvavusi Australijos Lietuvių Dienose, koncertavusi Sydnėjuje, Adelaidėje, Melburne, 
Kanberoje. Si nuotrauka daryta Klevelando aerodrome prieš išskrendant Į Australiją 1978 m. gruodžio 20 J. Garla

Kova dėl Klaipėdos P. Štuopis
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Iš pradžių vokiečiai apstulbo. 
Tai buvo trumpa tyla prieš aud
rą. Atleistieji naciai pareigūnai 
per teismus gavo kompensacijas 
arba tarnybas. Krašto gyvento
jai triukšmavo, Vokietijos spau
da ir radijas šaukte šaukė prieš 
Lietuvos sauvaliavimą. Visoje 
Vokietijoje, ypač Rytų Prūsijo
je, vyko demonstracijos su šū
kiais “Nieder mit Litauen”, 
“Nieder mit der litauischen 
Gewaltherrschaft”, etc. Vokieti
ja skundėsi T. Sąjungai ir kon
vencijos signatarams, kurie 
Kaune darė demaršą po demar- 
Šo, reikalaudami grąžinti teisinę 
statuto tvarką Klaipėdoje.

. Vokietija nutraukė importą 
Lietuvos žemės ūkio gaminių. 
Tai ypač skaudžiai pajuto Klai
pėdos kraštas su dideliu gyvulių 
ir bulvių perteklium (p. 121- 
136). Reikėjo skubiai ką nors 
daryti. Teko švelninti padėtį ir 
trauktis.

Reizgio direktorija, valdžiusi 
be seimelio, 1934 m. pabaigoje 
buvo paleista ir sudaryta J. Brū- 
velaičio direktorija, kuri taipgi 
valdė be seimelio ir į kurią įėjo 
ir dr. M. Anysas. Ji ryžosi griež
tai laikytis statuto, atšaukti kai- 
kuriuos ankstesnius potvarkius, 
sutvarkyti krašto ūkį ir finan
sus (atgavo iš Klaipėdos miesto 
jo pasisavintus 250.000 litų, p. 
162-165);. Direktorija lankėsi il
goms diskusijoms su Lietuvos 
vyriausybe Kaune (p. 171-218) ir 
rūpinosi jautriu bedarbių klau
simu (p. 222-234). J. Navakas 
1935. IV. 4 buvo atleistas. Tai 
reiškė naują sugyvenimo politi
kos kursą Klaipėdos krašte. Su 
šiuo atoslūgiu kraštas rimo, bet 
nyko Lietuvos viltys jį saviškai 
sutvarkyti ir net išlaikyti savo 
rankose: jo likimas jau buvo ki
tų stipresnių veiksnių kontrolė
je.

Dar 4 metai su Klaipėda
Lietuva dar nenuleido rankų, 

tik dabar savo tikslų siekė ne 
tiek politinėj plotmėj, kiek eko
nominėj: įsisteigė “Maistas”, 
“Pienocentras”, “Lietūkis”, “že
mės Bankas", “Lietuvos Ekspor
tas”, akcinė žuvies bendrovė su 

. šaldytuvais ir rūkykla, skerdyk
los, spirito varykla. Buvo plečia
mas uostas. Vėl prasidėjo ir su
stiprėjo prekyba su Vokietija. 
Su visu tuo į Klaipėdą noriai va
žiavo lietuviai tarnautojai ir dar
bininkai, kur jie gaudavo leng
vatų, o “Statybos bendrovė 
jiems ištisomis gatvėmis statė 
mieste ir Smeltėje gražius, pato
gius namus. Jų ir mažlietuvių 
vaikams buvo steigiamos gau
sios privačios mokyklos. Klai
pėdos mieste veikė prekybos 
institutas, pedagoginis institu
tas, Vytauto D. gimnazija, vals
tybės teatras, etc. (p. 308-310). 
Klaipėdoje jau virė platus ir tu
riningas lietuviškas gyvenimas. 
Tai vokiečiams nepatiko: jie bu
vo nusistatę prieš lietuviškas 
įmones, prieš lietuvių smelki- 
mąsi į kraštą ir laukė prijungi
mo prie Hitlerio Vokietijos.

Kraštas, Vokietijos remiamas, 
kurstomas ir hipnotizuojamas, 
viduje jau buvo nacionalsocia- 
listiškas. Abu paskutiniai sei
meliai, triukšmingai išrinkti su 
šūkiais “Heim ins Reich”, “Ein 
Reich, ein Volk, ein Fuehrer”, 
buvo 80% vokiški. Tą propagan
dą dr. Anysas aprašo labai pla
čiai (p. 330-352). Gatvėse rodė
si, ypač panaikinus karo stovį, 
SS ir SA uniformuoti daliniai. 
Vokietijos konsulas Klaipėdoje 
R. von Sauken, lietuviškos kil
mės aristokratas, buvo viso to 
judėjimo ašis. Lietuva ir jos 3 
paskutiniai gubernatoriai jau 
nieko daugiau negalėjo padary
ti: “akmuo jau buvo pasileidęs 
nuo kalno”.

Dr. Martyno Anyso atsiminimai
“Žinia trenkė kaip perkūnas”
Politinės atmosferos įtampa 

augo. Gandai sklido. Tuoj po 
N. Metų (1939 m.) iš Klaipėdos 
pradėjo bėgti žydai, vežėsi arba 
pardavinėjo savo turtus. Tai bu
vo blogas ženklas. Pagaliau ko
vo 22 d. Vokietijos ir Lietuvos 
radijas pranešė, kad tą pačią 
dieną Klaipėdos kraštas perduo
damas Vokietijai. “Ta žinia tren
kė kaip perkūnas” (p. 385). Ry
tą Vokietijos karo lėktuvai per
skrido Klaipėdą. Kilo panika, 
prasidėjo bėgimas. Geležinkelio 
stotyje — susigrūdimas. Įstaigų 
evakuacija buvo netvarkinga. 
Po pietų vokiečių šarvuočiai ar
tinosi jau prie Šilutės. Kitą die
ną šarvuotu laivu “Deutschland” 
atplaukė į Klaipėdą Hitleris. 
Jis, stovėdamas automobilyje ir 
iškėlęs dešinę ranką, lyg seno
vės romėnų imperatorius, svei
kindamasis važiavo iki teatro 
aikštės (p. 385-403). “Susirinko 
ten visi, kurie Klaipėdos krašte 
ir mieste hitlerizmui simpatiza

Kalgario Lietuvių Draugijos 25 metų sukakties minėjime 1978 m. (įsteigta 
1953 m. kovo 28 d.). Apačioje kalba adv. J. Snith-Sniečkus. Šioje draugijoje 
telkiasi daugiausia prieškarinės kartos ateiviai bei jų vaikai

S ekskursijos
VILNIUS, ROMA, DUBROVNIK 

ir kiti miestai EUROPOJE
Balandžio 
Gegužės

26
3

— gegužės 
gegužės

4 
11

8 dienos
8 dienos

Gegužės 10 — gegužės 18 8 dienos
Gegužės 24 — birželio 7 2 savaitės
Gegužės 31 — birželio 14 2 savaitės
Birželio 14 — birželio 28 2 savaitės
Birželio 21 — liepos 5 2 savaitės
Liepos 5 — liepos 19 2 savaitės
Liepos 19 — rugpjūčio 2-9 2 arba 3 savaitės
Rugpjūčio 9 — rugpjūčio 23-27 2 arba 3 savaitės
Rugpjūčio 16 — rugpjūčio 30 2 savaitės
Rugsėjo 6 — rugsėjo 20 2 savaitės
Rugsėjo 20 — rugsėjo 28 8 dienos
Spalio 4 — spalio 12 8 dienos
Lapkričio 1 — lapkričio 9 8 dienos

Smulkesnių žinių teirautis:
V. BAČĖNAS tel. 533-3531

ALL SEASONS TRAVEL
1551 Bloor St. V/., Toronto, Ont. M6P 1A5

vo, Hitlerio laukė” (p. 392). Pra
sidėjo suėmimai. Atėjo gestapi
ninkai suimti ir mūsų autoriaus, 
bet jis jau buvo Kaune. Jie iš
krėtė jo butą ir burbtelėjo: 
“Der Vogei ist ausgeflogen”. 
Klaipėda buvo jau ne mūsų.

* * *
Jokia apžvalga savaitraščio rė

muose negali tinkamai aprėpti 
šių vertingų, plačių dr. M. Any
so atsiminimų. Juos reikia per
skaityti. O jie yra įdomūs ir 
skaitomi lengvai. Jie aprašo, 
kaip Lietuvai buvo sunku Klai
pėdos kraštą valdyti ir lietuvin- 
ti. Pabaigoje skaitytojui kyla 
dar kitas giminingas klausimas: 
o kaip Lietuvai būtų sekęsi val
dyti ir atlietuvinti aplenkintą 
Vilniaus kraštą šalia šovinisti
nės ir imperialistinės Lenkijos?

Dr. jur. Martynas Anysas, KOVA 
DĖL KLAIPĖDOS. Atsiminimai 
1927-1939. Spaudai paruošė dr. M. 
G. Slavėnienė, įvadų parašė dr. 
Juoias Jakštas. Išleido Kultūrai 
Remti Draugija Čikagoje 1978 m., 
426 psl. Kaina — $10.
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® PAVERGTOJE TEVfflEJE ® LIETUVIAI PASAULYJE
MIRĖ PROF, A. KONDROTAS
1978 m. gruodžio 10 d. mirė Lie

tuvos žemės ūkio akademijos prof. 
Antanas Kondrotas, eidamas devy
niasdešimtuosius savo amžiaus me
tus. Velionis jau 1916 m. buvo bai
gęs Maskvos žemės ūkio institutą in
žinieriaus agronomo specialybe. Lie
tuvos žemės ūkio akademijoje darba
vosi nuo pat jos įsteigimo 1924 m. 
Profesoriaus laipsnį buvo gavęs 1938 
m. Akademijoje įsteigė žemės ūkio 
mašinų kabinetą ir jam vadovavo, at
rinkdamas tinkamiausias Lietuvos 
sąlygoms. Pokaryje daugiausia dirbo 
mechanizacijos katedros vedėju.

PALAIDOJO SAUGUMIETI
1978 m. gruodžio 7 d. po sunkios 

ligos mirė Alfonsas Randakevičius, 
sulaukęs 59 metų amžiaus. Nepri
klausomoje Lietuvoje velionis išti
kimai tarnavo Maskvai, dirbdamas 
kompartijos pogrindyje. II D. karo 
metais buvo politruko padėjėju XVI- 
toje divizijoje, kuri vadinama lietu
viška. Augštąją partinę mokyklą 
Maskvoje A. Randakevičius baigė 
1952 m. ši mokykla jam atvėrė kar
jeros duris į vilniškį saugumo komi
tetą. kuris dabar yra žinomas kaip 
KGB. 1952-59 m. buvo KGB viršinin
ko pavaduotoju ir netgi pačiu virši
ninku, nuo 1977 m. — teisingumo 
“ministeriu”. Visa jo karjera buvo 
susieta su ištikimybe Maskvai, poli
tiniais varžtais tautiečiams Lietuvo
je.

SOVIETINĖS PROFSĄJUNGOS
Kauno kompartijos komitete buvo 

apsvarstytas partiečių vykdomas va
dovavimas profsąjungoms. Praneši
mą padarė I partinio komiteto sekr. 
V. Mikučiauskas. "Tiesos” 1978 m. 
268 nr. pasakojama: “Profsąjunginės 
organizacijos darbui kryptingai va
dovauja P. Ziberto šilko kombinato 
partinis komitetas. Jo posėdžiuose 
reguliariai svarstoma, kaip profsą
junga rūpinasi socialistinio lenkty
niavimo, gamybos efektyvumo kėli
mo, produkcijos kokybės gerinimo, 
darbininkų poilsio organizavimo klau
simais. . .” Laisvajame Vakarų pa
saulyje unijos kovoja už geresnes 
darbo sąlygas su augštesniu atlygini
mu, trumpesnę darbo savaitę. Sovie
tinėms profsąjungoms, esančioms vi
siškoje kompartijų komitetų kontro
lėje, terūpi išnaudojimu grįstas so
cialistinis lenktyniavimas, gamybos 
didinimas. Minėtame pranešime tei
giama, kad audėjos N. Jusevičienė,
M. Jakelaitienė, R. Marškienė, J. Su- 
chackienė ir A. Tumasonienė jau 
dirba 1984 metų sąskaita.

L. BREŽNEVO KNYGA
Lietuvos žemės ūkio akademijoje 

buvo sušaukta speciali žemės ūkio ir 
partinių darbuotojų konferencija su
sipažinti su naujausia L. Brežnevo 
knyga “Plėšiniai” apie bandymus 
Kazachstano dirvonus paversti der
linga žeme. Gausūs kalbėtojai liaup
sino L. Brežnevo atsiminimus, kel
dami jų indėlį į lenininio darbo sti
liaus vystymą. Komunistinė “Tiesa” 
net du numerius paskyrė leidinio iš
traukoms. Knygos aptarimas taipgi 
bus surengtas ir Kauno istorijos mu
rėjuje, kuris nepriklausomybės me
tais buvo žinomas kaip Vytauto D. 
murėjus. Jame dabar esąs atnaujin
tas ir praplėstas plėšiniams skirtas 
skyrius. Mat, juose teko prakaituoti 
ir Lietuvos jaunimui. Jo darbą tuo
se dirvonuose atspindi parsivežtos 
Kazachstano komjaunimo centro ko
miteto atminimo vėliavos, maskvinio 
komjaunimo ck gairelės, ten dirbu
sių jaunuolių nuotraukos. Šiame mu- 
zėjaus skyriuje planuojama rengti 
kauniečių jaunuolių susibūrimus, po
kalbius su Lietuvos žemdirbiais.

MIESTŲ BIUDŽETAI
“Tiesa” 1978 m. gruodžio 19 d. pa

skelbė patvirtintus 1979 m. biudže
tus pagrindiniams Lietuvos mies
tams. Vilniui numatyta 84.904.800 rb. 
pajamų ir išlaidų, Kaunui — 60.238.- 

K

Du klausimai laikraščio | 
skaitytojui

2.

AR SURAŠĖTE SAVO TESTAMENTĄ?

AR PRISIMINĖTE TESTAMENTE 
KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ?

V. Vokietijos baltfečiai demonstruoja Bonnoje 1978 m. gruodžio 10 d pro
testuodami prieš sovietinę vergiją Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Latvių 
plakate buvo įrašas: “Sovietų priespaudoje miršta mūsų tautos: estai latviai 
Uetuvial”. Nuotr. A. Vlluckio

K

600 rb., Klaipėdai — 34.567.300 rb., 
Šiauliams — 19.767.200 rb., Panevė
žiui — 14.878.800 rb., Kapsukui (Ma
rijampolei) — 7. 836.100 rb., Alytui 
— 7.629.000 rb., Druskininkams — 
4.365.300 rb., Palangai — 3.885.800 
rb., Birštonu! — 928.400 rb. ir Ne
ringai — 787.800 rb. Ilgoką sąrašą 
lentelėje sudaro 44-rių Lietuvos ra
jonų biudžetai. Didžiausią 11.046.900 
rb. biudžetą turės Kėdainių rajonas, 
o mažiausią 3.229.800 rb. — Širvintų.

“KPI TAURĖ-78”
Tryliktą kartą Kaune buvo sureng

tas tradicinis studentų pramoginių 
šokių konkursas, kurio dalyviai var
žėsi dėl Kauno Politechnikos Institu
to taurės. Dalyvavo 29 šokėjų poros 
iš Kauno, Vilniaus, Maskvos, Lenin
grado, Kijevo, Lvovo, Kaliningrado 
ir Balstogės. A klasėje P. Ame
rikos šokius geriausiai atliko KPI 
liaudies šokių kolektyvo “Viesulas” 
atstovai E. Sagatauskaitė ir P. San- 
gavičius, klasikinius — maskviečiai 
studentai Olga ir Vladimiras And- 
riukinai. Kitose klasėse taip pat stip
riausi buvo kauniečiai: B klasėje — 
J. Andriūnaitė ir R. Žygas, D. Gude
lytė ir G. Aleknavičius, C klasėje — 
V. Obelenytė ir R. Aleksandravičius. 
Geriausiais rylio ir polkos atlikėjais 
vertintojai pripažino N. Konovą ir 
V. Smirnovą — svečius iš Ivano 
Frankovsko. Pagrindinį konkurso 
prizą trečią kartą laimėjo Kauno Po
litechnikos Instituto “Viesulo” atsto
vai.

LAPKRIČIO BALANSAS
Respublikinė automobilių inspek

cija prieš Kalėdas paskelbė 1978 m. 
lapkričio mėnesį nelaimių turėta 
nesį užregistruotos 542 automobilių 
nelaimės Lietuvoje, kuriose žuvo 104 
žmonės, buvo sužeista 411. 1977 m. 
lapkrižio mėnesį nelaimių turėta 
632, bet jose žuvo tik 89 asmenys, 
sužeisti 495. Skaudžiausia nelaimė 
1978 m. lapkrityje įvyko Kupiškio 
rajone, kur girtas ugniagesių maši
nos vairuotojas pervažiavo į kairę 
kelio pusę ir susidūrė su “Zaporo- 
žecu”. Lengvasis automobilis užside
gė, žuvo visi penki jo keleiviai Iš 
bendro 542 nelaimių skaičiaus net 
114 atvejų kalti buvo girti vairuo
tojai, 62 atvejais — girti pėstieji.

RAUDONŲJŲ SUKAKTIS
Propagandistų ilgai garbinta so

vietinės Lietuvos paskelbimo ir kom
partijos įsteigimo šešiasdešimtmečio 
sukaktis buvo paminėta 1978 m. 
gruodžo 15 d. jungtiniu komparti
jos centro komiteto ir augščiausio- 
sios tarybos posėdžiu Vilniaus spor
to rūmuose. Pirmiausia į garbės pre
zidiumą buvo išrinktas sovietų kom
partijos politbiuras su L. Brežnevu 
priešakyje, nors nė vienas jų nesitei
kė atvykti Vilniun. Pagrindinį žodį 
tarė I sekr. P. Griškevičius, o po jo 
prabilo ir kiti kalbėtojai. Buvo pri
imtas laiškas Sovietų Sąjungos 
kompartijos centro komitetui, augš- 
čiausiojo sovieto prezidiumui ir mi
nisteriu tarybai, žadantis vergišką 
Maskvoj nustatytų planų vykdymą, 
ištikimybę sovietų kompartijai bei 
jos vadams. Posėdis užbaigtas trijų 
dalių koncertu — “Revoliucija”, 
“Priesaika” ir “šventė”. Pirmojoje 
dalyje skambėjo jungtinio choro su 
simfoniniu orkestru atlikta V. Lau- 
rušo daina “Revoliucijos” varpai”, 
revoliuciją garbinantys eilėraščiai. 
“Priesaika” propagavo liaudies išti
kimybę Sovietų Sąjungai bei jos 
kompartijai. Trečiąją dalį sudarė A. 
Bražinsko ir J. Lingio vokalinė-cho- 
reografinė siuita “šventė”, atlieka
ma “Lietuvos” ansamblio. Koncerte 
taipgi dalyvavo rusė sol. A. Strel- 
čenko su instrumentiniu maskviečių 
ansambliu, Vilniaus operos solistai
N. Ambrazaitytė ir V. Noreika. Ek
rane buvo rodomi Maskvos vaizdai, 
maskvinės ir vilniškės kompartijų 
suvažiavimų fragmentai. Posėdis už
baigtas A. Raudonikio daina “Tary
bų Lietuvai”. V. Kst.

I
K

Maloniai kviečiame RRfį l/UKl K

TRADICINĮ lUIKIU Į
sausio 27, šeštadienį, 
Hamiltono Jaunimo
Centro salėje

* (vairūs gėrimai
* šilta zuikiena, briediena, 

stirniena
* Staliukų loterija
* Taurių įteikimas geriausiems 

šauliams ir žvejams
Meninę programų atliks Toronto lietuvių vyrų choras vadovaujamas sol. V. Verikaičio 
Linksmoji ir šokių dalis, grojant "Rococzy" orkestrui * Pradžia — 18.30 valandų 
Meninė dalis — 20 v. * Įėjimas — $4.00, studentams ir pensininkams — $3.00
HAMILTONO LIETUVIŲ ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ KLUBO “GIEDRAITIS” VALDYBA

Radijo programos “Lietuvos Aidai” komitetas St. Petersburge, Floridoje. Iš 
kairės: programos vedėja K. Brazdžionytė, K. Kleiva, dr. B. Zelbienė; stovi: 
P. Pocius, dr. K. Bobelis, A. Vilutis.

MAMUTO"
PENSININKŲ VAKARONĖ. Sau 

šio 19, penktadienį, Daugiakultūria- 
me Centre, 35 Catharines St. S., 
įvyks lietuvių pensininkų vakaronė. 
Bus bufetas, baras, muzika ir meni
nė programėlė. įėjimas nemokamas. 
Kviečiame dalyvauti ir nepensinin- 
kus. Pradžia — 4 v. p. p.

IIL Pensininkų Klubo valdyba

ŠVENČIŲ METU iš Floridos lan
kėsi buvusi hamiltonietė D. Balsienė. 
Ji rudenį pardavė savo namus Hamil
tone ir su sūnumi persikėlė gyventi 
į St. Petersburgą, kur įsigijo namus.

GROŽIO SALONO “OLYMPIA” 
sav. J. Norkus nupirko namą miesto 
centre, King - John gatvių kampe, 
ir ten perkėlė saloną į didesnes ir 
modernias patalpas.

J. KRIAUČIŪNAI IR RAKŠČIAI, 
laimėję Kanados loterijoje vieną 
milijoną dolerių, nupirko Floridoje 
motelį už $800.000. K, B,

"AUKURO” POBŪVIS. 1979 m. 
sausio 6 d. Daugiakultūriame Cent
re įvyko “Aukuro” narių ir bičiulių 
pobūvis - vakarienė. Sukviestieji 
svečiai, kurių buvo apie pusšimtis.

Calgary, Alberta
NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ suren 

gė KL Bendruomenės apylinkės val
dyba Rosedale Comm, salėje. Pirm. 
A. Šukys visus atvykusius pasveiki-
no ir padėkojo šeimininkėms už pa
gamintus valgius. Visiems dalyviams 
buvo išdalintos pasipuošimui kepu
rės, pripildyti gėrimų stiklai N. Me
tų sutikimui. Senieji metai buvo pa
lydėti šokiais, muzika, lietuviškų 
dainų melodijomis, pašnekesiais apie 
pramogas, tėvynę, jaunimą ir kasdie
ninius įvykius. N. Metų pasižadėji
mai remti liet, organizacijas, sekti 
laikraščių vedamąsias mintis, remti 
kitų darbus, prisidėti pinigine auka 
gal nebuvo visų pergyventi, bet pasi
rodymas savųjų tarpe sustiprina silp
nėjančius ryšius su gimtąja žeme.

N. Metų sutikime dalyvavo svečiai 
iš toli atvykę — Julijos Vyšniauskie
nės tėtis ir VI. Tarvydo brolis. Sve
čių atsilankymas priminė Kalgario 
lietuvaims, kad visus lietuvius jungia 
ne vien giminystė, bet ir bendra 
gimtinė — Lietuvos žemė. Kor.

Thunder Bay, Ont.
A. a. JONAS MISEVIČIUS, 56 m., 

mirė 1978 m. gruodžio 18 d. Sv. 
Juozapo ligoninėje. 1 laidotuvių na
mus Sergent Funeral Home atsi
sveikinti su velioniu susirinko ne tik 
lietuviai, bet ir daug kitataučių. 
Esant atdaram karstui, ant velio- 
nies krūtinės matėsi prisegtos rūtų 
šakelės su medaliu. Tai rodė velio- 
nies lietuviškumą, nuoširdumą ir 
duosnumą. Jis daug prisidėjo auko
mis ir darbu statant lietuvių koplyt
stulpį tarptautiniame sode (Inter
national Frendship Garden).

Gedulo pamaldos buvo atlaikytos 
Šv. Andriejaus šventovėje. Palaido
tas Šv. Andriejaus kapinėse, kur il
sisi ir kiti lietuviai — Kanados miš
kų darbininkai.

Po laidotuvių susirinkome p. Bru
žienės namuose dar kartą prisimin
ti šio tauraus lietuvio. Liūdi jo visa 
mūsų bendruomenė, ypač artimas 
jo draugas Povilas Liutkus ir arti
mieji Lietuvoje. Iš vietinių lietuvių 
suaukotų pinigų buvo užprašytos 
kelerios Mišios ir nupirkta gėlių. 
Ilsėkis ramybėje!

H. Paškevičius 

buvo skaniai pavaišinti. Palinkėta 
laimingų 1979 metų ir pasitarta at
eities darbais.

Numatyta balandžio 1 d. Hamilto
no McMaster universitete surengti 
Vilniaus universiteto 400 metų su
kakties minėjimą. Dalyvaus rašyto
jas Jurgis Jankus ir pirmą kartą pa
sirodys naujasis “Aukuro” dainos 
vienetas. Numatyta pavasarį sureng
ti išvyką su nauju veikalu j Čikagą 
ir dalyvauti festivaliuose, kurių šie
met bus bent keletas. 1980 m. sueis 
"Aukurui” nuo darbo pradžios 30 
metų. Šią sukaktį norima ypatingai 
gražiai paminėti. Tarp kitko, nori
ma išleisti ir leidinėlį. „ „

Mirties angelui peranksti pašaukus amžinam 
poilsiui mylimą mūsų giminaitę

Janinę Vaišnorienę-Dumčiūtę, 
likusius — vyrų BALĮ, dukrų IRENĄ su vyru, sūnų 
ALGĮ bei kitus artimuosius giliai užjaučiame 

skausmo valandose ir kartu liūdime —

J. K. D. Dervaičiai O. J. G. Kudžmai
E. L. Dervaičiai O. Stankaitienė su šeima

Paterson, N.J., USA

YONGE MEMORIALS LTD
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 

Tel. 487-2147, vakarai. 445-8955
Mei.triika. darbai, puikūs lietuviiki projektai

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

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 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

Kapitalas — viri $12,000,000.

St. Petersburg, Fla.
PIRMĄ LIETUVIŠKĄ RADIJO 

PROGRAMĄ šios vietovės tautiečiai 
išgirdo 1978 m. gruodžio 16 d. Ją 
pradėjo Kazė Brazdžionytė, čikagiš- 
kės programos “Lietuvos aidai” ve
dėja, dirbanti šioje srityje jau treji 
metai.

Organizuojant lietuvišką programą 
St. Petersburge, 1978 m. lapkričio 
25 d. Lietuvių Klube buvo sukviestas 
organizacijų atstovų posėdis. Daly
vavo: J. Kalpokas — jūros šaulių 
kuopos, A. Miliauskienė — šaulių 
(Kalantos) kuopos, A. Paleckis — 
Lietuvos vyčių, K. Kleiva — Kata
likų Susiv. kuopos, A. Rūkštelė — 
ALTos skyriaus, J. Valauskas — 
BALFO skyriaus, P. Pocius — žu
vautojo klubo, F. Rėklaitis — SLA. 
Buvo kviestos ir kitos organizacijos, 
bet jos neatsiuntė atstovų. Galima 
ir dabar {stotį į šį “LA” radijo ko
mitetą, kuris dabar susideda iš šių 
atstovų: K. Kleivos, dr. K. Bobelio, 
dr. B. Zelbienės, A. Vilučio, P. Po
ciaus ir Kazės Brazdžionytės. Kiti 
įtraukiami į veiklą kaip direktoriai, 
bet dar trys atstovai gali būti komi
tete.

Pirmoji “LA” programa pradėta 
tautine giesme “Lietuviais esame 
nies gimę”, vedėjos žodžiu, pirmais 
pranešimais ir sveikinimais. Komi
teto pirm. K. Kleiva nusakė šios 
programos tvarkymo eigą, prel. J. 
Balkūnas linkėjo, kad lietuvybės 
ugnelė, skleidžiama oro bangomis, 
niekad neužgestų, dr. K. Bobelis ra
gino klausytojus jungtis į bendrą 
darbą ir išlaikyti “LA” programą. 
Vėliau ėjo sveikinimai ir rėmėjų 
pranešimai, muzika. Klausytojai gali 
pareikšti laiškais, ko jie programose 
norėtų. Vedėja ir komitetas stengsis 
patenkinti.

Nuo sausio 6 d. programa trans
liuojama 5.30 v.v. 1110 AM banga iš 
WT1S stoties St. Petersburge. Kiek
vienoj laidoj bus vis kas nors naujo.

Bal. Brazdžionis

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.)........... 6%
santaupas ....................... 9%
term, depozitus 1 m. 10% 
term, depozitus 3 m. 9)4 % 
pensijų fondas 9)4%

IMAME UŽ:
asmaninos paskolas 11% 
nckiln. turto pask. .......11%

JA Valstybės
AMERIKOS LIETUVIŲ KATALI

KŲ FEDERACIJOS suvažiavime Či
kagoje buvo išrinkta nauja šios or
ganizacijos valdyba, kurios didžiąją 
dalį sudaro detroitiškiai. Pareigomis 
pasiskirstyta Detroite įvykusiame 
posėdyje: pirm. prof. J. Pikūnas, 
vicepirmininkai dr. A. Darnusis ir R. 
Boris, sekr. informacijai J. Urbonas, 
protokolų sekr. M. Bajorūnienė, ižd. 
V. Veselka, iždo globėjai M. Vale ir 
S. Lišauskas, jaunimo vadovai S. 
Kuprys ir R. Olšauskaitė. Vienbal
siai nutarta prašyti Lietuvių Kunigų 
Vienybę federacijos dvasios vadu 
paskirti kun. V. Kriščiūnevičių. Nau
joji valdyba savo pareigas iš seno
sios oficialiai perėmė sausio 6 d.

PREL. PR. M. JURAS, ALKOS 
įsteigėjas, prieš Kalėdas susirgo ir 
buvo paguldytas Day Kimbal ligoni
nėje, Putliame, Conn. Ligonis prašo 
pranešti, kad dėl ligos daug kam 
nesuskubo pasiųsti kalėdinių sveiki
nimų.

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪ
ROS MUZĖJAUS moterų vienetas 
kasmet skiria $500 stipendiją lietu
vaitei, studijuojančiai dailę ar mu
ziką, atsižvelgdamas į pagalbos rei
kalingumą ir stu'entes gabumus. 
1979 m. stipendijai prašymų bus lau
kiama iki kovo 15 d. Kandidatėmis 
gali būti studentės ar abiturientės, 
pasirenkančios studijas kurioje nors 
meno srityje. Smulkesnės informa
cijos ir anketiniai prašymų lapai 
gaunami šiuo adresu: Balzeko Lietu
vių Kultūros Muzėjus, 4012 Archer 
Ave., Chicago, Ill. 60632, USA. Tel. 
312-847-2441.

VYTAUTAS R. PLUKAS, gyve
nantis Kalifornijoje, Santa Monica 
mieste, yra “Security Pacific” banko 
istorikas, universitetą baigęs Švei
carijoje, studijas gilinęs Toronto ir 
Los Angeles (Kalifornijos)universi
tetuose. Per pastaruosius trejus me
tus jis skaitė apie 300 paskaitų Ka
lifornijos istorijos temomis. Nese
niai V. R. Plukas ketvertų metų ka
dencijai buvo išrinktas į §anta Mo
nica miesto istorinių paminklų ap
saugos komisiją.

ŽURNALISTIKOS STUDIJAS Ari
zonos universitete, Tempe mieste, su 
pagyrimu baigė čikagietė Nora Ko
tryna Burbaitė. Spaudoje ji pradėjo 
reikštis, lankydama Lyons Town
ship gimnaziją La Grange, Ill. Nau
joji žurnalistė taipgi yra lankiusi li
tuanistinę Dariaus ir Girėno mokyk
lą, baigusi augštesniąją lituanistinę 
mokyklą Jaunimo Centre.

Argentina
JURGIS GILVYDIS, gyvenantis 

Buenos Aires mieste, jau 45 metai 
kuria dokumentinius filmus. Šios su
kakties proga Aušros Vartų parapi
jos salėje jis parodė dalį savo su
kaupto dokumentinio lobio. Susirin
ko apie 100 tautiečių, kuriems buvo 
įdomu prisiminti prieš daugelį metų 
nufilmuotus vaizdus. Jie buvo papil
dyti brolių Motuzų, prof. dr. J. Stu- 
ko filmais. Sveikinimo ir padėkos 
žodį J. Gilvydžiui tarė: Argentinos 
Lietuvių Centro ir ALOS Tarybos 
vardu — J. Mičiūdas, Senelių Židinio
— V. Grigaitis, Sv. Cecilijos choro
— P. Gudelevičius, “Laiko” — O. 
Kairelienė, “Argentinos Lietuvių 
Balso” — Pr. Ožinskas.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
ARGENTINOJE Buenos Aires mies
te surengė tradicinius metinius pie
tus savo pensininkams. Senuosius 
tautiečius aptarnavo SLA jaunimas, 
vadovaujamas pirm. R. Stalioraičio. 
Pietų dalyviams buvo paskirstytos 
SLA veikėjų ir bičiulių suaukotos 
dovanos. Argentinos lietuvių orga
nizacijos turi gražią tradiciją bent 
kartą į metus prisiminti ir pagerbti 
pensijon išėjusius savo narius.

Australija
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ savait

galio mokykla mokslo metus užbai
gė 1978 m. gruodžio 3 d. Mišiomis 
Lidcombe šventovėje ir specialiu po
būviu šios parapijos salėje. Mokiniai 
suvaidino “Daržovių gegužinę” ir 
“Eglę žalčių karalienę”, (pindami 
tautinių šokių, dainų bei deklamaci
jų. Mokyklą, vadovaujamą J. Lašai- 
tienės, globojamą kapeliono kun. P. 
Butkaus, baigė: V. Braželytė, Marina 
Cox, J. Bučinskaitė, J. Bučinskas, G. 
Ladyga, R. Lašaitytė, L. Stasiūnaity- 
tė, L. Sarkauskaitė, A. Šumskas, R. 
Sirutis, A. Sirutis ir E. Žukauskaitė. 
Pažymėjimus jiems Įteikė tėvų ko
miteto ir ALB Sydnėjaus apylinkės 
valdybos atstovai. Didžioji absolven
tų dalis mokslą žada tęsti lituanisti
niuose kursuose. Vaišes mokiniams, 
mokyklos darbuotojams ir kviesti
niams svečiams surengė tėvų komi
tetas. Jose dalyvavo ir ALB krašto 
valdybos pirm. prof. A. Kabaila.

VILNIAUS UNIVERSITETO 400 
metų sukaktis Melburno Lietuvių 
Namuose bus paminėta gegužės 6 d. 
Iniciatyvos ėmėsi ALB Melburno 
apylinkės valdyba su pirm. A. Po
cium. Siame minėjime dalyvaus tik 
lietuviai. Programą sutiko paruošti 
A. Šimkus ir J. Vaičiulytė. Antrojo
je metų pusėje Vilniaus universite
to sukaktis bus paminėta Melburno 
universitete. Sj minėjimą Australijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos vardu 
organizuoja A. Milvydas. Iliustruotą 
brošiūrą apie Vilniaus universitetą 
redaguoja A. Zuhras. Finansinę pa
ramą jai išleisti pažadėjo Australijos 
Lietuvių Fondas. Tikimasi, kad su

kaktis taipgi bus paminėta Sydnė
jaus ir Adelaidės lietuvių kolonijose.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
lietuviai šachmatininkai kasmet su
rengia atvirą šachmatų turnyrą. Per
nykštis buvo užbaigtas gruodžio 6 d., 
dalyvaujant apie 50 šachmatininkų. 
Jų eilėse buvo buvęs Egipto šachma
tų meisteris ir keli NSW valstijos 
pasižymėję šachmatininkai. Pirmą 
vietą šį sykį laimėjo lietuvis V. Pa
tašius, kuriam buvo įteikta puošni 
V. Mikėno vardo taurė ir $250 pre
mija.

Britanija
“GINTARO” VARDU 1978 m. 

gruodžio 10 d. Nottinghame buvo pa
krikštytas N. Vainoriūtės vadovau
jamas moterų choras, šiuo metu tu
rintis tik branduolį. Tikimasi, kad į 
“Gintarą” įsijungs daugiau moterų 
bei merginų. Tokį linkėjimą pareiš
kė krikštatėviai K. Bivainis ir E. Vai
norienė. Naująjį “Gintarą” sveikino: 
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos sky
riaus pirm. K. Bivainis, moterų drau
gijos pirm. E. Ciganskienė, sol. V. 
Gasparienė, T. Bakaiticnė ir viešnia 
iš Škotijos J. Sarafinaitė.

Italija
ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACI

JOS trisdešimtmečio proga specialų 
raštą Jungtinėms Tautoms pasiuntė 
Lietuvos diplomatijos šefas Stasys 
Lozoraitis, primindamas visišką tų 
teisių paneigimą sovietų okupuotoje 
Lietuvoje. Okupacinėje santvarkoje 
Lietuva neturi minties, sąžinės, poli
tinių įsitikinimų, spaudos laisvės. S. 
Lozoraitis reiškia viltį, kad ateityje 
Jungtinės Tautos sugebės priversti 
savo narius laikytis žmogaus teisių 
deklaracijos nuostatų ir atitaisyti 
tarptautinius nusikaltimus, kurių 
ryškus pavyzdys yra sovietinė Lietu
vos okupacija.

Švedija
A. a. OSKARAS URBONAS, bu

vęs Lietuvos kariuomenės pulkinin
kas ir karo istorikas, 1978 m. lapkri
čio 6 d. mirė Stockholme, sulaukęs 
86 metų amžiaus. Velionis 1914 m. 
baigė artilerijos mokyklą Petrapily
je, I D. kare dalyvavo Rusijos pusėje 
kaip baterijos vadas. Buvo apdova
notas beveik visais kariniais Rusijos 
ordinais. Revoliucijos metu buvo su
imtas bolševikų, bet išlaisvintas ka
zokų rinktinės. Buvo įsijungęs į De- 
nikino ir Vrangelio armiją. Lietuvon 
grįžo 1921 m. Karinę tarnybą čia 
pradėjo artilerijoje, vadovaudamas 
IV artilerijos pulkui, vėliau — III 
pėstininkų divizijai. Jo pastangomis 
buvo įsteigtas Gaižiūnų poligonas. 
Artėjant lemtingai 1944 m. vasarai, 
gen. P. -Plechavičius pasirinko pik.
O. Urboną Vietinės Rinktinės štabo 
viršininku. Gindamas jos savarankiš
kumą, pik. O. Urbonas su kitais šta
bo karininkais buvo suimtas, kalin
tas Salaspilio stovykloje. Rygos ka
lėjime ir garsiajame Stutthofe. Po
karyje apsigyveno Švedijoje, iki 
pensijos dirbo Stockholmo kariuo
menės muzėjuje. Radęs Lietuvą lie
čiančios medžiagos jo archyvuose, 
paskelbė keletą studijų “Kario” žur
nale, bendradarbiavo Lietuvių Enci
klopedijoje.

Vokietija
ŽMOGAUS TEISIŲ DEMON

STRACIJOJE Bonnoje 1978 m. gruo
džio 10 d. Tomas Venclova susipaži
no nedidele dalimi Vasario 16 gim
nazijos mokinių, o su visais susitiko 
gruodžio 14 d., atvykęs į Romuvą. 
Savo pranešime svečias pabrėžė esąs 
Lietuvos Helsinkio grupės narys, ra
gino organizuoti pagalbą V. Petkui 
ir B. Gajauskui. T. Venclova taipgi 
palietė ir Vasario 16 gimnazijos 
mokinių dalyvavimą "Tėviškės” drau
gijos ekskursijose. Esą lankytis tė
vynėje reikia, tačiau apsilankymas 
su “Tėviškės” draugijos pagalba yra 
blogiausias būdas. Ekskursantai tu
ri neužmiršti, kad važiuoja į labai su
varžytą šalį. Patarė vengti pareiški
mų “Gimtajam Kraštui”, nes jie su
redaguojami komunistų nuožiūra. 
Tokius iškraipytus pareiškimus eks
kursantai turėtų grįžę atitaisyti. T. 
Venclova sakėsi labai norįs susitikti 
su 5 metų amžiaus dukrele, žmona ir 
motina, bet nesitikįs gauti leidimo, 
nes pilietybė iš jo esanti atimta. Už
siminė ir apie Lietuvos Rašytojų 
Draugijos pirm. V. Bubnį, kuris par
tizanus vadina banditais, nes kitaip 
rašyti apie juos neleidžiama. Dabar
tiniai rašytojai Lietuvoje negali ra
šyti to, ką galvoja ir jaučia.

TĄ PAČIĄ DIENĄ MOKINIAI tu
rėjo Kūčias, kuriose dalyvavo ir T. 
Venclova. Eglutės žvakutes uždegė 
kuratorijos valdybos pirm. kun. A. 
Bernatonis, gimnazijos direktorius 
V. Natkevičius ir mokinių ko
miteto pirm. B. Federavičius. Kalė
dinėmis temomis kalbėjo V. Natke
vičius ir kun. A. Bernatonis. Pagrin
dinė vieta kalėdinėje programoje 
teko kun. J. Dėdino parašytam ir re
žisuotam vaidinimui “Teateinie ir 
Tavo karalystė”, palietusiam Seno
jo Testamento pranašą Danielių. 
Vaidino patys mokiniai, nupiešę net 
ir gražius scenovaizdžius. Porą šo
kių pašoko baleto studiją lankanti K. 
Veršelytė. Užbaigos žodį tarė orga
nizatorių vardu ev. kun. Fr. Skėrys. 
Kalėdų senelio vaidmenį šį kartą at

itiko A. Vitkus iš Schwetzingeno.



Kreivos idėjos “Mindauge”
Idealai ir idealistai Justino Marcinkevičiaus dramoje
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m KIIITI IRI t JE VEIKLOJE
ANATOLIJUS KAIRYS

1978 m. “Vagos” leidykla Vil
niuje išleido Justino Marcinke
vičiaus istorinių dramų trilogi
ją: “Mindaugas, Mažvydas, Ka
tedra”. Pirmoji drama vaizduo
ja Lietuvos valstybės užuomaz
gą pirmoje XIII š. pusėje, ant
roji — lietuviškos raštijos pra
džią XIV š. viduryje, trečioji — 
tautos kūrybinės sąmonės atbu
dimą XVIII š. pabaigoje.

Apie “Mindaugą” ir “Kate
drą”, anksčiau išėjusius atski
rais leidiniais, buvo išsamiai ra
šyta. Pažymėtinas teatrališku
mas, draminė Įtampa, stipri 
struktūra, sodri kalba ir scenos 
technika — tai vis gerosios vei
kalų savybės. Pavergtos Lietu
vos ir kaikurie išeivijos kritikai 
šiuos veikalus priėmė su atviru 
džiaugsmu, skirdami jiems iš
skirtiną vietą teatre ir literatū
roje. Ir čia rašąs pilnai sutinka, 
kad trilogija iš tikro meistriškai 
parašyta.

Betgi trilogijoje yra visa eilė 
klausimų, kurie iki šiol nebuvo 
paliesti, gal net sąmoningai nu
tylėti, būtent, idealai ir jų vyk
dytojai marksisto J. Marcinke
vičiaus tarnyboje. Ar tie idealai 
iš tikro yra mūsų tautos idealai, 
ar tik autoriaus, įsodinti į isto
rinius rėmus? Ar tai tiktai me
niškos pastangos perkainoti mū
sų kultūrines vertybes, pritaiky
ti marksistines spalvas lietuviš
kam drabužiui, pastangos, netu
rinčios nieko bendro nei su is
torija, nei tautine sąmone, nei 
su tais “istoriniais asmenimis”, 
kurių vardu kalba autorius Jus
tinas Marcinkevičius, Lietuvos 
komunistų partijos narys nuo 
27 savo amžiaus metų? šiais 
klausimais čia ir pasisakoma.

Kiekvienas kūrinys turi dvi 
atpažinimo puses — išorę ir vi
dų. Pvz. žmogaus atveju — 
svarbu išorė, bet daug svarbiau 
vidus. Esminis dalykas — ne jo 
uniforma, bet idėjinis angaža- 
mentas. Idėja — svarbiausia. 
Ne dirva ir jos paruošimas, o 
grūdai — kas sėjama, kas augi
nama, kokiu maistu maitinamas 
skaitytojas ir žiūrovas. Kitaip 
tariant, ne kalba, ne stilius, ne 
forma ir ne vaidinimo technika, 
o mintis! Idėja ir idealas! Tadgi 
nurenkime gražųjį J. Marcinke
vičiaus veikalų drabužį ir pažiū
rėkime, kas yra jo viduje.

Autoriui valia kurti pagal sa
vo įsitikinimus ir pasaulėžiūrą, 
o skaitytojui valia priimti pagal 
savo skonį ir pažiūras. Tai be
veik aksioma. Tačiau šiuo atve
ju mes turime prieš akis istori
nius veikalus. Tai reiškia, kad 
liečiama nebe fiktyvi praeitis. 
Kai imami faktai iš istorijos, ži
nomi istorijos asmenys, kurie 
dažnai eina pavyzdžiais priau
gančioms kartoms, kai analizuo
jami žinomi istorijos laikotar
piai, — tada visai tikslu ir net 
privaloma žvelgti rimčiau, ar 
kūrėjas nemelavo atkurdamas 
anuos laikus ir žmones. Tauta iš 
knygų mokosi, iš rašto, save at
pažįsta iš praeities darbų.

Pagrindiniams trilogijos vei
kėjams yra būdingos trys idėji
nės žymės: 1. visų idealas yra 
Lietuva, 2. visi siekdami savo 
idealo pralaimi, 3. visi jie yra 
bedieviai arba, šios dienos ter
minu, marksistai.

Tik Lietuvos idealas yra tik
ras. Už Lietuvą su Dievu ar už 
Lietuvą be Dievo — individua
lus pasirinkimas, tuo tarpu ne
kėlias problemos. Tačiau, kad 
visi trilogijos veikėjai pralaimi 
ir kad visi buvo bedieviai — ne
tiesa.

Mindaugas nepralaimėjo. Jis 
siekė suvienytos Lietuvos įir pa
siekė — ji liko suvienyta am
žiams, tegu ir nevieninga. Jis 
siekė karūnos ir pasiekė; žūda
mas karūnos neprarado — ji ir 
dabar tebėra ant jo galvos vie
nintelė. Juo labiau Mindaugas 
nebuvo bedievis, o politikas 
praktikas, gerai supratęs ano 
meto politines machinacijąs ir 
jas pritaikęs savo tikslams. Jis 
niekada neatsisakė Dievo ' J. 
Marcinkevičiaus peršama mark
sistine prasme.

Martynas Mažvydas, kurio gy
venimo idealas buvo ir liko 
“krikščioniškoji tiesa”, irgi ne
pralaimėjo. Ir katekizmą para
šė ne kalbos reikalams, o krikš
čionybės skelbimui. Jam mirus, 
lietuviškas raštas nežuvo, prie
šingai, davė žymiai geresnius 
rezultatus, negu J. Marcinkevi
čius rodo Mažvydui skirtoje dra
moje.

“Katedroje” Stuoka ir vysk. 
Masalskis, nežiūrint abiejų ne
laimingo likimo, nepralaimėjo 
nei dvasiškai, nei materiališkai

— abu pasistatė po “katedrą”, 
kurios ir dabar jų vardus tebe
garsina. Stuoka įprasmino save 
ir savo talentą įvairiais archi
tektūriniais darbais ar projek
tais. Niekas jam netrukdė būti 
geru menininku, geru vysk. Ma
salskio draugu ir žmogumi.

Tokiais pačiais žodžiais gali
ma apibūdinti ir vysk. Ig. Ma
salski — nepralaimėjo, ko siekė
— pasiekė, ką statė — pastatė, 
savo pareigas atliko gerai.

Bendras įspūdis susidaro 
toks: kiek šios dramos kalbiškai 
ir techniškai teisingos, tiek idė
jiškai klaidingos. Todėl jos ne
atstovauja nei mūsų istorijai, 
nei tautinei sąmonei, nei tauti
niam menui.

* * *
Be jau minėtų bendrų žymių, 

pagrindiniai trilogijos herojai 
pažymėti dar, sakytume, “juo
dais taškais kaktoje”, nors tie 
“juodi taškai” neturi mažiausio 
istorinio pagrindo tokiais būti. 
Visi trys — Mindaugas, Mažvy
das ir vysk. Masalskis turi po 
nelegalų vaiką. Tik vienas Min
daugas veda suviliotą savo pa
dėjėjo žmoną, jos vyrui nusižu- 
džius, gi abu dvasiškiai jas me
ta — Mažvydas išbėga į Prūsiją, 
o Masalskis savo kambarinę už
daro į vienuolyną. Atrodo, J. 
Marcinkevičius, lyg sakytų: 
“Žiūrėkite, žmonės, kokie jūsų 
kunigai ir vyskupai!” (Apie tai 
vėliau).

J. Marcinkevičius aiškiai pa
lengvino savo darbą, neduoda
mas Mindaugui jam lygaus cha
rakterio. Be intrigos nėra įtiki
nančios dramos. Kova ten kilni 
ir garbinga, kur protagonistas 
ir antagonistas maždaug lygūs. 
Tai ypač ryšku jo elgesy su bro
liu Dausprungu ir Vismantu. 
Prisiminkime Becketo dramą, 
kur vyskupas ir karalius pri
lygsta vienas kitam savo dvasi
nėmis savybėmis. Aišku, kad 
laimėjimas tokiu atveju tegali
mas vienam netekus galvos. De
ja, Mindaugui lygių nėra, jis vis
ką laimi be kovos, žodžiais, to
dėl jo rodoma klasta yra dau
giau charakterio silpnybė, pikta 
valia, noras sunaikinti savo 
priešus net ir tada, kai jie nesi
priešina. Tai savotiškas “parti
nis budrumas”, dabar- Lietuvoje 
praktikuojamas . . . Todėl Min
daugo laimė ir pasisekimas mū
sų visai nestebina. Jau pačioje 
dramos užuomazgoje visi jam 
lenkiasi, pripažįsta jo viršenybę, 
neišskiriant nė Vismanto.
VISMANTAS
Bet pirmas būsi tu: kur tu pakreipsi, 
Ten kalavijas kirs. Tuo mes visi 
Pirmumą, valdžią tavo pripažįstam.

(Trilogija, 22 p.)

Pora puslapių vėliau ir vyres
nysis brolis Dausprungas, istori
joje visa jėga jam priešinęsis, 
čia nusižeminęs taria:

Pala>minkit, dievai, šį narsų vyrą, 
Kurį ir jūs, ir mes sau išsirinkom, 
Kad jūsų valią vykdytų, kad mums 
Jis būtų apgynėjas ir teisėjas. 
O mes pasižadame jo klausyti, 
Kiekviena jo teisingą žingsnį remti 
Darbais ir žodžiais .. .
VISI
Pasižadam, pasižadami

(Trilogija, 24 p.)

Kur Mindaugo žygiai, suvieni
jimo pastangos, heroiškumas? 
Ką nugalėti, kai visi pasidavė 
pirmame susitikime? Vėliau, kai 
brolį Dausprungą pakviečia at
vykti ir skiria vyriausiu kriviu, 
jis slapta užima jo tėvoniją, 
nors brolis nesipriešina ir ne
mano priešintis. Kam toji Min
daugo klasta? Ar tam, kad pa
rodytų valdovo suktumą ir žiau
rumą? Veiksmas tokios klastos 
nereikalauja, nes nėra pasiprie
šinimo. Toksai žemas ir sava
naudiškas elgesys daro Mindau
gą panašų į šios dienos marksis
tą: sunaikinti tariamus priešus 
anksčiau, negu jie sunaikins ta
ve.

Panašiai sprendžiama ir kita 
problema, būtent, meilės ir kan
čios. Mindaugas myli Mortą, 
Vismanto žmoną. O kas yra Vis
mantas? Tai jam pasidavęs ku
nigaikštis, istorinis jo priešas, 
bet nėra pasakyta kada jis pasi
davė ir kokiom sąlygom. Jis, be
je, kuprotas ir paliegęs, fiziškai 
nepatrauklus, Morta jo nemyli, 
prievarta už jo ištekėjo, tėvo 
spaudžiama. Morta irgi Mindau
gą įsimylėjusi, atrodo, dar la
biau, ir jie abu slaptai susitinka 
ir mylisi. O kas būtų atsitikę, 
jei Vismantas būtų tiek pat fi
ziškai patrauklus kaip ir Min
daugas? Ir jei Morta būtų iš 
meilės, ne iš prievartos, ištekė
jusi etc? Ar tada Mindaugas ją 
taip lengvai suviliotų? Morta 

pati veržiasi į Mindaugo glėbį, 
jo laukia, jį gundo. Tai kur dra
ma? Kur Mindaugo kančia? Vis
mantas su kupra, Mortai jis ne
pakenčiamas, šlykštus, o Min
daugas stiprus, gražus, dailiai 
nuaugęs, galingas ... Ji pati 
prašo Mindaugą greičiau Vis
mantu nusikratyti:
MORTA
Tu vyras.
Tu didelis. Galingas. Tu valdovas. 
Tu privalai ... turi ką nors daryti. 
Toliau taip nebegalima ... Užmušk 

ji!
(Trilogija, 57 p.)

Tokią moterį suvilioti ir pasi
imti — nei kančia, nei didvyriš
kumas. Būtų visai kita kalba, 
jei Mindaugas ir Vismantas bū
tų buvę jėga ir išvaizda lygūs, 
jei Morta Vismantą mylėtų, o 
ne nekęstų. Tai vienas iš didžių
jų dramos trūkumų, žodžiai 
“Užmušk jį!” atskamba iš Mack- 
betho, kur žmona gundo vyrą į 
žmogžudystę.
MINDAUGAS
Aš Vismantą paskirsiu patarėju, 
Pirmuoju patarėju. Ir abu 
Iš čia į savo pilį pasiimsiu.
Tu būsi netoli. Man bus lengviau.

(Trilogija, 28 p.)

Sumanymas tikrai “karališ
kas”. Mindaugas čia vaizduoja
mas kaip moralinis iškrypėlis, 
suktas okupacinis valdininkas, 
priglaudęs savo meilužę su jos 
vyru po tuo pačiu stogu . . .

Gyvenant po vienu stogu, 
Morta pagimdo sūnų, kuris yra 
Mindaugo (60 p.). Tai sužino
jęs, Vismantas nusižudo. Ne to
dėl, kad pasitrauktų Mindaugui 
ir Mortai iš kelio ar nepakęstų 
gėdos, o todėl, kad persilpnas 
Mindaugui atkeršyti. Viskas iš
sprendžiama lengvai ir pigiai — 
priešai patys iš kelio pasitrau
kia, nereikia nei galvoti, nei ko
voti, nei kentėti. Istorija betgi 
byloja visai ką kita.

❖ ♦
Šioje vietoje norėčiau iškelti 

klausimą, kuris įkyriai ardo ma
no ramybę, o atsakymo neran
du, būtent, istorijos "istorišku
mas" meno kūriny. Kaip toli 
kūrėjas, rašytojas ar dailinin
kas gali eiti keisdamas ar klas
todamas istorinius faktus savo 
naudai, savo tezei įrodyti? Žino
me, kad meno kūrinys nėra isto
rijos vadovėlis, tačiau ar gali 
menininkas istorinei asmenybei 
priskirti tai, ko jis nepadarė, 
atimti tai, ką padarė, jo vardu 
kalbėti taip, kaip anas nekalbė
jo, duoti jam spalvas, kurių jis 
nepažino ar nemėgo? Pvz. ar 
galima būtų rimtoje dramoje (ar 
romane) teigti, kad Justinas 
Marcinkevičius, gimęs 1930 m., 
pasirašė Lietuvos nepriklauso
mybės aktą? Tūlas atsakys, kad 
tai nesąmonė, nes 1918 metais 
J. Marcinkevičius dar nebuvo 
gimęs.

Tokia pat nesąmonė yra “Min
dauge”: kunigaikštis Daumantas 
dar nebuvo gimęs, kai buvo pa
sirašyta taikos sutartis tarp Vo
lynės valdovų ir Lietuvos kuni
gaikščių 1219 m. O jei jis nebu
vo gimęs, tai negalėjo pasirašy
me dalyvauti, negalėjo iš jo 
grįžti, negalėjo užsukti į Vis
manto pilį ir iš viso negalėjo da
lyvauti pirmoje šios dramos da
lyje, kuri baigiasi Vismanto mir
timi. taigi apie 1225 m.

(Bus daugiau)

Atsiųsta paminėti
Stasys Santvaras, RUBAJATAI. 
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Nuotraukoje — jo paties sukurtas autoportretas

Jūrininko šuolis laisvėn
Simo Kudirkos pergyvenimai knygoje "For Those Still at Sea"
Praeityje daugiausia tik ra

šytojai reiškė socialinį ir poli
tinį kriticizmą. Dabar Vakarų 
pasaulyje tuo pradeda užsiimti 
įvairūs specialistai — nuo isto
rijos iki psichologijos ir socio
logijos tyrinėtojų. Kadangi so
vietų orbitos valstybės yra val
domos vienos partijos diktatū
ros, betkokia socialinė ar poli
tinė kritika atliekama daugiau
sia rašytojų tos partijos prie
žiūroje.

Kai Chruščiovas kritikavo Sta
lino asmens garbinimą, laikė 
naudingu dalyku spausdinti 
Aleksandro Solženicino knygą 
“Viena diena Ivano Denisovi- 
čiaus gyvenime”. Tačiau, laikui 
bėgant, ir ši knyga buvo už
drausta. Ji perdaug ryškiai at
skleidė ištremtųjų gyvenimą Si
bire. Jei kas nors bandytų nag
rinėti politinę sovietų sistemą ir 
suabejotu ja, klausdamas “ar 
Sovietų Sąjunga išgyvens iki 
1984” (kaip Andriejus Amalri- 
kas klausė), būtų pašalintas iš 
universiteto, kaip ir šio klausi
mo autorius. Norint suprasti 
rusų praeitį ir dabartines sąly
gas, neužtenka sistematiškai 
analitiškų studijų — reikia skai
tyti knygas kaip “Dr. Živago”.

Bet ar lietuviams būtina skai
tyti tuos pusiau filosofinius ro
manus, norint pažinti dabarti
nę mūsų tautos būklę? Ne da
bar, kai lietuviai autoriai yra 
parašę tiesiogiai Lietuvą lie
čiančių knygų. Jurgis Gliaudą 
yra parašęs dramą apie Simą 
Kudirką, o Algis Rukšėnas — 
istorinio pobūdžio veikalą ta 
pačia tema. Pastarasis surinko 
faktus moksliniu būdu, būtent, 
apklausinėjo “Vigilant” laivo 
jūrininkus ir JAV vyriausybės 
pareigūnus. Tai buvo akademi
nio pobūdžio darbas. Kai A. 
Rukšėnas buvo paklaustas, kaip 
jisai sugebėjo sutelkti tiek daug 
medžiagos ir ar turėjo daug 
sunkumų, atsakė, kad dauguma 
vyriausybės pareigūnų davė pa
reiškimus mielu noru, norėda
mi įrodyti savo nekaltumą S. 
Kudirkos dramoje. Jie esą net 
nurodinėjo kur daugiau galima 
būtų gauti medžiagos.

S. Kudirkos nuotykiu susido
mėjo net televizija — 1978 m. 
matėm jį filme, rodytame tele
vizijoje.

Stilingos vazos, sukurtos torontiškės keramikės VALES BALSIENĖS lietu
viškais motyvais. Jos kūrinių paroda buvo surengta Anapilyje

Dabar mes turime dar vieną 
knygą, būtent, “For Those Still 
at Sea”, parašytą ta pačia tema. 
Įdomiausia, kad ši knyga yra 
parašyta paties Simo Kudirkos 
su koautoriumi Larry Eichel. 
Kai aš pirkau knygą iš paties S. 
Kudirkos, paklausiau jo nuomo
nės apie televizijos ir kitų au- 
•torių darbą, apimantį šį jo gy
venimo epizodą. Jis pareiškė, 
kad su labai mažom išimtim te
levizijos atvaizdavimas šio įvy
kio buvo teisingas. A. Rukšė
nas esąs įdėjęs labai daug dar
bo, rašydamas knygą.

Ir J. Gliaudą, ir A. Rukšėnas 
savo knygose pateikė gana 
smulkų S. Kudirkos šuolio ap
rašymą, kuris visdėlto tėra da
lis jo odisėjos. Man pvz. įdo
miau buvo skaityti paties S. Ku
dirkos knygoje, kaip jis gynė 
savo byla sovietiniame Vilniaus 
teisme. Taip pat jo knygoje ran
dame šeiminio gyvenimo epizo
dus -— pvz. kaip jo žmona svy
ravo ir panašiai. Aprašymas gy
venimo kalėjime yra panašus į 
daugelio kitų ir dėlto skaityto
jui nebėra naujas dalykas. Daug 
įdomiau skaityti apie tai, kaip 
S. Kudirka ir kiti politiniai ka
liniai gaudavo žinias apie įvy
kius JAV-se — komunistės An
gela Davis bylą, H. Kissingerio 
politiką ir 1.1. Dramatiškas yra 
aprašymas epizodo, kaip buvo 
surasti S. Kudirkos gimimo 
metrikai JAV-se, kurie teisiškai 
įgalino jį atvykti į JAV-bes, ir 
kaip tie dokumentai buvo pa
naudoti.

S. Kudirkos knyga “For Those 
Still at Sea” duoda pakankamai 
faktų apie gyvenimą sovietų 
okupuotoje Lietuvoje ir Sov. 
Sąjungoje. Tokių faktų retai už
tinkama intelektualų raštuose 
bei rašytojų kūriniuose. Jau 
vien dėlto verta skaityti šią kny
gą, kuri užpildo spragą, paliktą 
Vakarų sociologų ir Rytų rašy
tojų.

Simas Kudirka a. Larry Eichel, 
FOR THOSE STILL AT SEA. 
The defection of a Lithuanian 
sailor. Simas Kudirka’s own sto
ry of his four year journey to 
freedom. The Jacket design by 
Dick Adelson. The Dial Press, 
New York 1978, p. 226.

K. Raudonis

LOS ANGELES LIETUVIAI 1978 
m. gruodžio 10 d. šv. Kazimiero pa
rapijos salėje paminėjo dvigubą 
kompozitoriaus Broniaus Budriūno 
sukaktį — auksinę kūrybinio darbo 
ir sidabrinę vadovavimo parapijos 
chorui. Minėjimą suorganizavo Lie
tuvių Bendruomenė — Vakarų apy
gardos pirm. V. Vidugiris, Los An
geles apylinkės pirm. V. Simoliūnas 
ir Santa Monica apylinkės pirm. M. 
Kevelaitis, talkinami parapijos cho
ro. įvadinį žodį rengėjų vardu tarė 
V. Vidugiris, programai vadovauti 
pakviesdamas rež. D. Mackialienę. 
Minėjime atlikti muzikiniai dvigubo 
sukaktuvininko kūriniai, kuriems jis 
yra panaudojęs mūsų poetų tekstus. 
Pradiniu akordu nuskambėjo R. 
Dabšio padainuotas operetės “Sidab
rinė diena’’ prologas. Kompoz. B. 
Budriūno kūrybinę veiklą nušvietė 
kompoz. G. Gudauskienė, o konkre
čiai su ja supažindino sukaktuvinin
ko kūrinių parodėlė. B. Budriūną 
sveikino: parapijos klebonas prel. J. 
Kučingis, choro vardu — S. Šakienė, 
jaunimo ansamblio — O. Razutienė, 
Dailiųjų Menų Klubo — A. Gustai
tis, lituanistinės mokyklos vedėjas 
V. Pažiūra, Lietuvos operos vetera
nė V. Jonuškaitė-Zaunienė ir buvęs 
choristas K. Galiūnas. Raštu gautus 
sveikinimus perskaitė D. Mackialie- 
nė. Ištraukų iš “Sidabrinės dienos” 
padainavo solistai R. Dabšys, B. 
Dabšienė ir J. Čekanauskienė. In
strumentinius kūrinius “Rauda” ir 
“Mano tėvynė” atliko K. ir E. Ward, 
“Audringus debesis virš Kauno” — 
pianistė R. Apeikytė. “Tėviškėlę” 
padainavo vyrų kvartetas — R. Dab
šys, E. Jarašūnas, A. Polikaitis ir B. 
Seliukas. įsijungus B. Dabšienei, ga
lingai nuskambėjo “Mano protėvių 
žemė”. LB vardu V. Vidugiris sukak
tuvininkui įteikė simbolinę knygos, 
plunksnos ir arfos skulptūrėlę, S. 
Šakienė choro vardu — puokštę gė
lių ir čekį B. Budriūno leidinių fon
dui.

DVISAVAITINIS ŽURNALAS 
“New York Review of Books” 1978 
m. spalio 12 d. laidoje paskelbė poe
to J. Brodskio septynių eilėraščių 
ciklą “Lithuanian Divertissement”, 
dedikuotą Tomui Venclovai, į anglų 
kalbą išverstą Alan Myers. Jame ap
rašoma Palanga, Vilniaus “Nerin
gos” kavinė, minimas Vytautas Di
dysis, dominikonai. Minėtame žurna
le buvo išspausdintas ir Niujorko li
teratų bei kultūrininkų atsišaukimas, 
prašąs Kremlių išleisti užsienin T. 
Venclovą.

DETROITO DRAMOS SAMBŪRIS 
specialia kūrybinio žodžio ir vaidy
bos popiete prisiminė prieš penke
rius metus mirusią savo vadovę rež. 
Zuzaną Arlauskaitę-Mikšienę. Pirmo
ji dalis buvo skirta dailiajam žodžiui. 
D. Mikaitė-Navasaitienė skaitė B. 
Brazdžionio “Antrąjį dangų”, jo trip
tiką "Kas miršta?”, K. Balys — J. 
Aisčio “Partizano šermenis”, F. Kir- 
šos “Smuikelį”, L. Janušytės feljeto
ną “Draugas”, N. Mazalaitės “Var
pą”, D. Racevičiūtė-Jankienė — V. 
Žilinskaitės fejetoną “Neįtikėtina is
torija". Dramos sambūrio aktoriai 
V. žebertavičius, P. Heiningienė, Ž. 
Idzelytė ir V. Kasputis suvaidino iš
trauką iš S. Kymantaitės-čiurlionie- 
nės dramos “Aušros sūnūs”. Popietę 
užsklendė K. Balio ir D. Jankienės 
atlikta A. Kairio “Karūnos” ištrau
ka. L. Mikulionis tarp šių dramų iš
traukų įpynė Švitrio sakmę apie 
Mindaugą iš V. Alanto romano 
“Šventaragis. Popietės metu buvo 
renkamos aukos a. a. Z. Arlauskai- 
tės-Mikšienės pelenams perkelti į 
Tautines Čikagos lietuvių kapines. 
Surinkta beveik $600. Kadangi ka
pinėse numatoma pastatyti ir pa
minklą, ši suma nėra pakankama. 
Norintieji prisidėti prie teatro vete
ranės atminimo įamžinimo čekius 
prašomi rašyti Nijolės Ward vardu 
ir siųsti Danutės Jankienės adresu: 
30040 Lochmoor, Farmington Hills, 
Mich. 48018, USA.

METINI SAVO VAKARĄ “RU
DENS SERENADA” 1978 m. gruo
džio 9 d. jau žiemą sutikusiame Niu
jorke, Kultūros Židinyje, surengė 
vyrų “Perkūno” choras, "vadovauja
mas muz. V. Daugirdo. Programa 
pradėta “Bernų subatvakariu” — 
kaimiško stiliaus dainomis. Estradi
nes Lietuvoje gyvenančių kompozi
torių dainas dainavo sol. G. Ugians- 
kienė. Nemažo dėmesio susilaukė 
choro dalyvių parašytas ir paruoštas 
satyrinis vaidinimas “Perkūniečio 
teismas”, kuriame buvo teisiamas 
vienas perkūnietis, apkaltintas repe
ticijų nelankymu. Dainų apie kirpė
jų išdaigas angliškai padainavo kvar
tetas — P. Dulkė, A. Hughes, J. Yen- 
charis ir B. Krištaponis.

DAIL. VIDA KRIŠTOLAITYTE 
dalyvavo kviestinėje parodoje Niu
jorko Manhattane, Marie Pellicone 
galerijoje, šioje parodoje, trukusio
je iki 1978 m. užbaigos, buvo išsta
tyti piešiniai, sukurti jaunų ir jau 
pripažinimo susilaukusių dailininkų.

PROF. VYTAUTO VARDŽIO kny
ga “The Catholic Church, Dissent 
and Nationality in Soviet Lithuania” 
gaunama Columbia University Press, 
562 West 113th Street, N. Y. 10025, 
USA. Kaina (kietais viršeliais) — 
$18.00. Ji taip pat gaunama lietuvių 
įstaigoje Lithuanian Religious Aid, 
351 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207, USA.

KOMPOZITORIŲ NAMUOSE Vil
niuje su naujaisiais kūriniais buvo 
susipažinta 1978 m. spalio 26 d. ir 
lapkričio 9 d. Pirmojoje perklauso
je K. Kavecko "Poemą smuikui ir 
fortepijonui” atliko G. Dalinkevi- 
čius ir pats poemos autorius, B. Ku
tavičiaus kantatą “Du paukščiai gi
rių ūksmėje" pagal R. Tagorės teks
tą — Vilniaus operos sol. G. Kaukai
tė, J. Rimas, A. Jurgelionis su auto
rium. V. Budrevičiaus kantatą “Plie
no dalgeliai”, kurios teksto autorius 
yra P. Gaulė, magnetofopo juoston 
buvo įrašęs A. Jozėno vadovaujamas 
kamerinis Vilniaus konservatorijos 
choras su pianiste J. Čiurilaite. 
Antrojoje perklausoje visi naujieji 
kūriniai skambėjo iš įrašų. Simfoni
nis Vilniaus filharmonijos orkestras, 
diriguojamas J. Domarko, buvo įra
šęs J. Novakausko “Rapsodiją” ir J. 
Tamulionio “Antrąją simfoniją”. Su
A. šenderovo “Keturiais Sigito Ge
dos eilėraščiais" perklausos dalyvius 
supažindino sol. J. Čiurlaitė ir M. K. 
Čiurlionio kvartetas — R. šiugždinis, 
S. Kiškis, A. Grižas, S. Lipčius.

JUOZAS LAUCIUS, dramos teat
ro veteranas, 1978 m. lapkričio 23 
d. sulaukė 85 metų amžiaus. Pirmuo
sius žingsnius scenoje jis yra pradė
jęs 1916 m. Rusijoje, Ufos teatre. į 
Kauno dramos teatrą įsijungė 1922 
m., grįžęs iš Rusijos ir pramokęs 
bendrinės lietuvių kalbos. Dirbo dau
giausia Kauno dramos teatre, keletą 
metų paskirdamas Šiaulių ir Klai
pėdos teatrams. Yra sukūręs apie 
200 įvairių vaidmenų tarptautinių 
klasikų bei lietuvių dramaturgų vei
kaluose. Pokaryje vaidino lietuviš
kuose filmuose "Marytė Melnikai- 
tė", “Aušra virš Nemuno”, “Ignotas 
grįžo namo”.

KAMERINIS LIETUVOS OR
KESTRAS, vadovaujamas prof. Sau
liaus Sondeckio, ruošiasi gastrolėms 
JAV, kur bus surengta net 30 kon
certų. Pernai šis orkestras, susilau
kęs plataus tarptautinio pripažinimo, 
koncertavo V. Vokietijoje, Austrijo
je, Liuksemburge, Lenkijoje, Bulga
rijoje ir Rumunijoje. Gastroles JAV 
jis pradės dar šį mėnesį.

IV-SIS TARPRESPUBLIKINIS M. 
K. ČIURLIONIO jaunųjų pianistų 
konkursas prieš Kalėdas įvyko Vil
niuje. Susilaukta 27 dalyvių iš Lie
tuvos, Latvijos, Estijos ir Moldavi
jos. Vertintojų komisijai vadovavo 
prof. S. Vainiūnas. Ankstesniuose M. 
K. Čiurlionio konkursuose laureatų 
vardus buvo išsikovoję Lietuvos at
stovai — A. Maceina, R. Kontrimas,
B. Vainiūnaitė, A. Juozapėnaitė, A. 
Radvilaitė, B. Vasiliauskas, R. Be- 
kionis. šį kartą jų eiles papildė Vil
niaus konservatorijos studentas J. 
Karnavičius, pirmą vietą pasidalinęs 
su Rygos J. Vitolio konservatorijos 
studentu J. Kalciemu. Jam taipgi bu
vo įteiktas prizas už geriausią M. 
K. Čiurlionio kūrinių atlikimą. Ant
rą vietą laimėjo Vilniaus konserva
torijos studentas S. Okruška, trečią 
— šios konservatorijos koncertmeis
teris V. Buivydavičius. Pagyrimo 
raštus pelnė Vilniaus M. K. Čiurlio
nio mokyklos auklėtiniai L. Baro
naitė ir P. Geniušas.

BEVEIK DVEJUS METUS TRU
KUSĮ muzikinių scenos kūrinių ir jų 
pastatymų konkursą buvo paskelbu
si Sovietų Sąjungos kultūros minis
terija su kompozitorių ir rašytojų 
sąjungomis. Dvi pirmąsias premijas 
laimėjo operos: O. Taktašvilio — 
“Mėnulio pagrobimas” ir R. ščėdri- 
no — “Mirusios sielos". Jų pastaty
mai Didžiajame Maskvos teatre taip 
pat įvertinti pirmosiomis premijo
mis. Trečioji premija teko “Sukilė
lių” operos kūrėjams — kompoz. J. 
Juzeliūnui, libretistams velioniui V. 
Mykolaičiui-Putinui ir A. Liobytei. 
Vilniaus operos ir baleto teatrui už 
šios operos pastatymą paskirtas dip
lomas. Pastatymo autoriai: dirigen
tas J. Aleksa, rež. R. Vaitkevičius, 
chormeisteris A. Krogertas, dail. R. 
Songailaitė. Muzikinis Kauno teat
ras taip pat gavo diplomą už muzi
kinės E. Ptičino komedijos “Bobų 
maištas” spektaklius. Juos paruošė: 
meno vadovas V. Vorobjovas, diri
gentas S. Čepinskis, rež. V. Buturli
nas, chormeisteriai E. Tilvikas, A. 
Tamulaitis, baletmeisteris V. Vasil
kovas, dailininkai V. ir L. Kravcovai.

DAIL. A. SAVICKO TAPYBOS 
DARBU parodą Poznanėje surengė 
Lietuvos dailės muzėjus, Lenkijos ir 
Sovietų Sąjungos dailininkų sąjun
gos. Atidaryme dalyvavo ir pats A. 
Savickas, nuvežęs apie 60 savo kū
rinių — peizažų, natiurmortų, port
retų, teminių darbų, piešinių bei 
akvarelių. Paroda truks ilgesnį laiką, 
nes bus perkelta ir į kitus Lenki
jos miestus — Čenstakavą, Lodzę, 
Krinicą, Varšuvą.
VILNIAUS PUČIAMŲJŲ ORKEST

RAS “TRIMITAS”, vadovaujamas M. 
Tamošiūno, prieš Kalėdas gastrolia
vo Maskvoje, surengdamas net 10 
koncertų. į jų programas buvo 
įtraukta modernaus ritmo M. Tamo
šiūno ir B. Sriubo oratorija "Ugnies 
užkalbėjimas”, naujausi lietuvių ir 
užsieniečių kompozitorių kūriniai. 
Koncertuose taipgi dalyvavo estradi
nės muzikos atlikėjai — "Vilniaus 
bokštų” laureatai J. Miščiūkaitė ir 
V. Malinauskas, vokalinė A. Zabot- 
kaitės trijulė, dainininkė R. Mačiu
lytė ir choreografinė B. Moisejevo 
grupė.

V. Kst
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mirus, jos dukrai ir žentui VALANTIEJAMS bei 

jų giminėms reiškiame giliausių užuojautų —

R. CHOLKAN & CO.
REAL ESTATE

JANE-BLOOR-BABY POINT, 6 kambarių vienaaugštis, kvadratinis 
planas; šildomas karštu vandeniu; garažas su privačiu {važiavimu; 
prašoma kaina $77.500.
BLOOR WEST VILLAGE, 7 kambarių atskiras namas, moderni vir
tuvė, 2 prausyklos, užbaigtas rūsys; garažas su šoniniu įvažiavimu; 
netoli Bloor požeminio.
JANE-ANNETTE, originalus 6 butų atskiras pastatas, labai geros 
statybos; šildomas karštu vandeniu; garažai; gauna per $24.000 me
tinių pajamų, apie $50.000 įmokėti.
RONCESVALLES-IIIGH PARK, mūrinis 8 kambarių namas, naujas 
šildymas, 2 virtuvės, 2 prausyklos, prašoma kaina tik $63.900.
JANE-BLOOR, gražus dvibutis, šildomas karštu vandeniu; balkonai; 
garažai su privačiu įvažiavimu; apie $30.000 įmokėti.
SWANSEA, 3-jų miegamųjų condominium butas, 2 prausyklos, bal
konas (gražus vaizdas), maudymosi baseinas, pirtis etc.; prašoma 
kaina $46.900. Turim ir daugiau condominium butų įvairiose vie
tovėse.
HIGH PARK, originalus tributis, 3-jų ir 2-jų miegamųjų, vos kelio
likos metu senumo; garažai su plačiu įvažiavimu. Prašoma kaina 
tik $106.000.

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 
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30-1

= MOKA UŽ:
= term, indėlius 1 metų 10%
E term, indėlius 2-3 metų 93/ą%
= pensijų ir namų s-tas................9%
E taupomąsias s-tas 9%
E depozitų-čekių s-tas 6%
| DUODA PASKOLAS:
= asmenines ......................... 10!/žt%
= nekiln. turto ..................... 10Vi%
= investacines .......................1014%

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

Nemokama vilų 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.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

--------------------------- o----------------------------

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

PROGRESS iSrsLw
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

A U TO RITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, 
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
★ 
★
* 
★

296 Brock Avenue 
(Tarp Dundas ir College) 
Automobilio saugumo pažymėjimai

Telefonas 531-1305
(Mechanical fitness Certification)

Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai 
taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
GOODRICH. RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETIT

nvi e TELE VISION į, Į Į Savininko. — 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 -- 
335 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas

Telefonas 535-1258

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

®Ž> SPORTAS
Baltiečių 
pirmenybės

Š.m. baltiečių slidinėjimo pirme
nybės įvyks kovo 3-4 d.d. Moonstone 
Ski Resort. Rengia Kanados Latvių 
Sporto Sąjunga. Numatytos kalnų ir 
lygumų slidinėjimo varžybos. Kal
nų varžybos bus kovo 3 d. nuo 10 
v.r.: bus slalomas bei didysis slalo
mas šiose klasėse: vyrų (17-44 m.), 
veteranų (virš 44 m.), jaunių (13- 
16 m.), jaunučių (žem. 13 m.), mo
terų ir mergaičių (amž. neribotas). 
Lygumų varžybos bus kovo 4 d. nuo 
10 v.r.: vyrams 10 km, jauniams 5 
km, veteranams 10 km, jaunučiams 
2,5 km, moterims 5 km ir mergai
tėms 5 km.

Lietuvių pirmenybių pasekmės bus 
išvestos iš baltiečių varžybų; atski
rų rungčių nebus. Lietuvių slidinė- 
tojų dalyvavimą koordinuoja SAL- 
FASS slidinėjimo komitetas, kurio 
vadovu yra Mečys Empakeris, 6 
Robin Hood Rd., Islington, Ont. 
M9A 2W7. Tel. (416)231-1487.

Visiems lietuvių pirmenybių lai
mėtojams, šalia baltiečių pirmeny
bių, skiriamos dovanos. Iškiliausiam 
lietuvių slidinėtojui ir slidinėtojai 
kalnų varžybose bus įteiktos specia
lios dovanos. Taip pat bus skiriama 
speciali taurė klubiniam laimėtojui.

Informacijos reikalu kreiptis į 
Mečį Empakerį arba rengėjus — 
Voldemars Klavinš, 151 Evelyn Ave., 
Toronto, Ont. M6P 2Z6, tel. (416) 
762-7188. JAV gyveną slidinėtojai 
gali kreiptis į SALFASS slidinėjimo 
k-to narį Vytenį Čiurlionį, 19755 
Upper Terrace, Euclid, Ohio 44117. 
Telf. (216 ) 481-1525.

Dalyvių registracija turi būti atlik
ta iki vasario 20 d. pas V. Klavinšą.

SPORTAS LIETUVOJE
Geriausių 1978 m. Lietuvos spor

tininkų dešimtuką 23-čią kartą pa
skelbė laikraščio “Sportas” redakci
ja, remdamasi 8.664 skaitytojų at
sakymais į anketas: 1. vilnietė Vil
ma Bardauskienė — lengvoji atleti
ka, 2. vilnietė Lina Kačiušytė — 
plaukimas, 3. vilnietis Aleksandras 
Antipovas — lengvoji atletika, 4. 
kaunietis Algimantas Guzevičius — 
dviračių sportas, 5. kaunietis Serge
jus Jovaiša — krepšinis, 6. kaunietė 
Leonora Kaminskaitė — akademinis 
irklavimas, 7. vilnietė Angelė Rup
šienė — krepšinis, 8. kaunietis Niko
lajus Jerofejevas — boksas, 9. vil
nietė Natalija Kalašnikova — baida
rių ir kanojų irklavimas, 10. vilnie
tis Stasys Brundza — automobilių 
sportas. Šuolių į tolį pasaulio re
kordininkė V. Bardauskienė geriau
sios sportininkės pripažinimo susi
laukė jau antri metai iš eilės. So
vietų Sąjungos sporto žurnalistų su
darytame geriausių sportininkų de
šimtuke V. Bardauskienei teko IV 
vieta po šachmatininko A. Karpo
vo, lengvaatlečio V. Jaščenkos ir 
gimnasto N. Andrianovo.

Augščiausios lygos vyrų krepšinio 
pirmenybės pradėtos Minske ir Tali
ne, 12 komandų suskirsčius į du še
šetukus. Kauno "Žalgiris” ir Vilniaus 
"Statyba” pateko j tą patį šešetuką 
ir rungtynes pradėjo Minske. Nema
lonios staigmenos susilaukė “Žalgi
ris”, kuris paskutinėse pirmenybėse 
buvo laimėjęs bronzos medalį. Jį 
pirmame susitikime 96:89 rezultatu 
įveikė “Statyba”, anksčiau kovojusi 
dėl teisės pasilikti augščiausioje ly
goje. Visos komandos Minske sužai
dė po 5 rungtynes. “Žalgiris" laimėjo 
vieninteles rungtynes su Leningrado 
"Spartaku” 85:73. Kaltė, atrodo, ten
ka dėl susižeidimų iškritusiem pa
grindiniam “Žalgirio” žaidėjam — 
S. Jovaišai ir A. Linkevičiui. Per
galė prieš “Spartaką” šiek tiek at
pirko "Žalgirio” nesėkmes, nes Le
ningrado "Spartakas” praėjusiose 
pirmenybėse buvo gavęs sidabro me
dalį. Vilniaus “Statyba” Minske iš
sikovojo keturias pergales, susily
gindama su Maskvos “Dinamo” ko
manda. Pasibaigus antrojo šešetuko 
varžyboms Taline, kur kiekviena ko
manda taip pat sužaidė po 5 rung
tynes, bendroje lentelėje pagal per
galių skaičių jos išsirikiavo šia tvar
ka: I. Maskvos CASK — 5 laimėji
mai, II. Vilniaus “Statyba” — 4, III. 
Maskvos "Dinamo” — 4, IV. Kijevo 
“Strojitelis" — 3, V. Tbilisio “Dina
mo” — 3, VI. Rygos VEF — 2, VII. 
Talino “Kalevas” — 2, VIII. Lenin
grado “Spartakas” — 2, IX. Minsko 
RTI — 2, X. Kijevo ASK — 2, XI. 
Kauno "Žalgiris” — 1 ir XII. Vla
divostoko "Spartakas" — 0. Tikima
si, kad “Žalgiris" savo poziciją pa
gerins tolimesnėje pirmenybių ei
goje.

VYČIO ŽINIOS
Jauniai A (18) CYO krepšinio pir

menybėse nesunkiai įveikė St. Pe
ters krepšininkus 50:23. žaidė: G.

KLB Stayner-Wasaga 

apylinkės valdyba

Sendžikas 6, T. Kasperavičius 2, A. 
Kišonas 2, L. Siolek, J. Zenkevičius 
16, A. Radzevičius 3, R. Budrys, J. 
Karpis 8, J. Bukowskis.

Jauniams C (14) tose pačiose pir
menybėse sekėsi blogiau — pralai
mėjo Holy Rosary komandai 14:37. 
Priešininkų komandoje žaidžia labai 
augštas žaidėjas, prieš kurį vytie- 
čiams sunku kovoti. Žaidė: Dunde- 
ras 2, R. Karpis 8, A. Slapšys 4, J. 
Namikas, Prakapas, P. Karpis, E. ir 
R. Stanuliai, R. Marcinkevičius, L. 
Ažubalis.

Max Marenkai pagerbti Toronte 
buvo surengtas stalo teniso turnyras, 
kuriame G. Nešukaitytė mergaičių 
iki 17 m. amžiaus klasėje laimėjo 
pirmą vietą. Moterų klasės varžybose 
ji pralaimėjo pusbaigmyje B. Plučai- 
tei.

Kanados moterų rinktinę, kuri at
stovaus Kanadai pasaulio stalo teni
so ir Britų Bendruomenės pirmeny
bėse, sudarys M. Domonkos iš Mont- 
realio, G. Nešukaitytė, B. Plučaitė ir 
G. Hsu iš Toronto. Rinktinė galuti
nai dar nėra patvirtinta, tačiau pa
jėgesnių žaidėjų tuo tarpu Kanadoje 
nėra.

Daugelis Vyčio krepšininkų žai
džia mokyklų komandose ir yra šių 
komandų pagrindiniai žaidėjai. Be 
anksčiau minėto R. Duliūno, kuris 
buvo vieno turnyro metu išrinktas 
iškiliausiu žaidėju, — Humberside 
mokyklos komandoje žaidžia O. Ga- 
taveekas ir J. Zenkevičius. A. S.

HAMILTONO KOVAS
I Ontario stalo teniso perimenybes 

Kingstone 1978 m. gruodžio 27-30 
d.d. buvo nuvykusios Daiva ir Loreta 
Koperskytės ir Ramona Raguękaitė. 
Dalyvės turėjo būti nevyresnės kaip 
21 m. ir nepriklausyti Kanados rink
tinei. Prieš vykdamos į Kingstoną, 
Kovo atstovės žinojo, kad jos turi 
ne tik rinkti taškus — laimėjimus, 
bet ir setus, nes iš 18 žaidėjų tik 4 
turės teisę žaisti Kanados žiemos 
žaidynėse. Mūsiškės padarė didžiau
sią staigmeną — laimėjo komandinį 
aukso medalį.

Renkant 4 geriausias žaidėjas, vi
sos lietuvaitės pralaimėjo torontietei 
B. McNight, kuri užėmė pirmą vietą. 
Sekančios vietos atiteko kovietėms 
šia eilės tvarka: R. Raguckaitė, Dai
va Koperskytė, Loreta Koperskytė. 
Sveikiname mūsiškes, linkėdami gra
žių pasekmių. Nuoširdi padėka va
dovei V. Subatnikaitei.

Sportiškas ačiū bankeliui “Talka” 
už $1000 klubo veiklai. K. B.

Ateitininkų žinios
Jaunučių berniukų ir mergaičių 

susirinkimas įvyks sausio 28 d., 2.30 
v.p.p., Seselių Namuose. Ateityje su
sirinkimai bus kas antrą sekmadienį.

Moksleivių susirinkimas įvyks sau
sio 21, sekmadienį, tuoj po 10 v. Mi
šių Seselių Namuose. Visi privalo 
dalyvauti.

Studentų susirinkimas įvyks sau
sio 28, sekmadienį, tuoj po 10 v. 
Mišių. Bus pradėtas ruošimasis įžo
džio egzaminams.

Pyragų išpardavimas įvyks Prisi
kėlimo par. salėje sausio 28, sekma
dienį, po visų Mišių. Ruošia moks
leiviai. Pelnas skiriamas “Ateities” 
žurnalui ir neturtingiems vaikams 
šelpti Afrikoje per kun. Šulcą.

Į kun. Šulco prašymą sušelpti ba
daujančius vaikus Afrikoje atsiliepė 
asmenys iš Hamiltono ir net iš Los 
Angeles. Kas dar galėtų sava auka 
prisidėti, prašome siųsti dr. O. Gus
tainienei, 179 Cassandra Blvd., Don 
Mills, Ont. M3A 1T4.

Ateitininkų šventė įvyks baalndžio 
21 ir 22 d.d.

Ateitininkų tėvų susirinkimas įvyks 
sausio 21, sekmadienį, tuoj po 10 v. 
Mišių, Prisikėlimo par. Parodų salė
je. Tėvų komitetas paruoš užkan
džius, todėl visus tėvus prašo daly
vauti. Komitetui vadovauja Z. Gir- 
dauskas. Komiteto parama ateitinin- 
kiško jaunimo veiklai yra labai di
delė. Komitetas parėmė aukomis: 
Prisikėlimo parapiją — $100, sese
les — $150, “Tėviškės Žiburius — 
$50, “Ateities” žurnalą — $50, stu
dentų centro valdybą — $25, moks
leivių centro valdybą — $25.

Skautų veikla
• LSS-gos korespondencinio suva

žiavimo biuletenis nr. 2 skelbia papil
domus dalyvių bei kandidatų sąra
šus, pateikia kandidatų charakteris
tikas ir balsavimo lapą tais klausi
mais, kurie suvažiavimo dalyvių yra 
keliami. Viską grąžinti iki sausio 22 
d. (pašto antspaudo data). Balsuo
jant svarbu laikytis paskelbtų nuo
statų, kad balsai būtų užskaitomi.

• Sausio 21 d., 11 v.r., skautų 
būkle šaukiamas abiejų tuntų vado- 
vų-vių pasitarimas Vasario 16 ir ki-

(Atkelta iš 1-mo psl.)
jo nuo atlyginimų kontrolės ir 
dabar ekonominių reikalų ne
begali atsieti nuo politinių. Jos 
sieks Kanados valdžios pakeiti
mo socialistine NDP partija. D. 
McDermottas nutylėjo esminį 
faktą, kad viešosios nuomonės 
tyrimuose NDP socialistai te
gauna 17-18% balsų. Paimti val
džią į rankas ši partija neturi 
jokios galimybės. Geriausiu at
veju Kanados Darbo Kongreso 
parama NDP socialistams tegali 
prisidėti prie liberalų ar konser
vatorių laimėjimo balsų suskal
dymu.

Kanados statistika paskelbė 
1978 m. gruodžio nedarbo duo
menis. Vadovaujantis sezoniniu 
masteliu, nedarbas, lyginant lap
kritį su gruodžiu, nuo 8,3% su
mažėjo iki 8,1%. Atmetus tą 
apgaulingą biurokratinį mastelį, 
yra aiškus bedarbių skaičiaus 
padidėjimas 20.000. Lapkrityje 
pašalpas gaunančių bedarbių 
buvo 850.000, gruodyje — 870.- 
000. Kiek jų yra iš tikrųjų, nie
kas nežino, šį klausimą jau ne
kartą federaciniame parlamente 
kėlė NDP socialistų vadas E. 
Broadbentas. Jo duomenimis, 
gautais iš Kanados statistikos, 
1978 m. kovo mėnesį nedarbo 
draudos pašalpos buvo nutrauk
tos 263.000 bedarbių. Juos dis
kvalifikavo atsisakymas kasdien 
jieškoti darbo, kurio neįmano
ma surasti. Dalis tų bedarbių 
dabar naudojasi finansine savo 
šeimų parama, o kiti buvo pri
versti prašyti socialinės gerovės 
pašalpų savo gyvenvietėse.

Gausios protestų bangos susi
laukė naujasis Toronto burmist
ras J. Sewell, pasakęs kalbą ho
moseksualu mitinge, ginančią 
jų teises ir teisme atsidūrusį 
jų laikraštį “Body Politic”. Trys 
to laikraščio redaktoriai bei lei
dėjai yra teisiami už nepadorios 
medžiagos siuntinėjimą Kana
dos paštu. Konkrečiai tai liečia 
“Body Politic” paskelbtą straips
nį apie homoseksualu lytinius 
santykius su berniukias ir pa
augliais. šia proga prisimintina, 
kad minėtas laikraštis net du 
kartus yra gavęs finansinę para
mą iš valdinių Ontario provin
cijos įstaigų. Burmistro kriti
kams atrodo, kad jis neturėjo 
teisės, kaip vyriausias Toronto 
miesto vadovas, kalbantis visų 
torontiečiu vardu, užtarti ho
moseksualizmą propaguojančio 
laikraščio ar pačių homoseksua
lu. Toronto policija neseniai su
sekė ir uždarė “Barracks” pava
dintus homoseksualų prostituci
jos namus. Torontiečiu atminty
je tebėra gyvas portugalu kil
mės berniuko nužudymas, kurio 
žudikai buvo homoseksualai, su
imti policijos ir oficialiai nu
teisti kaip žmogžudžiai. Kyla 
balsų, reikalaujančių viešo bur
mistro J. Sewell atsiprašymo ar
ba atsistatydinimo.

Montrealin iš Prancūzijos grį
žo trečias FLQ grupės teroris
tas J. Lanctot, įsivėlęs į Brita
nijos prekybos atstovo J. Crosso 
pagrobimą 1970 m. spalio 5 d. 
Pirmieji du buvo jo sesuo Loui
se Cosette-Trudel ir jos vyras 
Jacques. Pastarieji šiandien lau
kia bylos, išleisti iš kalėjimo už 
$100.000 užstatą. J. Lanctotas 
taip pat buvo suimtas Montrea- 
lio aerodrome. Tardymo metu 
jis teigė, kad dabar nėra jokios 
prasmės tęsti teroristinę FLQ 
veiklą, kai premjero R. Leves
que vyriausybė legaliu keliu 
siekia nepriklausomybės šiai 
provincijai. Paryžiuje teliko du 
J. Crosso pagrobėjai — M. Car- 
bonneau ir Y. Langlois. Minėto
ji penkiukė už pagrobto J. Cros
so gyvybę pareikalavo “politi
nių kalinių” išleidimo iš kalė
jimų ir $500.000 vertės aukso.

tais reikalais. Prašoma visus ir visas 
dalyvauti.

• Metinė skautininkų vyrų sueiga 
šaukiama sausio 28, sekmadienį, 7 v. 
v., pas jūr. s. A. Empakerį, 35 Alan- 
mead Cres., Islington. Tel. 239-1760. 
Kviečiami visi Toronto skautininkai 
dalyvauti. Sueigos programoje — se
niūno s. V. Sendžiko pranešimas ir 
kiti einamieji reikalai.

• Sveikiname brolius Kalinaus
kus: Kanados rajono vadeiva s. Leo
nardas Kalinauskas pakeltas į vyr. 
skautininko laipsnį; sūnus Gedimi
nas išvažiavo į vedybinio gyvenimo 
stovyklą. C. S.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

Naujas adresas: 
1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

Kanados įvykiai
Vėliau jie kapituliavo — pasi
tenkino leidimu išskristi komu- 
nistinėn Kubon. R. Crossas bu
vo paleistas po 59 dienų. Iš Ku
bos jo pagrobėjai 1974 m. su 
savo šeimų nariais persikėlė į 
Prancūziją. Prieš jų grįžimą pa
sisako nemažai kanadiečių. 
Jiems atrodo, kad laisvas pasi
rinkimas tremties, bėgant nuo 
užsitarnautos bausmės, turėtų 
galioti visam amžiui ir kad jie 
neturėtų būti įsileisti Kana- 
don.

Valdinė Kanados bendrovė 
“Atomic Energy of Canada 
Ltd.” pasirašė sutartį su komu

REAL ESTATE LTD.
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5 
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 
Telefonas 536-2738. Jeigu niekas neatsiliepia, 

skambinkite 489-1543.
BLOOR-QUEBEC CONDOMINIUM, prabangūs 6 kambariai, beveik 
visi su balkonais, 2 prausyklos, b1-" 3 S d, suaugusiems pasta
tas (be mažų vaikų) p 3 f* O - sauna, plaukimas, žaidimas. 
High Parko vaizdas, alias 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 kambariu namas; visas vidus moder
nizuotas; kilimai, bgįj — rduota .§jte prausykla, židinys. 
Įvažiavimas, 2 garai.Ii, flamas išmokėtas; prašoma kaina $74,900.

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
NUOLAIDA LIETUVIAMS SAVININKAMS 

UŽ PARDAVIMĄ.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA: = IMA:

10% už 1 m. term, indėlius = . .
9’/g% už 3 m. term, indėlius = 9/4% ui 01m- Puolas
9% už pensijų ir namų planą E
9% speciali taup. sąsk. = 9’/i% už mortgičius
8% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.) =

AKTYVAI virš 21 milijono dolerių__________
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
^5% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausto 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 
ANGELt E. KARNIENt ‘ '

Broker • Realtor 
Notary Public REALTOR* j

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 • Sav. P. Užbalis

Lietuviška EUROPEAN MEAT & 
krautuvė DELICATESSEN

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

QTEDUAII’Q Ell DC 406 Roncesvalles Ave. O I ErnAH O runo 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

nistine Rumunija, kurios dėka 
pastaroji gaus keturis atominius 
“Candu” reaktorius. Du bus pa
gaminti Kanadoje, du — pačio
je Rumunijoje. Už juos minėto
ji bendrovė turės apie $700 mi
lijonų pajamų ir užtikrins dar
bą 31.000 kanadiečių. “Candu” 
reaktoriai naudojami atominėm 
elektros jėgainėm. “Atomic 
Energy of Canada Ltd.” išsilai
kyti reikia bent vieno reakto
riaus užsakymo per metus. Dėl
to, matyt, ir buvo padarytas 
sprendimas pirmą kartą Kana
dos istorijoje reaktorius parduo
ti komunistinei valstybei.

Rezidencijos - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (kondominlumai) 1 
Nuomojimo patarnavimas



Lietuviai Čikagoje j

^***♦***^***■*■**4 ________________K. A. SAULAITIS

TORONTIŠKIS GEDIMINAS KA
LINAUSKAS 1978 m. gruodžio 30 
vedė Susan Kay McGann netoli Či
kagos Peoria mieste. Dalyvavo tė
vai Leonardas ir Marija Kalinaus
kai, pabroliai (ir broliai) Arūnas, 
Rimantas, Vytenis Gotceitas ir Li
nas Ciplijauskas, giminės ir draugai 
iš Edmontono, Toronto, Floridos, Či
kagos ir kitur. Jaunieji susipažino 
Seattle mieste studijų metu, o dabar 
gyvens San Francisco mieste. Vieti
niam klebonui talkino kun. A. Sau- 
laitis, o vestuvėse nepasigailėta lie
tuviškų papročių.

BALZEKO KULTŪROS MUZĖ- 
JAUS moterų gildą jau penkeri me
tai skiria $500 stipendiją meną stu
dijuojančiai lietuvaitei. Automobilių 
prekyb'ninko įsteigtas ir išlaikomas 
murėjus prieš Kalėdas kasmet ren
gia labai sėkmingus šiaudinukų kur
sus (kaip ir margučių prieš Vely
kas). Įtakingasis lietuvis prie greit
kelių pastatydino užrašus apie mu- 
zėjų, kuris įtrauktas į miesto kultū
rinių įstaigų sąrašą ir į Čikagos “kul
tūros autobuso” maršrutą.

ATEITININKU CENTRO STATY
BOS fonde jau yra 23 nariai, sudėję 
$30,000 per šių namų iniciatorę Ele
ną Razmienę (1100 Buell Ave., Jo
liet, IL 60435). Nariais gali būti pa
skyrę bent $200 fondui, o aukos nu
rašomos nuo mokesčių. Vyresnioji 
karta išsivertė be savo centro, bet 
tokie namai reikalingi jaunimui — 
spaudoje rašo E. Razmienė. Jau vei
kia vietos suradimo ir finansų ko
misijos. Projektą manoma įgyven
dinti vakariniuose Čikagos priemies
čiuose.

“NO FREEDOM — NO OLYM
PICS” automobiliams lipinukus pla
tina Ethnic Community Services (7 
So. Dearborn St., Suite 1524, Chi
cago, IL 60603) po $1. Si lietuvių 
tyrimo ir ryšių įstaiga paruošė iš
samią studiją apie Marquette Par
ką, tankiausiai lietuvių apgyventą 
miesto sritį.

MARQUETTE PARKO namų sa
vininkų draugijos pirm. Juozas Skei
vys po 18 metų gruodžio 8 d. susirin
kime pareiškė, kad pareigų naujai 
rinksimoje valdyboje nebeis. Draugi
jos tikslas yra jungti lietuvius ir iš
laikyti bei ugdyti šią lietuvišką ko
lonija. Nors daug kas jau išsikraus
tė j priemiesčius, jaučiamas ir prie
šingas judėjimas — jaunos šeimos 
grįžta arčiau parapijos, tėvų ir li
tuanistinių mokyklų. Už trejų metų 
Čikagos priemiesčiuose naujoms šei
moms nuosavybės nebus įkandamos. 
Manoma, kad žmonės vis labiau grįš 
į miestą, kuriame namai pigesni. Be 
to, nekilnojamos nuosavybės parei
kalavimas pradeda linkti į miesto 
pietus Ir rytus, Indianos šiaurėje ir 
Mičigano pietvakariuose. O juodųjų 
vadovai taip pat žino, kad namų sa
vininkų tarpe yra daug vyresnio am
žiaus žmonių, kurie niekur kitur ir 
negalėtų naujai namų įsigyti. Todėl 
iš jų pusės spaudimas nebėra toks 
didelis.

FAUSTAS STROLIA su šeima 
1978 gruodžio 23 d. pasirodė vieno
je Čikagos televizijoje grodami, dai
nuodami ir aiškindami lietuviškus 
papročius. Dalyvavo Teresė Strolie- 
nė, sūnūs Povilas, Tomas, Jonas ir 
Matas (14, 13, 12 ir 10 m. amžiaus).

ADV. POVILAS 2UMBAKIS Tau
tinės Sąjungos Čikagos skyriaus pa
skaitų cikle 1978 m. gruodžio 17 d. 
kalbėjo apie testamentus Ir paliki
mus, pabrėždamas, kad sovietai gi
minėms perduoda tik 10% viso tur
to, kai artimieji testamente tiesio
giai įrašyti arba testamentas netvar
kingai surašytas. Tada sovietų sam
dyti advokatai gali reikalauti dalies. 
Nors kiekvienas gali savo testamen
tą surašyti, tačiau patarė pasinaudo
ti advokatų patarnavimais ir dalį pa
likimo užrašyti lietuviškiems reika

ffirntrĄįjlįrtėr-
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tiK BARAUSKAS LTD., Realtor
LOOR STREET WEST, ISLINGTON, ONTARIO

• NAMAI
• VASARNAMIAI
• ŪKIAI

Stayner, Springhurst, 
Wasaga, Collingwood 

(705) 445-8819 
atstovas MARIO TURCO

ĮSTAIGOS 233-3323 NAMŲ 743-0100

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai j Baltijos kraštus ir Sov. Sąjungą

• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui 

DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonu);
šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta

482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S' ir F- Jonavičiai

IŠMOTA
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

V/S(/ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

lams. Panašia tema adv. žumbakis 
kalbės balandžio mėn. profesinės 
Comparative Law draugijos semi
nare.

LIETUVOS ISTORIJOS DRAUGI
JA 1978 m. gruodžio 14 d. paminė
jo 22 metų veiklos sukaktį. Per tą 
laiką, kaip pranešė reikalų vedėja 
Alicija Rūgytė, įstojo 163 nariai (29 
mirė). Susirinkime apie 1914-1919 
laikotarpį kalbėjo savanoris kūrėjas 
Jonas Tamulis. — Lietuvos Dukte
rų Draugija, kaip kasmet, lankė lie
tuvius senelius viešose ir privačiose 
prieglaudose su dovanėlėmis, gies
mėmis ir šventiška nuotaika. Drau
gija šiemet plačiau praveda darbų 
patarnavimą — jieškantiems darbo 
ir darbdaviams patarnauja.

AMERIKOS LIETUVIŲ INŽINIE
RIŲ IR ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS 
skyrius kartu su pagalbinio (mote
rų) vieneto narėmis 1978 m. gruo
džio 15 d. planavo išversti Anatoli
jaus Kairio romaną “Po Damoklo 
kardu” kaip atsakymą į “Holocaust” 
kontroversijas. Taip pat jis pritarė 
Čikagos šaulių minčiai statyti Romui 
Kalantai paminklą.

“LIETUVIAI TELEVIZIJOJE” — 
sekmadienio vakarais per 13 metų 
matytas pusvalandis prieš Kalėdas 
sustojo. Programą įsteigė ir jai ilgai 
vadovavo Tolius Siutas. Jis ir toliau 
sielojosi, kai buvo sudaryta nauja 
komisija. Viena programa kainuo
davo apie $400, bet išsilaikydavo iš 
skelbimų ir klausytojų paramos. Pa
gal duomenis, apie 20,000 asmenų 
žiūrėdavo programos. Kol kas spau
doje dar nepasirodė paaiškinimų, kas 
atsitiko.

AMERIKOS LIETUVIŲ BIBLIO
TEKOS LEIDYKLA 1978 m. gruo
džio pabaigoje atspausdino Vinco 
Pietario “Algimanto” penktąją laidą. 
Abi knygos dalys surištos kartu 543 
psl. leidinyje, kurio techniniu redak
toriumi buvo Saulius Girnius. Virše
lis — Vinco Luko. Surinkta Morkū
no spaustuvėje Aleksandro Pakalniš
kio, jn. Tiražas — 1,500 egz., kaina 
— $10. įžangoje pažymėta, kad Lie
tuvoje 1973 m. išleistuose V. Pieta
rio raštuose “Algimantas” neįtrauk
tas. Pirmoji laida 1904 m. išleista 
Shenandoah, Pa, JAV.

Okulistas
S. Brogowski, O.D 

472 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251 

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

KU ouru 2190 HuronUrte St.. iJHW
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Gyvenimo būdas ir ilgumas
N. KVIETINSKAS didelis amžiaus ilgumo skirtu- vo režimo griežtumu svyruoja 

------------------------- mas tarp vyrų ir moterų — dau- tarp tų dviejų kraštutinumų.
Gyvenimo ilgumo supratime 

yra daug neaiškumo. Mes, pa
vyzdžiui, džiaugiamės gyveną 
keturis kartus ilgiau, negu vi
duramžių žmogus. Iš tikrųjų gy
venimas nepailgėjo nė vienu 
sprindžiu — sumažėjo tiktai iš
orinių mirties priežasčių skai
čius, priežasčių, kurios žmogų 
numarindavo kūdikystėje a r 
jaunystėje. Jei kuriame nors 
krašte iš 1000 naujagimių 250 
miršta nesulaukę vienerių metų, 
sumažinus jų mirtingumą iki 15 
tūkstančiui, to krašto gyventojų 
amžiaus ilgumo vidurkis pailgė
ja statistikose beveik vienu treč
daliu, nors atskiro žmogaus am
žius nuo to, žinoma, nepasikei
čia.

Apie gyvenimo ilgumą galima 
susidaryti aiškesnį vaizdą tiktai 
palyginant, šiuo atžvilgiu, įvai
rius kraštus, kur medžiaginės 
sąlygos yra panašios ir kur kū
dikių mirtingumas yra panašaus 
lygio.

1. Senosios kultūros kraštai
Šiam reiškiniui pavaizduoti 

paimkime keturis mažus Euro
pos kraštus, smarkiai supramo
nintus, su augštu gyvenimo ly
giu. Švedijoj dabar gimstą kūdi
kiai gali tikėtis gyvensią dabar
tinėse sąlygose 72,1 metų (ber
niukai) ir 77,5 m. (mergaitės), 
Norvegijoj 71,3 ir 77,6, Olandi
joj 71,2 ir 77,2, Šveicarijoj 70,3 
ir 76,2.

Visiems šiems kraštams yra 
būdingas ramus, saugus gyveni
mas su nusistovėjusiais ir lėtai 
kintančiais papročiais. Olandai 
ir šveicarai yra labiau susispau
dę miestuose. Nepasitenkinimas 
savo buitimi juose yra didesnis 
— tai parodo gausesnė emigra
cija. Už visa tai jie užmoka gy
vendami šiek tiek trumpiau. 
Taip pat visur vyrų amžius yra 
trumpesnis negu moterų maž
daug 5,5 metų ar 6 metais.

2. Skubėjimas gyventi
Kitokiose sąlygose žmogus 

gyvena š. Amerikoj, šiam žemy
nui yra būdinga pagarbos stoka 
gyvenimui. Čia vyrauja domėji
masis žmogaus veiklos sėkmin
gumu, nesidomint pačiu žmo
gum. Kadaise tas sėkmingumas, 
pagal Kalvino idėją, buvo Dievo 
palaimos ženklu. Užmiršus Die
vo palaimą, jis tapo vertybe sa
vyje. Iš čia kilo gyvenimo nu
kreipimas į išorę, jo įspraudi- 
mas į mechanikos dėsnius. Jieš- 
kodamas visur pasisekimo, sku
bėdamas gyventi, šiurkščiai 
skindamas sau kelią alkūnėmis, 
žmogus, galėtum pasakyti, pra
silenkia su gyvenimu ir be lai
ko nusikrausto į kapus.

Kanada atrodo kaip padidinta 
Švedija: abiejuose kraštuose yra 
panaši gamta ir daug erdvės. 
Bet kanadiečių amžiaus ilgumą 
išreiškia mažesni skaičiai, bū
tent, 69,3 ir 76,3. Kitaip tariant, 
čia moteris gyvena vieneriais 
metais trumpiau už švedę ir vy
ras — trejais metais trumpiau 
už švedą.

JAV-se Kanados gyvenimo 
ydos yra ryškesnės, tad ameri
kiečių amžiaus ilgį žymi dar že
mesni skaičiai — 68,2 ir 75,9. 
Amerikietis gyvena vieneriais 
metais trumpiau už kanadietį ir 
ketveriais metais — už švedą. 
Kitas įdomus reiškinys: ir Ka
nadoj, ir Amerikoj skirtumas 
tarp vyrų ir moterų gyvenimo 
ilgumo yra didesnis, negu minė
tuose Europos kraštuose — jis 
svyruoja tarp 6,5 ir 7 metų.

3. Nesaugus gyvenimas
Ryški yra nesaugumo, baimės 

įtaka žmogui. Suomija yra pri- 
skaitoma prie skandinavų kraš
tų. Ji yra panaši į Švediją gam
tos, kultūros ir tikybos atžvil
giais. Joje dargi švedai sudaro 
gausią mažumą. Bet jai trūksta 
Švedijos saugumo. Suomiai nuo 
seno yra įpratę, pagal Nie- 
tzsche’s išsireiškimą, gyventi pa
vojingai, nors ne iš pasirinkimo. 
Todėl Suomijoj po jos švediška 
išore slepiasi skirtingos nuotai
kos. Jos atsispindi jų gyvenimo 
skaitlinėse — 66,6 ir 74,9. Suo
mis gyvena 5,5 metų trumpiau 
už švedą. Taip pat Suomijoj yra 

t EAC E INAS
All Seasons Travel, B.l).

1551 Bloor Street West, 
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

giau kaip 8 metų.
Tuo atžvilgiu daug pasako ir 

Izraelio pavyzdys. Žydams yra 
būdingas saikingumas. Tarp ki
ta ko, jie kaip ir suomiai, nėra 
linkę į girtuoklystę. Bet jie iš
gyveno 30 metų nuolatinėj karo 
baimėj. Tos baimės pasekmes 
dar sustiprina jų teisingumo 
dėsnis akis už akį, dantis už 
dantį, jiems neleidžiąs užmiršti 
nuoskaudų bei jų atleisti. Jų gy
venimas nėra ilgas — 70 ir 73. 
Tos aplinkybės ypač stipriai vei
kia moteris. Jos Izraelyje gyve
na tik 3 metais ilgiau už vyrus.
4. Neigiama gyvenimo samprata

Tokią sampratą turi daugu
ma diktatūrinių kraštų gyvento
jų: jie nuolat yra neapykantos, 
baimės, keršto ir kitų neigiamų 
aistrų apsėsti. Iš Europos dikta
tūrų mažiausiai dramatiniais su
krėtimais yra pasižymėjusi Bul
garija. Užtat bulgarų amžius nė
ra visai trumpas — 68,8 ir 73,9. 
Taip pat mažas juose yra gyve
nimo ilgumo skirtumas tarp vy
rų ir moterų — tik 5,5 metų. Ki
tą kraštutinumą sudaro Sov. Są
junga, kur žmonės per keliasde
šimt metų nuolat išdavinėjo ir 
žudė vienas kitą, režimui žudant 
juos visus. Ten buvo ir daugiau
sia girtuokliaujama. Nenuosta
bu, kad žmonių gyvenimas joje 
yra trumpiausias — 64 ir 74. 
Kaip matyti, joje yra didžiausias 
gyvenimo ilgumo skirtumas tarp 
vyrų ir moterų — net dešimt 
metų!

Kiti komunistiniai kraštai sa- 

Antras popiežiaus sveikinimas lietuviškai
karinės Lietuvos dalies gyven
tojų galėjo sekti naujojo popie
žiaus išrinkimo iškilmes Lenki
jos televizijos programose. Ta 
proga vienas lietuvis kunigas 
‘‘Le Monde” korespondentui 
pareiškė: “Mes džiaugiamės ir 
esame tikri, kad naujasis popie
žius gerai supranta Lietuvos 
problemas ir mums padės!”

Tas lietuvių viltis dar labiau 
sustiprino Jono-Pauliaus II ka
lėdinė kalba, pasakyta gruodžio 
25 d. prieš suteikiant iškilmin
gą apaštalinį palaiminimą “ur
bi et orbi” — Romos miestui ir 
pasauliui. Savo kalboje popie
žius iškėlė aktualiausias dabar
ties laikų problemas ir kreipėsi 
į pasaulio tautas, kad visur bū
tų apsaugotos religinės laisvės 
ir žmogaus teisės. Kalėdų proga 
sveikindamas pasaulio tautas 
24-iomis kalbomis, jis nepamir
šo pasveikinti ir lietuvių tautą 
lietuviškai: “Broliams lietu
viams linkiu Kalėdų palaimos 
Kristuje!”

(Atkelta iš 1-mo psl.)

kurios dalyvavo įvedybų iškil
mėse, Jonas-Paulius II, priėmęs 
Italijos respublikos prezidentą 
Pertini, priėmė ir Lietuvos vys
kupus — Kauno ir Vilkaviškio 
apaštalinį administratorių ’ ko
adjutorių vysk. Liudą Povilonį 
ir Panevėžio vyskupijos apašta
linį administratorių vyskupą 
Romualdą Krikščiūną. Abu Lie
tuvos vyskupai buvo atvykę į 
Jono-Pauliaus I laidotuves ir 
Lietuvos tikinčiųjų vardu pa
sveikino naująjį popiežių, šv. 
Tėvas ilgai kalbėjosi su Lietu
vos vyskupais ir padovanojo po 
gražų kieliką kaip vieningos 
maldos simbolį.

Naujojo popiežiaus išrinki
mas susilaukė ypatingo dėmesio 
ir Lietuvoje. “ELTA-PRESS” 
cituoja prancūzų dienraščio “Le 
Monde” korespondento prane
šimą iš Vilniaus, pagal kurį vi
sos Vilniaus Šventovės buvusios 
pilnos tikinčiųjų ir daugelis va-

Andrius ir Gertrūda Usvaltai, 1978 m. lapkričio 25 d. paminėję 25 metų 
vedybinę sukaktį. Stovi Iš kairės dukterys: Debra, Rūta ir Kristina; trūksta 
sūnaus Raimondo, negalėjusio dalyvauti iškilmėje dėl tarnybos

ŠYPSENOS
Kur deda pinigus

— Aš nežinau, kur Jonas de
da pinigus, — skundžiasi vienas 
draugas kitam. — Jis vis neturi 
ir neturi.

— Ar jis prašė paskolos?
— Ne, aš jį prašiau paskolinti.
• Prieš vestuves akys tebūna 

plačiai atvertos, o po vestuvių 
— pusiau primerktos (Franklin). 

Atitinkamai svyruoja ir jų gy
ventojų amžius: Jugoslavijoj 
65,4 ir 70,2, Rumunijoj 66,8 ir 
71,3, Lenkijoj 66,8 ir 73,8, 
Vengrijoj 66,9 ir 73,6, Čekoslo
vakijoj 66,5 ir 73,5.

Sov. Sąjungoj galima paste
bėti porą šiuo atžvilgiu įdomių 
reiškinių, būtent: trumpiausiai 
gyvena tų tautybių žmonės, ku
rios atlieka svarbiausią vaidme
nį viešame gyvenime. Iš visų 
slavų menkiausią balsą turi gu
dai, bet jie ilgiausiai gyvena — 
68 ir 76. Ukrainiečiai jau dau
giau pasireiškia valstybėje, taigi 
ir jų gyvenimas trumpesnis — 
67 ir 74. Sprendžiamą vietą re
žime užima rusai. Jų amžius 
trumpiausias — 63,5 ir 71.

Kitas rusuose matomas įdo
mus reiškinys yra tas, kad jų 
gyvenimas trumpėja: per pas
kutinius penkerius metus su
trumpėjo beveik puse metų.

Kaikurie demografai aiškina 
rusų vyrų gyvenimo trumpumą 
tiktai girtuoklyste. Bet Sov. Są
jungoj į girtavimą yra linkusios 
ir moterys, nors mažiau. Be to, 
paveldimosios girtuoklystės pa
sekmės veikia ir jas. Taigi, vie
na degtinė negalėtų pateisinti 
tokio didelio gyvenimo ilgumo 
skirtumo. Antra vertus, palinki
mas į svaiginimąsi kyla, bent 
dalimi, iš neigiamos gyvenimo 
sampratos ir neramios sąžinės.

Kai žmogus žmogui tampa vil
ku, pagreitina kitų mirtį, bet su
trumpina ir savąjį gyvenimą, 
kurį norėdamas apsaugoti tapo 
vilku.

Nepinną kartą
Mažas broliukas sesers sužie

duotuvėse pasakė gražų eilėraš
tuką. Busimasis sesers vyras ta
rė:

— Dėkui tau, Staseli, kad iš
mokai tokį gražų eilėraštuką ir 
be klaidų padeklamavai.

Staselis: Mat, šiais metais per 
sesers sužieduotuves aš jį jau 
du kartu buvau deklamavęs . . .

Parinko Pr. Alš.

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
'nuo 11 v.r. iki 7 v.v.
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A. a. Agotai Augaitienei
Mieloji Senele,
Užsimerkė Tavo akys amžinai, 
Tėvynės ilgesys, meilė artimui ir vaikams, 
Meilė kasdieninei Viešpaties maldai — 
Beliko atminimas visiems laikams.
Tavo veidas laiko išrašytas, 
Kaip šimtamečio beržo tošelė, 
Tavo motiniška meilė neišsakyta 
Nušviečia Tavo vaikams kelią.
Jauna glaudei vaikus prie krūtinės 
Ir liejai meilę širdin, 
Meilę Dievui ir tėvynei — 
Ruošei vaikus ateitin.
Būdinga lietuvė motina buvai, 
Užgrūdinta sunkios buities, 
Bet kaip tyras krištolas likai 
Ligi pat savo mirties.
Nors ir toli nuo tėvynės 
Užbaigei šios žemės vargus, 
Tebūna Tau lengvas poilsis 
Lietuviško vardo kapuos.

1979 m. sausio 2 d. J. Stalioraitis
Torontas

Aukojo "Tėviškės Žiburiams”
$200: Onutė ir Alfonsas Skrebi

nai, Hamiltono Kredito Kooperaty
vas “Talka", Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas; $100: Sabina 
Urnežienė; $50: Juozas Vaškela, prof. 
Romas Vaštokas, Tautos Fondo at
stovybė Kanadoje; $40: Ev. L. Išga
nytojo Parapijos Moterų Draugija; 
$30: M. Petravičienė.

$25: A. Smigelskis, KLK Moterų 
Draugijos Montrealio sk., Z. Lauri
navičius, Skautų Tėvų Komitetas, 
LŠS Toronto VI. Pūtvio šaulių kuo
pa, KLB Šalpos Fondas Hamiltone.

$23: E. Fedaras; $20: M. J. Ast
rauskai, V. Petruškevičienė; $18: P. 
Lileikis; $15: J. Ranonis.

$10: J. Pr. Baltuoniai, Profesiona
lų ir Verslininkų S-ga Toronte, Vy
tautas Januška, Pr. Žaliauskas, J. 
Kirvaitis, A. Derliūnas, A. Lukošius, 
A. Saladžius, Ona Baliūnienė, M. 
Aukštaitė, Kastytis Batūra.

$8: Juozas K. Balsys, G. Venskai- 
tis, K. Ivanauskas, O. Vilkelienė, S. 
Kiršinąs, J. Araminas, J. Pargauskas,
J. J. Tomas, Jonas Govėdas, M. Že
maitienė, J. Ruseckas.

$6: Vyt. Tikuišis, K. Rožanskas, S. 
Oleka, Pr. Razgaitis, A. Kantvydas, 
A. Iškauskas, A. Vaičeliūnas, E. Be- 
netis, V. Bilevičius, N. Berškienė, 
kun. J. Tautkus, M. Vasiliauskas, 
St. Gaidelis, VI. Gumauskas, A. Lau
rinaitis; $5.50: J. Pusvaškis.

$5: R. Prociw (Mrs.), U. Opanavi- 
čienė, V. Katarskis, A. Malinauskas, 
R. Laniauskas, B. Kąndratas, G. Neu- 
mannas, jn., M. Masfulienė, E. Šle
kys, K. žilvitis, J. Kuprevičius, J. 
Petrauskas, V. Semaška, T. Stanu- 
lis, J. Mikšys, L. Merkelis, J. Miliu- 
šis, Br. Ceika, V. Jučas.

$4: V. Perkauskas, K. Mikšys, S. 
Jakaitis, J. Rovas, A. Langas, F. Ur- 
baitis; $3.50: V. Lukoševičienė.

$3: K. Norkus, Jonas Stanaitis, V. 
Litvinas, J. Vitas, Alf. Sudeikis, A. 
Petraitis, P. Siūlys, V. Urbonas, M. 
Pranys, Ap. Sakus, E. V. Smilgis, 
A. Ališauskienė, A. Padolskis, K. Se- 
repėka, V. Stankauskas, J. Yukna, 
E. Radvilienė, Mazil Research Co., 
A. V. Laniauskas, P. Vyšnia, A. 
Vapsvienė, P. Žemaitis, V. Mickevi
čius, B. Stonkus, Pr. Kaziukonis, A. 
P. Nevada, V. Silėnas, V. Trumpa, 
M. Norkus, J. Puteris, E. Pakaus- 
kienė, P. žilvitis, A. Kairys, J. Ado
maitis, I. H. Stasiulis, J. Ambrizas,
K. Slavinskas, St. Banelis, E. Sudi- 
kas, J. G. Vėlyvis, J. Butkevičius, V. 
Čepėnas, Z. Matukaitienė, L. Kairys,
J. Skeivelas, J. Tarvydas, J. Vinčiū- 
nas, P. Ožalas, O. Krasauskienė, P. 
Gulbinskas, J. Daunys, Aug. Pranc- 
kevičius, J. Petrauskas, A. Smilgis,
K. Čepaitis, J. Zurlys, S. Kvietys, 
H. P. Juodvalkiai, A. Sakalauskas, 
M. Račys, J. Rutkauskas, M. Raš- 
kauskienė, E. Ginčauskienė, S. Jo- 
kubilius, A. Kasperienė, A. Bubelis, 
A. Musteikis, A. Šidlauskas, V. Vait
kus, K. Gaputis, J. Uogintas, V. Ja- 
siūnienė, L. Pilipavičius, T. Klova, B.

• Vaistai yra palaima, kai tinka
mai vartojami sename amžiuje, ir 
grėsmė, kai perdaug ar neišmanan
čiai vartojami (A. Comfort).
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INSURANCE
1613 Bloor Street West * Toronto * Ontario

Genčius, A. Garbas, E. Jurgutienė, 
S. Naikauskas, P. Kareckas, A. Sa
balis, J. Stankus, J. Kasperavičius, 
J. Petrauskas, J. Bersėnas, V. Keco- 
rius, S. Pilipavičius, F. Rajeckas, T. 
Savickas, A. Garka, P. Linkevičius, 
Jonas Rugys, J. žvirblis, Giedra Gus
tas, Jurgis Inėiūra, Br. Paliulionis, 
V. E. Barisas, N. Pr. Marijos sese
lės Putname, S. Matulionis, W. Dau- 
neckas, J. Jablonskis, kun. Vyt. Pik
turna, VI. Kriaučeliūnas.

$2: J. Romikaitis, E. Radzevičiū
tė, P. Pekarskienė, L. Tamošauskas, 
A. Stankevičius, E. Diksonienė, P. 
Čiurlys, Pr. Williams, Zg. Ramanaus
kas, A. Smolskis, P. Jakštas, E. Spil- 
chak (Mrs.).

$1. Br. Urbelis, A. Trumpickienė, 
A. Martišius, Ona Mašalienė, J. Kli
mas, S. Gineitis, M. Kulokas, K. čin- 
čikas, J. Bacevičius, J. Rimkus.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė — 
$50: B. Sakalas; $30: J. Nacevičius, 
P. Pargauskas; $25: Juozas Domei
ka, Marija Gečienė, Jonas Jonikas, 
V. Morkūnas, A. Kazilis, J. Pikšilin- 
gienė, K. Daunys, P. Baronas, F. No
reika, A. Ališauskas; $23: kun. dr. 
J. Gutauskas; $22.50: V. Rutkaus
kas; už dvejus metus po $40: Pranas 
Sakalas, V. Sinkevičius.

Rėmėjo prenumeratas po $20: K. 
Pabedinskas, Ona Spidell, J. Kasiu
lis, M. Pike, Adolf. Pavilonis, Vla
das Vytas, S. Žulpa, Vladas Simonai
tis, A. Skabeikienė, dr. E. Zubrienė, 
dr. N. Laansoo, Fr. Kairys, A. Trin
kūnas, J. Ažubalis, P. Štuopis, E. 
Heikys, J. žiurinskas, prof. V. P. 
Vygantas, J. Budreika, A. Raščius, 
Elena Jaškienė, Simas Veiverys, J. 
G. Dičpetris, A. Šalčiūnas, A. Pruns- 
kus, R. Prociw (Mrs.), T. Stanulis, 
A. Vaičiūnas, Janina Zenkevičienė, 
G. Vasiliauskienė, S. Ignatavičius, S. 
Dalius, P. Bagdonas, P. Gabrėnas, 
Kazys Balčiūnas, S. Ryderis, M. Za
latorius, J. Jakelaitis, J. Mickus, Alf. 
Pivoriūnas, J. Paršeliūnas, Ona Dab- 
kienė, Pr. Baltuonis, K. Strikaitis, C. 
Rickevičius, J. Račys, Albina Šimans
kienė, Just. Krasauskas, A. Viskon- 
tas, B. Pakalniškis, V. Paulionis, H. 
Šiaurys, Vitalija Renyi, Filomena Ma
šalienė, A. Senkus, A. Paškevičius, 
dr. A. L. Čepulis, A. Čepulis, A. J. 
Viskontas, M. Empakeris, A. Skre- 
būnas, V. Vaičiūnas, A. Petraitis, St. 
Jaseliūnas, H. Lapas, Z. Girdaus- 
kas, E. Aukštakalnienė, J. Ranonis, 
Eug. Abromaitis, J. Jurgutis, E. 
švėgždienė, VI. Bakūnas, K. Gudins- 
kas, Vyt. Januška, Stasys Kėkštas, 
Vi. Kazlauskas, Domą Kaunaitė, Leo
nas Jasincvičius, N. Petrūnaitė, P. 
Radzevičiūtė, P. Mickevičius, S. Ra
kauskas, J. Kozeris, J. Riauba, A. Ži
lėnas, K. Gečas, B. Strikaitis, K. žil
vitis, Pr. Žaliauskas, R. Masiulionis, 
M. Šelmys, M. Petravičienė, B. Ki- 
šonas, A. Elijošius, kun. L. Mustei
kis, J. Petravičius, V. Janulevičius, 
A. Rukšys, M. Petrulis, St. Paketu- 
ras, O. Stasiulis, J. Valiukienė, B. 
Liškauskas, J. Astrauskas, Jonas 
Virpša, VI. Geras, M. Aukštaitė, K. 
Lembertas.

Nuoširdus ačiū visiems už paramą 
lietuviškajai spaudai.
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TORONTO
Anapilio žinios

— Sveikinimai kun. kap. B. Pace- 
vičiui jo amžiaus ir gražios visuome
ninio darbo sukakties proga. Daug 
Augščiausiojo palaimos Sukaktuvi
ninko ateities gyvenime.

— Tikybos pamokos vaikams, be
sirengiantiems pirmajai Komunijai, 
būna sekmadieniais 10.15 v. r. kle
bonijoje, posėdžių kambaryje.

— Praėjusią savaitę Sv. Jono liet, 
kapinėse palaidota a. a. Jieva Usval- 
dienė, 87 m. amžiaus.

— Sv. Mykolo ligoninėje sergan
čiai A. Sčepavičienei, uoliai Anapi
lio Moterų Būrelio veikėjai, linkima 
greito sustiprėjimo.

— Parapijos choro ir bingo dar
buotojų bendras pobūvis įvyks kovo 
3, šeštadienį, kazimierinių išvakarė
se.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 9.30 v. 
r., už a. a. Juozą Pautenių; sekma
dienį, 10 v. r., už a. a. Vladą Stungu- 
rį, 11 v. už a. a. Oną Rutkauskienę ir 
Bruno Kašponą.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— S. m. sausio 9 d. mirė Jieva Us- 

valtienė, sulaukusi 87 m. amžiaus. 
Velionė paliko liūdinčius: dukras — 
Martą Jankuvienę, Elzbietą Mejerie- 
nę, Jievą Jankauskienę, Madę Kir- 
šonienę, Emą Sturmienę, Eleną Juk
nienę, Agutę Dikšaitienę, Oną Sle- 
fendorfienę; sūnus — Jurgį, Andrių, 
Paulių, Juozą; taip pat — 31 anūką 
ir 32 proanūkius. Po dviejų lietuviš
kų budėtuvių koplyčioje ir po gedu
lingų pamaldų Išganytojo liut. šven
tovėje a. a. Jieva Usvaltienė buvo 
išlydėta gausios minios į lietuvių ka
pines Mississaugoje. Ilsėkis ramybė
je!

— Darniame finansų komiteto ir 
parapijos tarybos posėdyje nutarta 
išsiuntinėti visiems parapijiečiams 
detaliai paruoštus pranešimus kartu 
su kvietimu į visuotinį parapijos su
sirinkimą vasario 11 d. Pamaldos bus 
10.30 v. r. su šv. Komunija, po to — 
vaišės ir visuotinis susirinkimas Lie
tuvių Namuose apie 12 v. Visi para
pijos padaliniai prašomi pateikti iš
spausdintus pranešimus klebonui iki 
sausio 28 d.

— Pamaldos šį sekmadienį įpras
tu laiku — 9.30 v. r. Niekuomet ne
praleiskite sekmadienio pamaldų; 
Dievo malonė Žodyje bei Sakramen
te gimdo žmoguje tikėjimą, pasiti
kėjimą bei meilę. Tik tikėjimas, gar
bė Dievui bei meilė artimui gimdo, 
gydo bei išsprendžia tikinčiojo bei 
parapijos žmogiškas problemas. Ka
lėdų laikotarpyje iki pat civilinių 
metų paskutinio sekmadienio Išgany
tojo parapija patyrė tikrą pirmųjų

Prisikėlimo parapijos žinios
— Santuokai ruošiasi Rita Aida 

Misevičiūtė su Angelo lannello.
— “Dainavos” ansamblio iš Čika

gos opera “Emilija Platerytė” yra 
pakviesta į Torontą š. m. balandžio 
28 d. Visuomeninė tarybos sekcija, 
kuriai vadovauja Aušra Karkienė, 
yra nutarusi kviesti operos mėgėjus 
tapti mecenatais, paaukojant bent 
po $100. Už tą sumą gaus du bilie
tus į operą ir j banketą.

— Salės inventoriui, remontams 
bei skoloms mokėti aukojo: KLK 
Moterų parapijos skyrius $100, B. 
S. Sakalai $100, V. M. Simanavičiai 
$100, P. Stuopis $100, B. B. Tamo
šiūnai $100, B. Vaišnoras a. a. žmo
nos Janinos atminimui $100, V. Vaš
kelis $100, B. Mikšys $50, A. K. Rū
kai $50. P. B. Sapliai $50, B. V. Sau- 
lėnai $50, P. Sidaras $50, S.D.V. $50,
A. I. Vibriai $50, J. H. žmuidzinai 
$50, S. Olekienė $25.

— Pakrikštyta Elena-Anicia-Irena, 
Paulės-Elenos (Ehlers) ir Walter 
Luna dukrelė.

— KLK Moterų šios parapijos 
naujai išrinkta valdyba: B. Biretie- 
nė, dr. J. Cuplinskienė, Z. Didžbalie- 
nė, G. Kaknevičienė, J. Kulikauskie
nė, A. Puterienė, G. Romanovienė,
B. Sapijonienė, R. Simanavičienė, 
R. Stabačinskienė, B. Vaitiekūnienė. 
Pareigomis pasiskirstys pirmame po
sėdyje sausio 25 d.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Oną 
Plioplienę, užpr. A. Plioplys, 8.30 už 
Katrę ir Kazį Gaidinskus, užpr. M. 
Daukšienė, 9 v. už Stasį Vaitiekūną, 
užpr. J. Vaitiekūnienė, 9.20 už Pauli
ną Augėnienę, užpr. Šimkų šeima, 
9.40 už Romeikų šeimos mirusius, 
užpr. M. B. Romeikos, 10 v. už Jani
ną Vaišnorienę, užpr. B. Vaišnoras; 
sekmadienį 8 v. už Juozą ir Emiliją 
Jurėnus, užpr. B. O. Vilimai, 9 v. už 
Eugenijų Bubelį, užpr. šeima, 10 v. 
už Stasį Vaitiekūną, užpr. B. Vaitie
kūnienė, 11.30 už parapiją, 7 v. v. 
už Stasę ir Praną Basčius, užpr. J. 
A. Puteriai.

Automobiliams vairuoti leidi
mus Toronte gali gauti ir ang
liškai nemokantys arba iš viso 
nebyliai. Tam yra įrengtos 25 
automatinės mašinos su atitin
kamais ekranais, ant kurių pasi
rodo atsakymas, paspaudus rei
kiamą mygtuką. Iki šiol yra 
įrengtos automatinės mašinos 
kalbantiems kinietiškai, angliš
kai, prancūziškai, graikiškai, ita
liškai, portugališkai ir ispaniš
kai. Kreiptis: Licence Issuing 
Head Office, Macdonald Block, 
Bay - Wellesley St., Toronto, 
Ont.

IV WeltkongreB der Litauischen Jugend
IV LITHUANIAN WORLD YOUTH CONGRESS

IV PASAULIO LIETUVIŲ
JAUNIMO KONGRESAS M MONTREAL
EUROPA 1979

ANGLIJA
1979 m. liepos 11-18 d.d.

* Atidarymas
* Stovykla
* Koncertas (balius)

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 Sąjungos registracijos komitetą. Registracijos kaina: $5.00

(Kan.). Tolimesnę informaciją 
arba 
Laima Beržinytė 
(416)533-2418

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA

Rita Parėštytė 
10 Carabob Court #704 
Agincourt, Ontario 
M1T3N5

teikia:
* Smulkesnes informacijas rasite 

spaudoje ir plakatuose, 
iškabintuose visose parapijose.

RADIJO PROGRAMOS 
‘Tėvynės Prisiminimai” 
metinis — 28 metų sukaktuvinis VAKARAS

Meninę programą atliks dainos ir muzikos vienetas "Sutartinė" iš 
Ročesterio, vadovaujamos muz. J. Adomaičio. Dailusis žodis — 
Izabelės Žmuidzinienės. šokiams gros geras orkestras, paįvairindamas 
lietuviškomis melodijomis. Veiks bufetas su užkandžiais ir gėrimais. 
PIRMOS 25 POROS prie įėjimo gaus po gražią lietuvišką plokštelę. įėjimas — 
$5.00, pensininkams ir studentams — $1.00. Visus radijo programos rėmėjus 
maloniai kviečia dalyvauti — “TĖVYNĖS PRISIMINIMAI”

įvyks š.m. 
sausio 27, 
šeštadienį, 
Toronto 
Lietuvių 
Namų salėse 
1573 Bloor St. W.
Pradžia 7.30 v.v.

Toronto Lietuvių Namų Jaunimo Būrelis kviečia jaunimą j

INSMMMH
1979 metų sausio 19, penktadienį,
Gedimino pilies menėje (m augštas)
PROGRAMOJE: muzika, vadovaujant plokštelių specialistui (DJ), baras.

Penktadienių programos ateičiai:
• filmas "Laurel and Hardy" (vasario 9 d.)
• iškyla rogėmis, dainų vakaras Lietuvių

Namuose (toboganing and sing-a-song),

&

i*

• talentų vakaras (amateur night),
• šokiai
• Jei turite kitų sumanymų ir pasiūlymų, 

prašome kreiptis į TLN Jaunimo būrelį.

Kalėdų tęstinumą konkrečia mato
ma tikrove, t. y. kaip galima išspręs
ti vienos lietuvių parapijos problemą 
(deficitą).

Lietuvių Namų žinios
— Sausio 28 d., sekmadienį, LN 

Gedimino menėje Toronto lietuviai 
senjorai rengia tradicinį bazarą. Ati
darymas — 1 v. p. p.

— LN valdybos posėdis įvyko sau
sio II d. Apsvarstyta daug svarbių 
klausimų ir pasidžiaugta gražiai pa
vykusiais Kūčių ir N. Metų sutiki
mo parengimais. Sekantis LN valdy
bos posėdis — vasario 1 d.

— LN narių metinis susirinkimas 
— kovo 4 d., 3 v. p. p.

— Nauji LN nariai: W. Pocius, 
įmokėjęs $100; A. Zubrys įnašą pa
pildė iki $116, A. G. — iki $105.

— S. m. sausio 28 d. svetainei "Lo
kys” sukanka ketveri metai.

— Pr. sekmadienį LN popietėje 
dalyvavo 150 asmenų. Svečių knygo
je pasirašė: J. Nagreckaitė-Beata iš 
Graikijos, A. ir I. Lymantai iš Mont- 
realio, Regina Varanavičiūtė-Haggo 
ir D. Haggo iš N. Zelandijos.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju gydytojams — 

dr. A. Valadkai ir dr. Watt, kasdien 
mane lankiusiem ligoninėje. Taip 
pat dėkoju mane lankiusiems kuni
gams — A. Simanavičiui, OFM, ir 
kun. A. Prakapui, OFM, Z. Marty- 
naitienel, B. M. Radeckiui, I. J. G. 
Urbonams, S. O. Dačkams, A. Lu
kui. Labai ačiū visiems.

J. Genautis
JIESKOMAS NAMAS pirkti vakarų 
Toronte. Skambinti nekilnojamo tur
to agentui Barauskui teL 743-0100 
betkuriuo metu.

Daugiakalbė televizija ir
lietuviai Spaudos konferencija su min. Roberts ir 

naujosios stoties bendrovės pirm, lanuzzi

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

ALDONA’S BEAUTY SALON 
1618 Bloor St. West, Toronto 
kviečia ponias gražiom šukuosenom; 
specialistė pusmetinių (permanent) 
ir dažymų. Telefonas 5 3 3-2904

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 { ligonines, lai
dotuvių namus ir t.t. Savininkė yra 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 

srityje. 

Kanados radijo ir televizijos 
komisija, ilgai tyrinėjusi dau
giakalbės televizijos reikalingu
mą Toronte ir trijų bendrovių 
prašymus (lanuzzi, Kossar, Lom
bardi) leidimui gauti, pagaliau 
nusprendė tokį leidimą duoti D. 
lanuzzi vadovaujamai bendrovei 
“Multilingual Television”. la
nuzzi yra italų dienraščio “Cor- 
riere Canadese” įsteigėjas bei 
leidėjas, turįs televizinę progra
mą 79-toje stotyje. Jau dabar 
ten gana dažnai pasirodo etni
nės grupės su savo programo
mis. Nuo 1980 m. pradžios, o 
gal ir anksčiau, pradės veikti 
naujoji televizijos stotis “Multi
lingual Television”, kuri duos 
programas net 24 kalbom, jų 
tarpe ir lietuvių. Tom kalbom 
bus skiriama 60% laiko, o 40%
— anglų ir prancūzų.

Naujosios televizijos stoties 
bendrovės pirm. D. lanuzzi sau
sio 13 d. Daison leidyklos patal
pose sukvietė etninės spaudos 
konferenciją, kurioje dalyvavo 
apie 50 asmenų (iš “T. Žiburių”
— kun. Pr. Gaida ir V. Matulai
tis). į konferenciją atvykęs Ka
nados vyriausybės atstovas — 
valstybės sekretorius min. Ro
berts pareiškė: leidimas steigti 
naują televizijos stotį duotas 
dėlto, kad esamasis televizijos 
tinklas etninių grupių neaptar
nauja. Naujai iniciatyvai jis pa
linkėjo sėkmės. Ministeris iš
klausė etninės spaudos atstovų 
nusiskundimus dėl blogo ir 
brangaus pašto patarnavimo, pa
tarė kreiptis į pašto ministerį. 
Iš savo pusės pažadėjo paramą 
etninei spaudai, mažinant pašto 
išlaidas specialia subsidija.

D. lanuzzi, atsakinėdamas į 
paklausimus, pabrėžė, kad nau
joji televizijos stotis yra pirmas 
bandymas. Jeigu jis pavyks To
ronte, galės plėstis ir kituose Ka
nados miestuose. O pasisekimas 
esą priklausys nuo etninių gru
pių paramos ir bendradarbiavi
mo. Esą numatoma sudaryti pa
tariamoji taryba, kuri galės pa
teikti savo pageidavimus pro
gramų reikalu. Bendrovės vado
vybė kreipsis į centrines organi

zacijas ir išklausys jų pageida
vimus.

Susidarius naujai situacijai, 
reikia pajudėti ir lietuviams, 
kad galėtų tinkamai dalyvauti 
televizijos programose, kurios 
bus finansuojamos pačios bend
rovės. Pastaroji betgi bus suin
teresuota gauti skelbimus ir iš 
lietuviškų verslo įmonių. Kaip 
dažnos bus programos lietuvių 
kalba, kaip jos bus organizuoja
mos, kol kas dar nėra aišku. Pir
masis naujosios bendrovės rū
pestis — pastatydinti stotį bei 
įrengti patalpas.

Žymioji stalo teniso žaidėja 
Birutė Plučaitė sėkmingai pasi
rodė varžybose š.m. sausio pra
džioje Etobicoke Olympium sa
lėje, kur nugalėjo garsiąją Glo
riją Hsu. B. Plučaitės nuotrau
ką ir aprašymą išspausdino 
“The Toronto Sun” dienraštis 
1979. I. 8. Birutė yra “Aušros” 
sporto klubo narė.

Brazilijos lietuvaitė Živilė Jū- 
raitytė yra ištekėjusi už Jaunu
čio Švelnio ir nuo 1978 m. lap
kričio pabaigos abu gyvena To
ronte. Gyvendama Brazilijoje ji 
studijavo ir aktyviai dalyvavo 
lietuvių jaunimo veikloje. Jos 
tėvas Klemensas Jūra, poetas ir 
žurnalistas, “Tž” bendradarbis, 
tebegyvena Brazilijoje. J. Svel- 
nys, Živilės vyras, yra skaitytu
vo (komputerio) specialistas.

PŪKINĖS ARBA PLUNKSNINES 
ANTKLODĖS (kaldros) visų rūšių 
ir dydžio gaminamos pagal užsaky
mą. Skambinti tel. 787-9021 Toronte.

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIAI
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir įstaigose. Skam
binti pirmadieniais, antradieniais, 
trečiadieniais ir vakarais po 9 v.v. 
teL 667-8280 arba 667-8260 Toronte.

Ateitininkų tėvų susirinki
mas įvyks sausio 21, sekmadie
nį, po 10 v. Mišių Prisikėlimo 
parapijos Parodų salėje. Bus 
renkamas naujas komitetas. Vi
si tėvai prašomi dalyvauti.

Apie įvairias draudas Kana
doje kalbės tos srities specia
listas L. Namuose sausio 21, 
sekmadienį, 3.30 v.p.p. Vado
vaus E. Ramas. Šią informacinę 
popietę rengia profesionalų — 
verslininkų sąjunga ir kviečia 
ja pasinaudoti besidominčius 
tautiečius.

Sėkmingai veikianti alkoholi
kams pagelbėti draugija “Alco
holics Anonymus” kviečia į sa
vo eiles visus, reikalingus pagal
bos. Tos draugijos susirinkimas 
įvyks sausio 21, sekmadienį, 
1.30 v.p.p, “Royal York” vieš
bučio salėje (Ballroom, Conven
tion floor). Kalbės du buvę al
koholikai. Draugijos adresas: 
Alcoholics Anonymus, 272 Eg- 
linton Av. W., Toronto, Ont. 
M4R 1B2. Tel. (416) 487-5591.

Metinis “T. žiburių” spaudos 
balius bus Atvelykio šeštadienį, 
t.y. balandžio 21 d. Anapilio sa
lėje. Baigiami tvarkyti progra
mos, loterijos leidimo ir laimi
kių reikalai. Bus dvi loterijos — 
didžioji ir mažoji. Pirmoje bus 
stambieji laimikiai — televizi
ja, paveikslai, keramikos kūri
niai ir pan., o antroje — mažes
nės vertės laimikiai. Didžiosios 
loterijos bilietus gaus visi “TŽ” 
skaitytojai dar prieš spaudos 
balių, o mažosios loterijos bilie
tus atstos įėjimo bilietai į spau
dos balių. Kitaip tariant, didžio
joje loterijoje dalyvaus visi 
“TŽ’ skaitytojai, įsigiję bilietus, 
o mažojoje — tik spaudos ba
liaus dalyviai turį numeruotus 
įėjimo bilietus.

Torontietė Jolanta Vaičaity
tė baigė literatūros ir kitų moks
lų studijas Sorbonnos universi
tete Paryžiuje, kur parašė diser
taciją apie Oskaro Milašiaus kū
rybą tema “Essai de critique 
psychoanalytique de l’oevre de 
Milosz”. Praleidusi žiemos ato
stogas Toronte, J. Vaičaitytė grį
žo Prancūzijon, kur dar viene
rius metus studijuos psichoana
lizę. Ten studijuodama, ji dėsto 
anglų kalbą prancūzam, užsidir
ba pragyvenimą. Šiuo metu Pa

ryžiuje dar studijuoja Snaigė 
Valiūnaitė-šiįeikienė ir Anta
nas Šileika. Ateinantį rudenį jie
du numato grįžti Kanadon.

Pasaulio Lietuvių Katalikų 
Kunigų Vienybės valdyba, kurią 
sudaro Kanados lietuviai kuni
gai, parašė memorandumą po
piežiui Jonui-Pauliui II, kuria
me primena Lietuvos partizanų 
laišką Pijui XII ir prašo atkreip
ti dėmesį į religijos būklę okup. 
Lietuvoje bei išeivijoje, iškelia 
lietuvio kardinolo reikalingu
mą, Seinų lietuvių reikalą, šven
tųjų kanonizavimo procedūros 
suprastinimą, lietuvių skyriaus 
stiprinimą Vatikano radijo pro
gramoje. PLK Kunigų Vienybės 
pirmininku šiuo metu yra kun. 
J. Staškus, Delhi ir Londono, 
Ont., lietuvių parapijų klebo
nas.

Kanados Lietuvių Katalikų 
Centro posėdis įvyko sausio 11 
d. Prisikėlimo par. posėdžių 
kambaryje. Dalyvavo beveik vi
si Centro nariai, kurių yra 15. 
Pirmininkaujant dr. J. Sungai- 
lai, buvo apsvarstyti veiklos 
reikalai, pasiinformuota apie 
“LKB Kronikos” leidimą lietu
vių ir anglų kalbomis bei jos 
platinimą. Nutarta šaukti Cent
rui priklausančių parapijų ir or
ganizacijų atstovų suvažiavimą 
š.m. balandžio 28 d. Prisikėlimo 
patalpose Toronte. Pagrindinis 
dėmesys šiame suvažiavime bus 
kreipiamas į okupuotos Lietu
vos reikalus. Paskaitininku nu
tarta kviesti kun. K. Pugevičių 
iš JAV. Tikinčiosios Lietuvos 
Diena, kaip jau įprasta, bus pir
mąjį kovo sekmadienį. Visose 
lietuvių katalikų šventovėse 
Kanadoje bus specialios pamal
dos su atitinkamais pamokslais 
ir rinkliavomis religinei šalpai 
Lietuvoje. Ta proga bus krei
piamasi j Kanados vyskupus, 
prašant jų pagalbos bei pareiš
kimų persekiojamos Lietuvos 
reikalu.

Spaudos rėmėjai. A.a. Agotos 
Augaitienės atminimui vietoje 
gėlių “T. Žiburiams” paaukojo 
po $10 — Marija ir Antanas Eli- 
jošiai, Juozas ir Ona Ražauskai. 
DLK Algirdo šaulių kuopa Ha
miltone paaukojo “TŽ” $20. Dė
kojame.

Sv. Kazimiero parapijos žinios
— Naujuoju parapijos komiteto 

pirmininku išrinktas Gerald Mac- 
Namara; nariai — Kazimieras Rašy
tinis, Rapolas Pališaitis, Leonas Mar
kauskas, Ričardas Martel ir Juozas 
Asipavičius.

— Naujų Metų sveikinime klebo
nas kun. dr. F. Jucevičius kvietė 
kiekvieną parapijietį aktyviai įsi
jungti į parapijos gyvenimą, ypač 
kai mūsų eilės pastebimai retėja, o 
jaunųjų šeimų taip maža. Parapija 
bus stipri, jei parapijiečiai, lyg ge
ros ekipos žaidėjai, neapleis savo 
vietų, neapsunkins kitų savo neda
lyvavimu parapijoje. Taip pat buvo 
pateikta metinė parapijos apyskaita, 
kuri bus vėliau paskelbta ir spau
doje.

— Klebonas pakartotinai prašo at
siimti sekmadieninių aukų vokelius.

— Į Nauju Metų sutikimą atsi
lankė per 100 asmenų. Buvo gerų 
ir įvairių valgių bufetas, rūpestingai 
aptarnautas baras.

— Choristei Onai Lukauskienei St. 
Cabrini ligoninėje padaryta operaci
ja, po kurios sėkmingai sveiksta na
mie.

— Savo dukrų ir sūnaus šeimose 
iš Lietuvos ilgesniam laikui lankosi 
Antanas Dainius.

— f dukros M. Bakaitienės šeimą 
iš Australijos persikėlė gyventi M. 
Inkratienė.

— Kretingoje mirė Ona Kaunienė 
— vyriausia J. Gabrusevičienės se
sutė.

— Ilgai sirgusi Barbora Jurgutie- 
nė, 81 m. amžiaus, mirė gruodžio 25 
d. Liko sūnus Jonas (Texas, JAV) 
ir vyras Jonas Jurgutis. Sk.

Aušros Vartų parapijos žinios
— Metinis parapijos susirinkimas 

buvo gausus. Komiteto pirm. J. Za- 
bieliauskas pranešė apie remontus 
ir parengimus, kurie pasisekė labai 
gerai, ypač parapijos vakarienė. Fi
nansų komiteto narys A. Danaitis 
pranešė metinį finansinį stovį, kuris 
yra gan geras. Klebonas kun. J. Ku
bilius plačiai apibūdino parapijos 
veiklą. Nors mūsų parapija narių

skaičiumi pernai sumažėjo, bet reli
ginis, kultūrinis ir tautinis gyveni
mas labai gyvai reiškėsi. Parapijos 
patalpose veikia bankas “Litas”, 
šaulių būstinė ir biblioteka, knygų, 
laikraščių ir plokštelių kioskas. Čia 
vyko visi minėjimai, koncertai, pa
rodos, susirinkimai, literatūrinės 
premijos įteikimas, vestuvių pokiliai 
ir kt. pobūviai. Parapijos patalpomis 
naudojasi: par. ^horas, kat. moterų 
dr-ja, šauliai, skautai, ateitininkai, 
"Gintaro” ansamblis, Akademinis 
Sambūris, jaunimo orkestras, krep
šininkai, medžiotojų ir meškerioto
jų klubas, "Vaivorykštės” būrelis, 
bankas “Litas”, Bendruomenė ir 
Auksinio Amžiaus Klubas “Rūta”, su- 
ruošęs “garsųjį bazarą”, kuriame da
lyvavo net parlamento atstovas.

Metų laikotarpyje buvo 16 laido
tuvių, 11 krikštų, 6 jungtuvės (5 miš
rios). Dėl Kvebeko separatizmo ir 
prancūzų kalbos spaudimo jaunimas, 
baigęs augštuosius mokslus, keliasi 
dirbti į kitas provincijas, todėl mūsų 
parapija nedidėja.

Baigus trejų metų kadenciją komi
teto nariui P. Drešeriui, į parapijos 
komitetą susirinkimas vienbalsiai iš
rinko Antaną Morkūną, o praėjusių 
metų k-to kandidatą A. Danaitį pa
tvirtino valdybos nariu.

Prie parapijos komiteto sudaryta 
ir išrinkta patariamoji taryba: J. 
Adomaitis, A. Čepulis, dr. P. Lukoše
vičius, V. Barauskas, B. Staškevičius 
ir E. Krasovvskienė.

Iš metų veiklos pranešimų buvo 
matyti, kad Aušros Vartų parapija 
yra ne tik maldos, bet ir kultūros ži
dinys.

Po susirinkimo buvo vaišės.
Sol. Gina Capkauskienė, lapkričio 

mėn. atostogaudama St. Petersburge, 
Floridoje, susitarė dėl koncerto, ku
ris tenai įvyks vasario 7 d. lietuvių 
klube. Koncertas įdomus tuo, kad su 
soliste drauge dalyvaus ir vietinis 
choras, vadovaujamas muz. Petro Ar- 
mono. Programoje, be solo dainų, so
listė dainuos drauge su choru To
ronte Pasaulio Lietuvių Dienose pa
garsėjusią dainą “Mano protėvių že
mė" Br. Budriūno. Po koncerto Gina 
žada ten praleisti kelias dienas.

Mūsų kredito unijos nariui
ata Domininkui Linkonui

mirus, jo žmonai ELENAI bei visiems kitiems artimie
siems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito
Unijos "Litas" valdyba

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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

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

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas ................... 6.0 % Asmenines .................................11 %
Taupomąsias s-tas .............. 9 % Nekiln. turto 10.5%
Pensijų planas ...................... 8.5 % Čekių kredito 12.0%
Term. ind. 1 m. ................... . 9.5 % Investacines nuo ....................11 %
Term. ind. 2 m. ............... 9.75%
Term. ind. 3 m..................... 10 %
Duoda nemokamą gyvybės opdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
dą iki $2,000 už toup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve 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 vasara nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

Gen. Lietuvos konsulas dr. J. 
Žmuidzinas ir ponia, Vokietijos 
oro kelių bendrovės “Lufthan
sa”, Ontario Meno Galerijos ir 
Goethės instituto pakviesti, da
lyvavo š.m. sausio 11d. Vokieti
jos grafikos kūrinių parodos ati- 
daryme-priėmime minėtoj gale
rijoj.

Klaipėdos atvadavimo minė
jimą sausio 14 d. Prisikėlimo 
par. salėje surengė jūrų skau- 
tai-tės, talkinami jūrų šaulių ir 
M. Lietuvos Dr-jos. Programą 
pradėjo V. Keturakis, jūrų bu
dys, pakviesdamas pranešėja 
jūrų skautę Ritą Trinkaitę. Įdo
mią paskaitą skaitė buvęs laik
raščio “Lietuvos Pajūris” red. 
A. Lymantas iš Montrealio. Jis 
atskleidė dar mažai žinomų fak
tų apie Klaipėdos atvadavimą, 
rastų prancūzų šaltiniuose. Be 
to, jis kalbėjo apie dabartinę 
būklę Klaipėdoje, Rambyno 
vargus, ir t. t. Meninę progra
mą atliko solistai J. Sriubiškie- 
nė ir A. Simanavičius, akompa
nuojami J. Govėdo. Su tauti
niais šokiais pasirodė 6 jūrų 
skautės — jaunės ir udrytės. Po

programos visi minėjimo daly
viai, kurių buvo apie 150, buvo 
pavaišinti kava ir pyragaičiais.

Atidaryta nauja meno galeri
ja, kurios savininkai yra Juozas 
ir Lydija Valevičiai, anksčiau 
gyvenę Hamiltone, o dabar — 
Mississaugoje. Galerija pava
dinta “19th Century a. Old Mas
ters Gallery, Inc.” Jos adresas: 
92A Scollard St., Toronto, Ont. 
Tel. (416) 960-1211. Galerijos 
atidarymas įvyko š. m. sausio 13, 
šeštadienį, nuo 4 v. p. p. — 7 v. 
v. Galerijoje išstatyti žymių dai
lininkų paveikslai iš 18 ir 19 š. 
Visi jie yra parduodami. J. Va
levičius šioje srityje turi patyri
mo ir tikisi sudominti kanadie
čių visuomenę. Tokio pobūdžio 
galerijų Toronte tėra dvi.

Toronto policijoje yra ir ke
letas lietuvių. Jos vadovybė 
stengiasi policijos eilėse turėti 
įvairių tautinu grupių žmonių. 
Spaudoje kartas nuo karto pasi
rodo ir lietuvių policininkų pa
vardės. Pvz. “The Toronto Sun” 

i 1979. I. 7 rašė apie Andrių 
Chveduką, kuris atskubėjo gel
bėti užpultos moters.


