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Studijuoti ar bėgti?
Keičiasi kartos, keičiasi ir idealai bei gyvenimo būdas. 

Vyresnioji mūsų karta, užaugusi nepriklausomoje Lietuvo
je, savo gyvenimo idealais laikė dvasines vertybes — reli
gines, tautines, kultūrines. Vieni tos kartos žmonių pabrėžė 
vienokias vertybes, kiti kitokias, bet bendras visų bruožas 
buvo idealistinė gyvenimo linkmė. Bene labiausiai visiems 
rūpėjo mokslas, kuris pradžioje buvo sunkiai pasiekiamas, 
bet vėliau gerokai palengvėjo ir pasidarė prieinamu beveik 
visiems. Ypač jaunimas veržėsi Į mokslą, nes tai buvo vie
nintelis kelias Į šviesesnę krašto bei asmeninę ateitį. Ir 
niekas nesigailėjo ta linkme pasukęs — mokslas atidarė 
duris Į seniai lauktą tautos bei valstybės šviesą. Su tokia 
nuotaika atvyko į Vakarus ir pokariniai išeiviai. Daugelis 
jų ir Vakaruose ėjo ta pačia linkme. Ne tik patys ėjo, bet 
ir savo vaikus skatino. Dėlto nenuostabu, kad pradžioje 
išeivijos vaikai, net vietinio krašto kalbos nemokėdami, 
gana greitai prasiveržė Į pirmąsias mokinių eiles. Ir tėvai, 
ir mokytojai, ir mūsų visuomenė didžiavosi, kad gabūs lie
tuviai mokiniai. Tokia nuotaika vyravo bene ištisą pir
mąjį dešimtmetį ar net ilgiau, kol pradėjo įsigalėti kitokios 
idėjos, kylančios iš vietinio krašto gyventojų bei jų moki
nių, būtent, kad mokslas yra ne idealas, o sunki našta. 
Palengva krito mūsų mokinių pirmavimas, sumažėjo ryžtas 
mokslui.

T
A LINKMĖ taip išplito, įsitvirtino, kad* daugybė jau
nosios kartos žmonių suabejojo mokslu kaip idealu. 
Vieni metė akademines studijas ir nuėjo dirbti į fab
rikus bei įstaigas, kiti pasirinko praktines šakas, nereika

laujančias ilgų studijų. Universitetuose studentų skaičius 
labai sumažėjo. Tokioje srovėje plaukia ir jaunoji lietuvių 
karta. Ji, skatinama savo tėvų, tebegyvenančių senąja tra
dicija, bando nebėgti nuo akademinių studijų. Tačiau to
kių akademinės nuotaikos jaunuolių skaičius nėra didelis. 
O ir jų dauguma renkasi vien praktines profesijas — gy
dytojų, inžinierių, buhalterių, advokatų, prekybininkų ir 
pan. Į humanitarinius mokslus nedaug kas ryžtasi. Tai su
daro pavojų visai mūsų kultūrai. Turėsime daug praktinių 
profesijų žmonių, bet labai mažai teologų, istorikų, 
logų, psichologų, mokytojų, literatų, muzikų ir t.t. Be hu
manitarinio sluogsnio žmonių negalėsime nei išlaikyti, nei 
kurti savitos kultūros, kuri sudaro lietuvybės pagrindą. Šis 
trūkumas pradedamas jausti jau dabar. Pvz. Kanados vy
riausybė duoda lėšų parašyti akademinio pobūdžio veika
lams apie atskiras etnines grupes. Tokių veikalų autorių 
Kanadoje atsirado per 20. Deja, kol kas nėra tinkamo žmo
gaus rašyti apie lietuvius. Mat, pagrindinis reikalavimas 
— autorius turi būti universiteto dėstytojas, parašęs aka
deminio lygio knygų. Šis vienas faktas rodo, ko mums 
šiuo metu trūksta.

S
ILPNĄJĄ mūsų pusę rodo ir kiti faktai. Vienas tokių 
yra aplamai lietuvių stoka universitetų profesūroje, 
ypač Kanadoje. Didžiuojamės tais, kuriuos turime, bet 
jie yra reti paukščiai, kurių dalis yra atkilusi iš Lietuvos. 

Kai būna baltistikos studijų dienos ir kai suvažiuoja estų 
bei latvių akademikai, labai išryškėja lietuvių atsilikimas 
toje srityje. Pagal išeivijos skaičių lietuviai turėtų gero
kai pralenkti kitus baltiečius. Galbūt lietuviai yra gausesni 
praktinėse profesijose, bet humanitarinėse reikia jiems pa
sispausti. Visų pirma reikėtų atstatyti mūsų visuomenėje 
mokslo nuvertinimą. Tradicinė mūsų pažiūra į mokslą bu
vo sveika. Ir dabar matome, kad praktinės profesijos yra 
tarnyba, užtikrinanti gerą duoną, bet jos nekuria kultūri
nio gyvenimo. Didiesiems mūsų tautos uždaviniams reikia 
akademinio lygio humanitarinio išsilavinimo žmonių. Dėlto 
jaunoji mūsų karta turėtų įžvelgti prasidedančią krizę, nu
kreipti savo talentus ne vien tik į praktines profesijas. Ji 
turėtų prisiminti, kad didieji visuomeninio, politinio ir kul
tūrinio gyvenimo sprendimai daromi ne lengvai prieina
muose fabrikuose, bet universitetų katedrose, politiniuose 
sambūriuose, komunikacijos priemonėse. Antra, mūsų jau
nimas neturėtų bėgti nuo akademinio mokslo, kuris ir lais
vajame pasaulyje yra įtakos sferoje. Mokslas yra našta tin
giniams, nepajėgiems, bet palaima ryžtingiesiems.

Pasaulio Įvykiai
BRITANIJĄ Į EKONOMINĮ CHAOSĄ VĖL ĮSTŪMĖ BESAIKIAI 
kaikurių unijų reikalavimai ir streikai. 1975 m. Britanija buvo 
priartėjusi prie visiško bankroto, kai infliacija pasiekė 26%. Ją 
tada išgelbėjo premjero J. Callaghano pasiektas susitarimas su 
unijomis apriboti iki minimumo atlyginimų didinimą. Šio susita
rimo dėka infliacija 1978 m. nukrito iki 7,7%. J. Caliaghanas pa
skelbė gaires, numatančias atlyginimų padidinimą tik 5%, bet jas 
atmetė Fordo automobilių gamyklos darbininkai, pernai rudenį 
streiko dėka išsikovoję 17%. Visišką chaosą atnešė praėjusią savai
tę prasidėjęs 100.000 sunkvežimių vairuotojų streikas, šios unijos 
nariai nori, kad jiems atlyginimas būtų padidintas 22%. Piketa- 
vimu sunkvežimių vairuotojai sustabdė žaliavų ir net maisto gami
nių pristatymą, laivų pakrovi-a---------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Ekonomija ir vienybė
Kanados Vienybės Taryba, 

remdamasi kanadiečių nuomo
nės tyrimais, paskelbė studiją, 
kuri buvo pasiųsta visiems 
premjerams. Joje konstatuoja
ma, kad kanadiečiams daugiau 
už vienybę rūpi infliacija ir ap
lamai ekonominės problemos. 
Tarp provincijų pastebimos var
žybos išsikovoti daugiau pinigų 
iš Otavos. Kvebekui ir Atlanto 
provincijoms atrodo, kad iš fe
deracijos daugiausia naudos tu
ri Ontario provincija. Vakarų 
provincijos teigia, kad šiuo at
žvilgiu pirmoje vietoje stovi 
Kvebekas, antroje — Ontario. 
Pavieniai kanadiečiai esą visiš
kai nesuka galvos dėl vieningos 
Kanados išlikimo. Šios studijos 
mintis patvirtino ir Gallupo ins
tituto neseniai atlikti tyrimai. 
Pagal juos net 67% apklaustų 
kanadiečių buvo susirūpinę nuo
latiniu pragyvenimo išlaidų di
dėjimu, 59% - nedarbu, 56% 

— infliacija ir tik 22% — vie
nybės klausimu.

Diplomatinių ryšių užmezgi
mas tarp JAV ir komunistinės 
Kinijos sukėlė nemažą rūpestį 
Kanados vyriausybei dėl gali
mo prekybos suaktyvėjimo tarp 
minėtųjų šalių. Pekingan su 20 
verslininkų delegacija paskubo
mis nuskrido Kanados prekybos 
min. J. Horneris. Jo pranešimu 
iš Hong Kongo, kanadiečių nuo
gąstavimams nėra jokio pagrin
do. Komunistinė Kinija, atvėru
si duris į pasaulį, dabar duoda 
gausius užsakymus įvairioms 
firmoms daugelyje šalių. Se
kantį mėnesį valdinė “Petro- 
Canada” bendrovė ir privati 
“Ranger Oil” bendrovė su Kini
ja pasirašys daugelio milijonų 
vertės sutartį vykdyti naftos pa- 
jieškas Kiniją supančių jūrų pa
krantėse. Išlaidas ir pelną šios 
bendrovės dalysis pusiau. Kana- 
don netrukus atvyks kiniečių

Jauniausieji torontiškio “Atžalyno” šokėjai laukia savo eilės scenoje Nuotr. O. Burždžiaus

Lietuvės laiškas pas prezidentą
Mūsų bendradarbio pranešimas iš Vašingtono

Sausio 10 d. tarptautinės ži
nių agentūros pranešė, kad 
žmogaus teisių gynėjo Balio Ga
jausko žmona Irena atviru laiš
ku kreipėsi į JAV prezidentą 
Carterį, prašydama užtarti kali
namą jos vyrą, kuris atlieka 
bausmę sovietų koncentracijos 
stovykloje. Atvirame laiške 
Amerikos prezidentui Gajaus- 
kienė sako, kad jos vyro kančios 
yra neįsivaizduojamos.

Balio Gajausko teismas įvyko 
1978 m. balandžio mėn. Vilniu
je, kur jis buvo nuteistas 10 me
tų sunkiųjų darbų stovykloje ir 
5 metam tremties už antisovie- 
tinę veiklą. B. Gajauskas teisme 
apkaltintas, kad bendradarbia
vo su žmogaus teisių gynėjų 
Aleksandru Ginzburgu, kuris iki 
savo suėmimo prieš dvejus me
tus tvarkė rašytojo A. Solženi- 
cino įsteigtą fondą padėti įka
lintiems disidentams bei jų šei
moms. Taip pat B. Gajauskas 
buvo kaltinamas, kad rinko 
Lietuvos partizanų kovų pokario 
dešimtmetyje istorinę medžia
gą-

Žinią apie I. Gajauskienės 
laišką prezidentui Carteriui tą 
pačią dieną “Amerikos Balsas” 
perdavė ne tik į Lietuvą, bet ir 
į eilę kitų rytų Europos valsty
bių.

delegacija užpirkti stambesnio 
kviečių kiekio. Ji taipgi susipa
žins su galimybėmis įsigyti ka- 
nadiškų įrenginių telefono ir te
legrafo ryšiams. Pekinge liko 
Toronto “Massey-Ferguson” ir 
Montrealio “SNC” bendrovių 
atstovai. Torontiečiai tikisi Ki
nijai parduoti žemės ūkio maši
nų ar galbūt net pastatyti vieną 
jų gamyklą, o montrealiečiai 
nori patobulinti dvi geležies rū
dos kasyklas.

Imigracijos min. J. S. G. Cul- 
lenas pasisiūlė Jungtinėms Tau- 

(Nukelta i 8-tą psl.)

Programos Lietuvai
Didžioji krikščionių šventė 

Kalėdos yra išbraukta iš oficia
liųjų kalendorių anapus geleži
nės uždangos. Vienok žinios iš 
anapus ir turistai patvirtina, 
kad didžiąsias krikščionių šven
tes, ypač Lietuvoje, ne tik vy
resnieji, bet ir jaunimas žino ir 
jas plačiai švenčia. Atrodo, kad 
tam tikra dalimi čia patarnauja 
ir radijas iš užsienio — vienin
teliai laisvos informacijos kana
lai. Pvz. ir šiais metais lietuviš
koji “Amerikos Balso” tarnyba 
net visą prieškalėdžio savaitę, 
šalia kitų kasdieninių progra
mos dalių, skyrė ir kalėdinei te
mai. Klausantis lietuviškų laidų 
buvo girdimi rašytojų A. Vai
čiulaičio, Al. Barono, A. Macei
nos ir kitų lietuviškieji kūriniai 
Kalėdų temomis, o Kalėdų pir
mą dieną antrojoje programos 
laidoje, vos pradėjus programą, 
pasigirdo lietuviškai pasakytas 
kalėdinis popiežiaus sveikini
mas, įrašytas tiesiai į juostą. Ma
tyt, “Amerikos Balso” lietuviš
kųjų programų redaktoriai J. 
Blekaitis, A. Petrutis, J. Vitėnas 
ir kiti įdėjo nemažai širdies, kad 
prieškalėdinės ir kalėdinės pro
gramos, transliuojamos per 
valstybės išlaikomą “Amerikos 
Balsą”, lietuviams tėvynėje bū
tų įdomios. Pabrėžtina, kad lie
tuviškos “Amerikos Balso” lai
dos trumposiomis bangomis yra 
gerai girdimos ir šiaurės Ame
rikos žemyne.

“Mano Dieve, aš norėjau 
gyventi”

Tokiu pavadinimu 1978 m. 
knygų rinkoje pasirodė jaunos 
latvaitės tremtinės parašyta 
knyga apie savo išgyvenimus Si
bire. Knyga išleista anglų kalba 
ir ji platinama JAV sostinėje 
bei kitur gyvenančių latvių. 
Apie išgyvenimus Sibire turime 
visą eilę gerų ir jaudinančių 

lietuvių autorių, kentėjusių Si
bir o tremtyje, atsiminimus. 
Ypač prisimintini E. Juciūtės, 
E. Rūkienės, B. Armonienės, H. 
Tautvaišienės ir kitų autorių 
veikalai.

Keturiolikmetės latvaitės Rū
tos U. dienoraštis, kuri buvo 
1941 m. birželio mėnesį ištrem
ta į Sibirą su savo senele, moti
na ir dviem jaunesnėm už ją se
sutėm, yra trenkianti knyga. 
Tai tiesiog scenarijus filmui. 
Mergaitės dienoraštis neįtikėti
nai šaltas, niekur ji nelieja sa
vo skaudžių jausmų, bet tik ap
rašo savo išgyvenimus, detali
zuodama sunkiausius išgyveni
mų aspektus.

Ar buvo šios jaunos mergai
tės užrašai redaktorių kiek iš
lyginti, nežinia, nes nei dieno
raščio autorės Rūtos, nei jos se
sutės Maijos nebėra gyvųjų tar
pe. Rūta mirė 1958 m., turėda
ma 31 metus amžiaus, o jos jau
nesnė sesutė Maija mirė 1968 
m. Senelė ir motina mirė Sibiro 
tremtyje, o nuo išvežimų išsigel- 
bėjęs tėvas, jau= seniai turėjęs 
savo dukters šiurpaus dienoraš
čio rankraštį, leido Vakaruose 
išspausdinti tik prieš kelerius 
metus. Pirmoji knygos laida lat
vių kalba išleista 1977 m., o da
bar jau platinama trečioji laida 
latvių kalba ir pirmoji laida ang
lų kalba. Angliškame vertime 
knygos pavadinimas šis: “Dear 
God, I wanted to live”. Knygos 
aplanke, trumpai suglaudžiant 
šeimos tragediją, rašoma: 
“Rankraščio originalas latvių 
kalba pirmą kartą knygos forma 
dienos šviesą išvydo 1977 m. 
Šiuo metu platinama trečioji 
knygos laida latvių kalba, bet 
Rūtos tėvas niekad nepamatė 
savo mirusios dukters svajonių 
išsipildymo. Jis nesulaukė pro
gos pamatyti mirusios dukters 
knygą, nes pats mirė 1978 m. 
vasarą”. 

mą bei iškrovimą uostuose. Pa
sikartojančius 24 valandų strei
kus pradėjo traukinių mašinis
tai, sustabdydami užmiesčiuose 
gyvenančių tarnautojų ir darbi
ninkų atvykimą į darbovietes. 
Streikuoti ruošiasi savivaldybių 
tarnautojai, reikalaujantys net 
40-50% atlyginimų padidinimo. 
Tokių besaikių reikalavimų pa
tenkinimas metinę infliaciją vėl 
pakeltų iki 30%, trejus metus 
su ja vestą kovą padarydamas 
beprasmiška. Vilties teikia kai- 
kuriuose Britanijos miestuose 
pradėta moterų akcija. Išėjusios 
į gatves, jos reikalauja mirties 
unijų vadams. Toks viešosios 
nuomonės atsisukimas prieš 
unijas turbūt atvėsins jų vadus, 
kurių eilėse yra nemažai komu
nistų.

Iranas be šacho
Irano šachas R. Pahlavis, 

spaudžiamas nesibaigiančių de
monstracijų, išskrido į Egiptą, 
kur buvo šiltai sutiktas prez. A. 
Sadato, po kelių dienų — į Ka
liforniją. Kraštui valdyti R. 
Pahlavis paliko devynių asmenų 
karališkąją tarybą ir naująjį 
premjerą Š. Bachtiarą. Šacho 
išvykimas, nors oficialiai vadi
namas tik atostogomis, Irano 
miestuose buvo sutiktas milijo
ninėmis džiaugsmo demonstra
cijomis. Iš Paryžiaus ruošiasi 
grįžti pagrindinis demonstraci
jų kurstytojas A. Chomeinis — 
religinis konservatyviųjų maho
metonų vadas. Iraną jis nori pa
versti mahometoniška respub
lika, kurioje pagrindinė valdžia 
tektų mahometonų dvasiškiams. 
Tokia reforma Iraną vėl grąžin
tų į viduramžių laikus. Savo 
knygoje A. Chomeinis yra pasi
sakęs prieš užsienio įtaką Ira- 
nui, rasines bei religines mažu
mas. Ligšiolinės premjero Š. 
Bachtiaro pastangos atstatyti 
tvarką ir ramybę buvo nesėk
mingos. Kariuomenė bei jos va
dai tebėra ištikimi šachui R. 
Pahlaviui. Labai galimas daly
kas, Irano valdymą turės perim
ti karinė diktatūra.

Pabėgo rusaitė
Iš sovietinio ekskursijų laivo 

“Leonidas Sobinovas” Sydnė- 
jaus uoste pabėgo 18 metų am
žiaus padavėja Lilijana Gasins- 
kajova. Nakties metu ji išlindo 
pro savo kabinos langelį ir at
plaukė į krantinę, apsirengusi 
tik maudymosi kostiumu. Spau

Šiame numeryje:
Studijuoti ar bėgti?

Bėgdami nuo mokslo, kenkiame savajai kultūrai 
Lietuvės laiškas pas prezidentą

B. Gajausko žmonos prašymas pasiekė JAV prezidentą 
Spaudoje apie spaudą 

Vertindami lietuviškąją spaudą, neužmirškime darbo sąlygų 
Kredito kooperacija seniau ir dabar 

Kooperacijos idėja ir kredito kooperatyvai Kanadoje 
Sovietų agentų pareigos

Slapta informacija, paskelbta rusų pabėgėlio 
Komentuojant komentarus 

Dr. A. Štromas atsako savo kritikams
Jaunimas turi rasti savitą kelią

Pokalbis su jaunimo kongreso studijinės dalies vedėju 
Nesunaikinami pėdsakai

Atsisveikinant su Vilniaus krašto veikėju Mamiūnu 
Anei rašto, anei druko ...

Okupuotos Lietuvos tikintiesiems reikia laikraščio 
Kreivos idėjos "Mindauge"

Kritiškos pastabos apie J. Marcinkevičiaus dramą

dos atstovams pareiškė, kad ko
munizmu ji visiškai nusivylė, 
būdama 14 metų amžiaus. Dar
bo ekskursijų laive jieškojo pa
bėgimo tikslu. Britanijos uos
tuose ji nebuvo išleista į kran
tą, tad Sydnėjuje nutarė išlįsti 
pro kabinos langą ir pasiprašy
ti politinės globos. Ją jai sutei
kė Australijos vyriausybė. 
Maskvoje kompartijos vadas ir 
augščiausiojo sovieto prezidiu
mo pirm. L. Brežnevas pasirašė 
įsaką, kuriuo atimama Sovietų 
Sąjungos pilietybė iš 1976 m. 
pabėgusio šachmatų meisterio

Korčnojaus. Sovietų Sąjun- 
likusiai jo žmonai neduo

dama leidimo išvykti pas vyrą. 
Iš Maskvos taipgi pranešama, 
kad netrukus už religinę veiklą 
bus teisiamas sekminininkų vei
kėjas Vladimiras Šelkovas. Ma
tyt, kompartijai nepatiko vieši 
jo pareiškimai, kad Sovietų Są
jungoje nėra religinės laisvės

Šnipų sęrašas
Į V. Berlyną su žmona ir vai

ku pabėgo augštas R. Vokietijos 
saugumo pareigūnas. V. Vokie
tijos vyriausybė tuo tarpu ne
skelbia jo pavardės, bet pabrė
žia, kad jis yra pulkininkas lei
tenantas, atnešęs svarbių špio
nažo paslapčių. Pagal jo parū
pintą R. Vokietijos šnipų sąra
šą V. Vokietijoje jau suimti ke
turi agentai. Spėjama, kad V. 
Vokietijoje yra apie 8.000 ko
munistų šnipų, dirbančių R. Vo
kietijai. Juos sunku susekti, kai 
abiejose Vokietijose vartojama 
ta pati vokiečių kalba. Tokie 
agentai lengvai prisitaiko prie 
vietinių sąlygų, neišsiskiria iš 
V. Vokietijos gyventojų. Dau
giau žinių apie šį pabėgėlį žada
ma sekančią savaitę.

Izraelio kerštas
Taikos derybas tarp Izraelio 

ir Egipto vėl bando atnaujinti 
JAV pasiuntinys A. Athertho- 
nas, bet jų, atrodo, nesiekia 
premjero M. Begino vyriausy
bė. Atsikeršydama už palesti
niečių susprogdintą bombą Je
ruzalės turgavietėje, sužeidusią 
20 asmenų, ji malūnsparniais 
pasiuntė parašiutininkų dalinį į 
Libaną per karo paliaubas pri
žiūrinčių Jungtinių Tautų karių 
linijas. Teigiama, kad buvo su
naikintos dvi palestiniečių ba
zės, esančios 18 km nuotolyje 
nuo pasienio, šiaurinėje Litani
jos upės pusėje.
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9 REUM AME GYVEAIIME
* LIETUVOJE ATSISTATYDINO 

buvęs Vilniaus arkivyskupijos kapi
tulinis vikaras-valdytojas mons. Čes
lovas Krivaitis. Jo vietoje Vilniaus 
arkivyskupijos konsultoriai nauju 
Vilniaus arkivyskupijos valdytoju iš
rinko dekaną kun. Algirdą-Kazimie- 
rą Gutauską, gimusį 1921 m. Jis ku
nigu buvo įšventintas 1945 m. ir pas
kutiniu metu buvo šv. Teresės para
pijos ir Aušros Vartų klebonu bei 
ėjo Vilniaus arkivyskupijos patarėjo 
pareigas. “LKB Kronika” 33 nr. 
straipsnyje “Kokie kunigai gina ka
gėbistą?” (iš Kauno kunigų semina
rijos pašalintą klieriką Jakutį) apie 
kunigą A. Gutauską pateikia neigia
mą charakteristiką.

* IŠ LIETUVOS GAUTOMIS žinio
mis, Telšių vyskupijoje įvyko nema
žai kunigų pasikeitimų. Buvęs Ma
žeikių klebonas kapitulos kan. Juo
zapas Miklovas laikinai perkeltas į 
Palangą vikaro pareigom. Palangos 
klebonas kun. Petras Merliūnas per
keltas vikaru į Klaipėdą. Klaipėdos 
klebonas kun. Juozapas Gedgaudas 
iškeltas Į Požerės parapiją Šilalės 
rajone. Šilalės klebonas kan. Anta
nas Kiela, sulaukęs 80 m. amžiaus, 
atsisakė iš pareigų ir apsigyveno 
Tirkšliuose. Kauno ligoninėje pasku
tiniu laiku gydėsi ir buvo operuoti 
kun. Juozas Šukys, Laukuvos klebo
nas, ir kun. Boleslovas Radavičius, 
Žaiginio klebonas.

* RELIGINĖ LIETUVIŲ KATA
LIKŲ ŠALPA, kurios būstinė yra 
Niujorke (351 Highland Bld., Brook
lyn, NY 11207, USA) išleisdino kny
gelę “Melskimės už Lietuvos ken- 
čiančią-kovojančią tautą”. Joje sudė
tos maldos, tinkamos vigilijoms ir 
šventajai valandai už Lietuvos bei 
tikėjimo laisvę. Taip pat surašytas 
tvarkaraštis maldos dienų už Lietu
vą kiekvienai katalikų parapijai, 
vienuolijai, institucijai laisvajame 
pasaulyje. Išimtį sudaro Kanada, kur 
pirmąjį kovo sekmadienį švenčiama 
Tikinčiosios Lietuvos Diena visų lie
tuvių katalikų. Minėtoji knygelė yra 
parengta kun. K. Pugevičiaus. Pri
dėtos maldos ir anglų kalba, kad 
galėtų dalyvauti kitataučiai ir lietu
viškai nekalbantys tautiečiai.

* “BROLIAMS LIETUVIAMS 
LINKIU KALĖDŲ PALAIMOS 
KRISTUJE” — tai jau antrasis po
piežiaus Jono Pauliaus II lietuviškas 
sveikinimas, nukreiptas j lietuvių 
tautą. Kalėdiniame žodyje popiežius 
kreipėsi į visas pasaulio vyriausybes. 
Jis skatino valdžias priimti pilnąją 
tiesą apie žmogų, taigi ir tą žmogaus 
plotmę, kuri buvo atskleista šven
tąją naktį Kristaus gimimu. Žmoni
jos stiprybė glūdi šioje paslaptyje, 
todėl niekas neturi priešintis jos 
įtakai, nes be jos visa, kas žmo
niška, žlunga. Kalboje popiežius už
siminė apie žmogaus teisių pažeidi
nėjimus pasaulyje ir prašė prisiminti 
visus vargšus. Ypač jis prisiminė 
tuos, kuriems tą naktį neleidžiama 
dalyvauti Kristaus gimimo šventė
je ir kurie neturi kunigo, kuris ga
lėtų aukoti Mišias. Jis skatino vi
sus pagalvoti apie svetingumo stoką 
žmoguje Dievo atžvilgiu ne tik Kris
taus gimimo Betlėjuje metu, bet ir 
visais laikais, šį kartą popiežius pa
sveikino tikinčiuosius 25 kalbomis: 
prancūzų, anglų, vokiečių, ispanų, 
portugalų, rusų, olandų, albanų, ara
bų, armėnų, kroatų, bulgarų, čekų, 
slovėnų, vengrų, rumunų, gudų, lie
tuvių, ukrainiečių, japonų, kiniečių, 
etijopų, lenkų ir lotynų. Pasak Vati
kano stebėtojų, tai rekordinis popie
žių betkada panaudotų kalbų skai
čius vienu metu.

* PRIVAČIĄ IŠPAŽINTĮ IR SAN
TUOKOS NEIŠARDOMUMĄ Jonas 
Paulius II pabrėžė Kanados vysku
pams, lankiusiems jį prieš Kalėdas. 
Pasak popiežiaus, kiekvienas, kuris 
atsiskiria nuo savo santuokinio ir 
veda kitą — svetimauja, šio Kristaus 
mokymo Bendrija negali kitaip aiš
kinti ar panaikinti. Pabrėžęs vysku
po, kaip vienybės su visuotine Bend
rija atstovo, vaidmenį, jis nurodė, 
kad pagrindinė vyskupo pareiga yra 
Evangelijos skleidimas. Jis pabrėžė 
dvi sakramentinio gyvenimo taisyk
les, kurių būtina laikytis: tai ėjimas 
išpažinties prieš priimant pirmąją 
Komuniją ir bendrojo atleidimo iš
imtinis pobūdis. Esą anksčiau Pau
lius VI buvo leidęs eksperimentavi
mo laikotarpį — vaikai buvo lei
džiami priimti pirmąją Komuniją be 
išpažinties. Tačiau šis laikotarpis 
1973 m. buvo oficialiai užbaigtas ir 
dabar einantieji pirmosios Komuni
jos turi būti atlikę išpažintį. Bend
rasis atleidimas, teikiamas be priva

čios išpažinties, yra grynai išimtinio 
pobūdžio ir teikiamas tik labai ne
normaliose sąlygose. Tos sąlygos re
miasi Tridento santarybos mokymu 
apie asmeninę išpažintį. Jis pakar
tojo Pauliaus VI žodžius, esą kuni
gas gali atidėlioti daugelį darbų bei 
pareigų, bet negali atidėti savo dar
bo ir pareigos klausykloje.

* LENKIJOS VYSKUPAI visuoti
niame susirinkime 1978 m. gruodžio 
mėnesį pareikalavo, kad komunisti
nė Lenkijos valdžia nustotų cenzū
ruoti katalikiškąją spaudą ir net 
teiktų finansinę paramą. Pasak jų, 
dabar popiežius yra lenkas, tad len
kai katalikai turi pilną teisę būti in
formuojami apie visus jo pasisaky
mus ir skaityti pilnus jo kalbų teks
tus. Vyskupai taipgi skatino visus 
lenkus klausyti Vatikano radijo.

* KUN. EDOUARD DHANIS, SJ, 
buvęs ilgametis šv. Gregoriaus uni
versiteto Romoje profesorius, nuo 
1963 m. iki 1966 m. rektorius, mirė 
sulaukęs 76 m. amžiaus. Jis buvo gi
męs Belgijoje ir kunigu įšventintas 
1929 m. Į jėzuitus įstojo 1939 m. Nuo 
1933 m. iki 1949 m. profesoriavo Bel
gijos Liuveno universitete, paskui 
buvo paskirtas į Romą ir ten išgyve
no iki mirties. Jis daug pasidarbavo 
II Vatikano santarybos metu ir pa
rašė pirmąją K. Bendrijos dogmati
nės konstitucijos apybraižą. 1969 m. 
buvo popiežiaus pasiųstas Olandijon 
švelninti įtampos tarp Olandijos vys
kupų ir Vatikano “Olandų Katechiz- 
mo” reikalu. Reikalas buvo išspręs
tas, kai tolimesnės laidos buvo pra
dėtos spausdinti su pataisomis. 1976 
m. kun. E. Dhanis buvo paskirtas 
specialiu Pauliaus VI astovu kalbėtis 
su arkiv. Marcel Lefebvre, nusista
čiusiu prieš K. Bendrijos liturgines 
reformas. Toje savo misijoje jis nie
ko nepasiekė: arkiv. Lefebvre popie
žiaus nepaklausė ir buvo suspenduo
tas.

* ARKIV. MARCEL LEFEBVRE 
kuris yra pasisakęs prieš II Vatika
no santarybos nutarimus ir Pauliaus 
VI suspenduotas už nepaklusnumą, 
prieš Kalėdas turėjo pasimatymą su 
Jonu Pauliumi II. Nei arkivyskupas, 
nei Vatikanas jokio pareiškimo po 
pasimatymo nepadarė, nors italų 
laikraštis “La Nazione” paskelbė ži
nią, kad dar prieš susitikimą arkiv. 
Lefebre pažadėjęs pripažinti visus II 
Vatikano santarybos sprendimus bei 
popiežiaus autoritetą. Tam susitiki
mui tarpininkavęs kard. Giuseppe 
Siri, Genujos arkivyskupas. Esą Jo
nas Paulius II jau tada norėjęs su
spendavimą atšaukti, tačiau jį sulai
kęs doktrinų kongregacijos prefek
tas kard. F. šeperis. Dabar spauda 
praneša, kad sausio 10 d. arkiv. Le
febvre turėjo pasimatymą ir su kard. 
šeperiu.

* VOKIEČIAI KATALIKAI SO
VIETŲ SĄJUNGOJE yra įsteigę 
eilę parapijų centrinės Azijos daly
je. Tai pranešė vokiečių spaudos 
agentūra KNA, pasiremdama tas 
vietoves aplankiusių R. Vokietijos 
gyventojų pranešimais. Daugumas 
ten gyvenančių vokiečių yra vadi
namieji “Volgos vokiečiai” iš Volgos 
vokiečili respublikos. Daugumas tų 
vokiečių II D. karo metu buvo iš
tremti į Aziją. Po ilgo beteisio gyve
nimo jiems buvo leista burtis. Taip 
jie steigė savo parapijas ir pasista
tydino koplytėles. Vienintelis sunku
mas — susirasti kunigus, kurie turė
tų darbo leidimą. Paprastai į tą 
kraštą ištremtieji kunigai tokio lei
dimo neturi, ir jų apaštalavimas bū
na slaptas.

* LENKŲ KALBA MIŠIOS KIEK
VIENĄ SEKMADIENĮ bus trans
liuojamos per Vatikano radiją Len
kijon. Tai naujas Jono Pauliaus II 
potvarkis. Pirmąsias tokias transliuo
jamas Mišias lenkų kalba laikė pats 
popiežius sausio 7 d.

* “CIVILTA CATTOLICA”, jėzui
tų žurnalas, parėmė Italijos vysku
pų pasisakymą abortų klausimu ir 
apkaltino pasaulietinę spaudą netei
singai perteikusią vyskupų pareiški
mą. Esą spauda pavaizdavusi vysku
pus kietaširdžiais, o jų laišką — la
bai negatyviai. Žurnalas stebisi, kad 
spauda kaltina vyskupus kietaširdiš
kumu, tolerancijos stoka ir dogma
tizmu už patvirtinimą ekskomunikos 
tiems, kurie žudo negimusius kūdi
kius. Pasak žurnalo, spauda turėtų 
dėkoti, kad K. Bendrija vykdo savo 
užduotį ir tarnauja žmogaus sąži
nei bei visai žmonijos civilizacijai, 
puoselėdama žmogiško asmens vertę.

KUN. J. STŠ.

Naujojo popiežiaus įvedybų iškilmė Šv. Petro aikštėje Romoje 1978 m. Augščiausiai iškelta vėliava yra Lietuvos 
trispalvė (aiškiai matyti spalvotoje nuotraukoje) Nuotr. Arturo Mari

Padėka
Staigiai ir netikėtai amžinybėn iškeliavus

a.a. Vladui Bendoriui,
nuoširdžiai dėkojame: Prisikėlimo parapijos kuni
gams už Rožinį koplyčioje, parapijų klebonams— 
kun. Aug. Simanavičiui, OFM, kun. P. Ažubaliui, 
kun. Rafaeliui Šakaliui, OFM, atnašavusiems šv. 
Mišias; a.a. Vlado bičiuliams, užprašiusiems šv. 
Mišias, aukojusiems gėles, karsto nešėjams, sol. V. 
Verikaičiui, šeimininkėms, paruošusioms pusryčius 
ir visiem dalyvavusiem velionies laidotuvėse

Testamento vykdytojai

DISKUSINĖS MINTYS

Spaudoje apie spaudą
Moderni visuomenė, nežiūrint 

politinių sąlygų ar laiko dva
sios, ne vien augštai vertina 
spaudos reikšmę, bet ir jaučia 
jos jėgą, kuri formuoja viešą 
opiniją, teikia visų sričių infor
maciją ir yra viena gyviausių 
laiko kultūros apraiškų. Dikta
tūrinių kraštų spauda, kontro
liuojama ir cenzūruojama val
džios organų, yra ryškiausias 
spaudos svarbos Įvertinimo įro
dymas. Savojo krašto spauda 
tiek laisvo pasaulio kraštuose, 
tiek diktatūrinės santvarkos 
valstybėse tarnauja Įvairiems 
uždaviniams — nuo politinės 
propagandos iki komercinių in
teresų, reklamų, skelbimu ir t. 
t.

Tremties visuomenės spauda 
drastiškai skiriasi nuo spaudos, 
gyvuojančios savo gimtojo kraš
to ribose. Pagrindinis jos užda
vinys galėtų būti taip apibūdi
namas: palaikymas gyvo ryšio 
tarp visame pasaulyje pasklidu
sių savo tautiečių, juos tinkamai 
informuojant apie bendro inte
reso Įvykius ir darbus (mūsų at
veju: Lietuvos laisvės byla, kul
tūrinio ir visuomeninio gyveni
mo laimėjimai, konkretus infor
mavimas apie mūsų kasdieninį 
gyvenimą), jieškojimas priemo
nių mūsų tautinei sąmonei pa
laikyti, konkretus savosios kal
bos ir kūrybos išlaikymas, vis
pusiška informacija.

Uždavinys aiškus, reikalavi
mai dideli. Pažvelgus realybei į 
akis, mūsų spaudai vertinti rei
kia specialaus kriteriumo, atsi
žvelgiant į ypatingas sąlygas, 
kuriose toji spauda gyvena. 
Realus klausimas yra finansinė 
padėtis. Nei brangiomis rekla
momis, nei gerai apmokamais 
skelbimais mūsų spauda negy
vena. Prenumeratos, dažnokai 
nesumokamos laiku, ir gerašir
džių tautiečių aukos yra pagrin
dinis mūsų spaudos išsilaikymo 
šaltinis. O reikalavimai jai yra 
dideli. Paskutiniuoju metu pasi
rodantys straipsniai, kuriuose 
kritikuojama mūsų spauda, turi 
savyje didelę dalį tiesos, jei ne
atsižvelgiama į nepaprastas mū
sų spaudos sąlygas.

Tiesa, kad pagrindinis mūsų 
laikraščių personalas yra apmo
kamas. Iš ko gi gyventų redak
toriai, rinkėjai ir t. t.? Tačiau 
patį laikraščio turinį sudaro tik 
tie, kurie savo straipsniais už
pildo puslapius. Ir kas yra jie? 
Ar turime pilnai apmokamų 
žurnalistų, kurie iš savo straips
nių honoraro galėtų gyventi, pa
laikydami vidutiniškai paken
čiamą gyvenimo lygį, išlaikyda
mi savo šeimas, mokydami vai
kus? Ne. Mūsų spaudos pusla
pius užpildo daugiau ar mažiau 
talentingi žurnalistai — mėgė
jai, kurie daugeliu atveju savo 
pragyvenimo šaltinį randa tar
nyboje, nieko bendro neturin
čioje su “raštu”. Tai idealistai, 
lietuviško žodžio mylėtojai, ku
rie sielojasi mūsų gyvenimo 
problemomis ir savo vidinį pasi
tenkinimą randa, išreikšdami 
savo mintis bei įspūdžius raštu.

Reikalavimai yra dideli ko
munikacijai tarp mūsų visuome
nės vadų ir eilinio lietuvio. Ir 
kaip gi pasiekti teisingos, neiš
kraipytos informacijos, jei ko
munikatai ar spaudos konferen
cijos mūsų visuomenėje visiškai 
yra išnykę? Teko man nekartą 
sėdėti posėdžiuose, kuriuose bu
vau stebėtoja. Įspūdžiai ir išva
dos yra natūraliai subjektyvus 
dalykas. Įspūdžių forma para

šyti reportažai su neišvengia
mais komentarais neturi to au
toriteto, kurį turėtų oficialus 
komunikatas. Dauguma mūsų 
organizacijų skundžiasi infor
macijos stoka spaudoje apie jų 
veiklą. Retas atsitikimas, kad 
kuris nors oficialus asmuo ar 
valdybos narys pakviečia spau
dos atstovą ir pateikia oficialią 
informaciją spaudai. Jos reikia 
j ieškoti atliekamu laiku, graibs
tytis pakrikuose pasisakymuose, 
pripuolamuose pasikalbėjimuo
se. Manyje dažnokai kyla min
tis, kad mūsų rinkiminėse pro
cedūrose turėtų būti įvesta dar 
viena naujovė — šalia pirminin
ko, vicepirmininko, sekreto
riaus, iždininko ir kitų pareigų, 
kiekviena valdyba turėtų įvesti 
atstovą viešiems reikalams, ku
ris šitame žemyne taip populia
riai vadinasi “public relations”. 
Daugeliu atvejų būtų išvengia
ma netikslios informacijos, ati
taisymų, atsiprašinėjimų, asme
niškumų per spaudą. O komen
tarai savo k"liu.

Reportažai iš įvairių vietovių 
apie įvairius mūsų renginius 
dažnokai yra blankūs ir šablo
niški. Tokiose frazėse, kaip “pa
vykęs”, “augšto lygio” koncer
tas, skaitytojas nieko neranda, 
išskyrus tuščiažodžiavimą. Pvz. 
kuria prasme pavykęs? Ar me
niniu lygiu, ar dalyvių skaičiu
mi, ar pelno didumu? Nei daly
vių skaičius, nei “skanių vaišių” 
aprašymas neduoda vaizdo, ku
riame būtų pajusta nuotaika ir 
paties parengimo dvasia.

Siūlymas žurnalistams duoti 
premijas gal ir būtų ‘maloni 
naujovė, tačiau ir čia susidurtu
me su tipiškais mūsų visuome
nei sunkumais. Bešališkos orga
nizacijos premija, paskirta vie
no ar kito laikraščio bendradar
biui, būtų interpretuojama kaip 
šališkumas. Prasidėtų ginčai, 
nepasitenkinimai, spėliojimai. 
Bene prasmingiausia būtų steig
ti fondą, kuris rūpintųsi gero 
žurnalistinio prieauglio paruoši
mu, atsižvelgiant tiek į jų lietu
vių kalbos mokėjimą, tiek į jų 
sugebėjimą reikšti savo mintis 
raštu. Pedagoginiai kursai, li
tuanistikos institutas savo buvi
mą pateisino, žurnalistinis ins
titutas, kad ir korespondenciniu 
būdu, turėtų paruošti žurnalis
tus, kurie užpildytų spragas, vy
resniajai žurnalistų kartai mažė
jant. Programoje turėtų būti 
įvesti ne vien gryno žurnalizmo 
technikos dalykai, bet ir tauti
nis bei politinis paruošimas as
menų, kurie per spaudos pusla
pius tarptautiniu mastu (visose 
laisvo pasaulio šalyse, kur gyve
na lietuviai) sugebėtų išlaikyti 
lietuviškos vienybės svarbą bei 
tautinės gyvybės idealą.

Mūsų spauda užsitarnauja

Aurelija 

Balašaitienė

kritikos, kaip ir kiekviena kul
tūrinė apraiška, kurioje siekia
ma tobulybės. Tačiau atsižvelki
me į tai, kad jos šaknyse nėra 
gimtosios žemės syvų ir jos ša
kose nėra savos valstybės atspa
ros. Redaktoriai turėtų jieškoti 
patikimų bendradarbių tinklo, 
kurių informacija galėtų pasiti
kėti. Organizacijos, paskirdamos 
specialų asmenį savo veiklos in
formacijai, turėtų užmegzti ry
šius su spaudos atstovais. Būtų 
užpildyta daug spragų ir išlaiky
ta šiokia tokia proporcija, skel
biant vieną ar kitą žinutę. Ne
reikšminga vietinė gegužinė ne
turėtų nustelbti svarbaus įvykio, 
o gero pažįstamo žurnalisto 
straipsnyje asmeniškos draugys
tės ar asmeniškos neapykantos 
dėka vieno ar kito asmens nuo
pelnai neturėtų būti perdėtai iš
pūsti ar sumenkinti.

■Pirmoje eilėje mylėkime sa
vo spaudą ir jos žmones, nes ji 
yra vienintelis gyvas tarpusavio 
ryšys ir mūsų gyvenimo veidro
dis. Dauguma mūsų laikraščių 
turi savo ryškią liniją, priklau
sančią nuo to, kokiai ideologinei 
pažiūrai jie atstovauja. Tačiau 
didžiulis skirtumas tarp jų yra 
tas, kad, nežiūrint pažiūrų, kai- 
kurie laikraščiai atidaro duris 
plačiai, suteikdami viešą tribū
ną įvairioms nuomonėms, su ku
riomis jie ir nesutinka, aprašant 
asmenis ar įvykius, kurių atžvil
giu jie yra kritiškai nusiteikę. 
Kiti klasifikuoja “aprašytinus” 
ir “neaprašytinus” asmenis bei 
įvykius bei rūšiuoja žmones į 
“persona non grata” kategori
jas, nežiūrint to, kad jie yra mū
sų įvairiaspalvio gyvenimo fak
tai. Iškarpymas nuotraukose 
veidų, išbraukymas reportažuo
se pavardžių yra neleistinas da
lykas. Su diktatūrine cenzūra 
pasieksime vien neigiamų rezul
tatų. . .

Spaudos kritika iš šalies ne
turėtų būti aštri, atsižvelgiant į 
tai, kad didesnę dalį laikraščių 
užpildo savanoriai reporteriai ar 
žurnalistai, neturį jokių privile
gijų.

Visa tai susumavus, reikia pa
daryti išvadą, kad esamose są
lygose mūsų spauda atlieka mil
žinišką darbą, teikdama infor
maciją pagal gaunamus šalti
nius, kad ir labai skurdžius, iš
gyvendama mūsų gyvenimo nuo
taikas, kad ir labai subjektyviai 
nušviestas. Pirmuoju mūsų rū
pesčiu, kaip minėjau, turėtų bū
ti visapusiškas informacijos to
bulinimas ir žurnalistų prieaug
lio jieškojimas. Žengiant tuo ke
liu, mūsų spaudos lygis nekris. 
Per daugelį metų spaudos leidi
nių skaičius nemažėja. Spaudos 
rėmėjų eilės laikosi ir bendroji 
spaudos kokybė išlieka paken
čiamoje augštumoje.

MYLIMAI MAMYTEI
A+A

ONAI SAULENIENEI 
Lietuvoje mirus,

sūnų BRONIŲ su šeima ir kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame —

E. J. Draudvilai 
O. A. Skrebūnai 
J. V. Vingeliai 
S. J. Andruliai

A+A 
ONAI SAULENIENEI 

Lietuvoje mirus,
sūnų BRONIŲ SAULĖNĄ su šeima ir kitus arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liū
dime —

I. ir J. Baltakiai
L. ir I. Juzukoniai
D. ir M. Regina
J. ir B. Sriubiškiai

Caitaūian Ari nuartais
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.
t 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.1
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529

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

Tek 487-2147, vakarais 445-8955 
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 

ESTŲ PAMINKLŲ MNDROVĖ

| Klevelando j
| Lietuviu Hamams |
t ir klubui reikalingas vedėjas, |
4 . $
& kuris turi patyrimo baro ir restorano versle, moka g
į tvarkyti personalų ir kiekvienos dienos operacijų g
g atskaitomybę. Vedėjas turi kalbėti lietuvių ir anglų g
$ kalbomis. Suinteresuoti asmenys savo pasiūlymus g
g prašomi atsiųsti raštu iki š^m. vasario 5 dienos šiuo $
| adresu: LITHUANIAN VILLAGE INC. DIREKCIJAI, |

1
 877 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119, USA. g

JfarnitureJSti.
PILNAS
NAMU
APSTATYMAS ★

Nemokamas pristatymas 
į namus.

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. 537-1 44 
Rytuose — 2448 DANFORTH Are. — Tel. 699-444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vdctar
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Kredito kooperacija seniau ir dabar Bronius Povilaitis
Kooperacijos darbuotoją mokytoją ir agronomą Praną Rudinską prisimenant

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Kanadoje

Pirmasis kredito kooperaty
vas, čia vadinamas kredito uni
ja, Kanadoje buvo įsteigtas Le
vis vietovėje, Kvebeko provin
cijoje, 1900 m. Pradžioje tų 
kredito kooperatyvų augimas 
buvo lėtas, nes 1911 m. suvesti
nis balansas buvo tik apie 2 mi
lijonus dolerių, o 1940 m. — 
25 mil. dolerių. Pagal “Canada 
Yearbook 1976-77 m., kitų infor
maciją, registruotų kredito ko
operatyvų 1975 m. Kanadoje 
buvo 4,117, su 7.3 milijono 
narių ir suvestiniu balansu 
12.3 bilijono dolerių. Atskirų 
organizacijų vienetų skaičius 
rodo tendenciją mažėti: 1968
— 4861, o 1976 — 3881. Narių 
skaičius gi rodo tendenciją di
dėti: 1968 — 4.6, o 1976 — 8.0 
milijonai. Taip pat didėja ir 
bendras balansas: 1968 — 3.7, 
1976 — 15.7 bilijono dolerių; 
išduotų paskolų suma: 1968 —
1.5, 1976 — 10.9 bilijono dol. 
Palyginimui Kanados didžiųjų 
(chartered) bankų suvestinis ba
lansas 1975. XII. 31 buvo 106 
bilijonai, išduotų paskolų Ka
nados valiuta 45.8, kitomis va
liutomis 14.4 bilijono dol. Pa
gal paskutinę informaciją 1978. 
X. 31 suvestinis balansas tik 3 
didžiųjų bankų (Royal Bank, 
Bank of Montreal ir Scotia 
Bank) buvo jau beveik 101 bi
lijonas dolerių; padidėjo per 
vienerius metus 23%, o išduo
tų paskolų ir gautų indėlių su
ma padidėjo apie 20%.

Ontario provincijoje 1940 m. 
buvo tik 67 kredito kooperaty
vai su 14,460 narių, gi 1977 m. 
gruodžio mėn. — 1151 koopera
tyvas su 1.6 mil. narių.

Kanadoje pagal provincijas 
1976 m. pabaigoje daugiausia 
kooperatyvų buvo Kvebeko 
prov. — 1572, Ontario — 1208. 
Kitose provincijose kredito ko
operatyvų skaičius buvo mažas. 
Bendru narių skaičiumi vyrau
jančioje pozicijoje buvo Kvebe
ko prov. su 4.3 milijono narių, 
o Ontario — 1.7 mil. Vidutiniš
kai imant, narių viename kredi
to kooperatyve buvo: Britų 
Kolumbijoj—3772, Kvebeke — 
2711, Saskačevane — 1861, Ma- 
nitoboje —1646, Albertoje — 
1654, Ontario — 1366. Suvesti
nis visų kredito kooperatyvų 
balansas pagal provincijas buvo 
(bilijonais dolerių): Kvebekas —
7.5, Ontario — 2.7, B. K. — 2.0, 
Sask. — 1.6 (plg. visos Kanados
— 15.7).

Didžiausia Kanadoje kredito 
unija yra Britų Kolumbijoje — 
Vancouver City Savings, kuri 
1978. VI. 30 turėjo $650,313,532 
balansą. Tuo metu iš 10 pačių 
didžiųjų kredito kooperatyvų 
Kanadoje 5 buvo Br. Kolumbi
joje, po 2 Ontario ir Saskačeva
ne, 1 Albertoje, kurių bendras 
suvestinis balansas tą dieną bu
vo $2,324,615,000, paaugęs 
19.9% nuo 1977.XII.31.

Penki didieji Ontario kredito 
kooperatyvai 1978. VI. 30 turė
jo suvestini balansą $688,473,- 
000, kuris paaugo 14.7% nuo 
1977. XII. 31.

Studijuojant statistinius duo
menis apie Kanados kredito ko
operaciją, susidaro toks bendras 
vaizdas: 1. šis sąjūdis yra popu
liariausias Kanados vakaruose 
ir Kvebeke, 2. pajėgiausi ir tur
tingiausi kredito kooperatyvai 
yra Kanados vakaruose, 3. kre
dito kooperatyvų balansas jau 
pasiekė vieną šeštadalį visų Ka
nados didžiųjų (chartered) ban
kų.
Lietuvių kredito kooperatyvai 

Kanadoje
Kooperacijos arba bendradar

biavimo dvasia lietuviuose bu
vo gyva nuo senų senovės. Tai 
šienapjūtės, rugiapjūtės, mėšlo 
vežimo, kūlimo, linų rovimo bei 
minimo, nelaimės atvejais savi
tarpio pagalba. Nenuostabu tad, 
kad kooperacijos dvasia mūsuo
se rado tinkamą ir jau paruoštą 
dirvą. Nemažam lietuvių skai
čiui atvykus į Kanadą po II D. 
karo ir papildžius jau anksčiau 
atvykusiųjų eiles, dirva koope
racijai buvo palanki. Greit pa
aiškėjo, kad Kanadoje su varto
tojų kooperacijos būdais būtų 
sunku ką nors padaryti. Tačiau 
jau buvo tuo laiku atviras kelias 
į kredito kooperaciją, nes šis ju
dėjimas jau buvo gyvas, nors 
dar labai silpnas.

Lietuviai Kanadoje, nors ir 
buvo pasklidę plačiai po visą 
kraštą, tačiau sudarė ir kelis 
stambesnius centrus — Toron
te, Montrealyje ir Hamiltone. 
Ten ir buvo įsteigta: 1. Toron
to lietuvių kredito kooperaty

vas “Parama”, 2. Toronto Prisi
kėlimo parapijos kredito koope
ratyvas, 3. Hamiltono lietuvių 
kredito kooperatyvas “Talka” ir 
4. Montrealio lietuvių kredito 
unija “Litas”.

Toronto “Parama”
Kooperatyvas įregistruotas pa

gal Ontario kredito unijų įsta
tymą 1952 m. gruodžio 19 d. 
Bankines operacijas pradėjo 
1953 m. vasario 20 d. Kuklios 
pradinės operacijos palaipsniui 
išaugo į stiprią kredito organi
zaciją su balansu (1978 m. pa
baigoje), siekiančiu 22 milijonus 
dolerių. Toronto lietuviai tuo 
būdu davė savo pasitikėjimą 
šiai kredito organizacijai ne tik 
atliekamomis operacijomis, bet 
ir formaliu priklausymu “Para
mai”, nes 1952 m. nariu buvo 
tik 194, o 1977 — jau 20 kartų 
daugiau — 4123, kurių bendra 
indėlių suma buvo per 18 mil. 
dol., o visokių paskolų išduota 
per 13 mil. dol. Balansas per 
vienerius metus (nuo 1976 ligi 
1977) pašoko net 32%, o ligi 
1978 m. pabaigos gal bus per 
metus pašokęs dar 15-20%; ati
tinkamai bus padidėjusios ir ki
tos operacinės pozicijos. Pažy
mėtina, kad “Parama”, lygiai 
kaip ir kiti lietuvių kredito ko
operatyvai Kanadoje, nuo pat 
įsteigimo yra vedama ir tvarko
ma lietuviu rankomis. Iš didžių
jų šios organizacijos šulų pami
nėtini valdybų pirmininkai — 
V. Aušrotas, V. Meilus, H. Ste- 
paitis, J. Strazdas, P. šernas, ki
tose valdvbos pareigose — L. 
Adomavičius, P. Bastys, dr. J. 
Yčas, A. Kiršonis. S. Masionis, 
J. Matulionis, J. Preikšaitis, V. 
Užupis, vedėjai — S. Grigaliū
nas, A. Kiršonis, A. Statulevi- 
čius, P. šernas.

Hamiltono “Talka”
Iniciatorių grupės sušauktas 

informacinis susirinkimas įvyko 
1955. I. 23, o formalus steigia
masis susirinkimas — 1955. II. 
13, kuriame nariais įstojo 31 as
muo. Provincinės Ontario val
džios leidimas veikti “Talkos” 
kredito kooperatyvui gautas 
1955. III. 21. Geri norai ir gra
žūs tikslai buvo apvainikuoti 
narių ir prijaučiančių, pasitikė
jimu. “Talkos” operacijos didė
jo pradžioje pamažu, o vėliau 
vis spartėjančiu tempu: 1977 m. 
apyskaitoje jau buvo kuo pasi
girti — balansas pakilo ligi maž
daug 10,5 mil. dol., narių skai
čius — ligi 2054, paskolų išduo
ta 8.8 mil. dol., indėlių turėta 
10 mil. dol. Paminėtinos šios 
“Talkai” pasidarbavusiųjų pa
vardės — J. Giedraitis, J. Kši- 
vickis, E. Lengnikas, J. Mikšys, 
J. Pleinys, E. Sudikas, A. Vai
nauskas, P. Vaitonis. Taip pat 
pažymėtina, kad “Talka” yra 
pirmutinis lietuvių kredito ko
operatyvas Kanadoje 1971. 
VIII. 30 įsikūręs nuosavuose na
muose.

Toronto Prisikėlimas
Steigiamasis susirinkimas įvy

ko 1962. VI. 18, leidimas gautas 
1962. VII. 11, operacijos pradė
tos 1962. IX. 29. Tą dieną įsto
jo pirmieji 60 narių. Koopera
tyvas iš pat pirmųjų dienų ėmė 
sparčiai augti tiek savo narių 
skaičiumi, tiek didėjančia apy
varta. Šiandien ši kredito orga
nizacija jau yra pakankamai 
stipri su galimu 1978 m. balan
su 17-18 mil. dol. Lietuvių vi
suomenėje šis kooperatyvas įgi
jo didelį pasitikėjimą, nes narių 
skaičius 1977 m. gale jau buvo 
2952, o įvairių indėlių suma sie
kė 12.8 mil. dol. Balansas nuo 
1976 ligi 1977 pašoko per 29%. 
Neabejotina, kad ir per 1978 m. 
pakilo ne tik balansas, bet ir ki
tos operacinės pozicijos. Pažy
mėtini šie asmenys, prisidėję 
prie kooperatyvo steigimo ir jo 
išplėtimo — dr. S. Čepas, K. Če
paitis, V. Kolyčius, A. Kuolas, 
J. Matulionis, J. Palys, B. Saka
las, J. Varanavičius, R. Unde- 
rys.

Montrealio “Litas”
Montrealio lietuvių kredito 

unijos “Litas” deklaracija buvo 
pasirašyta 1954. XII. 4, unija 
įregistruota Kvebeko provinci
jos sekretoriate 1954. XII. 17, 
paskelbta Kvebeko vyriausybės 
žiniose 1955. I. 15. Steigiamasis 
susirinkimas buvo sušauktas 
1955. I. 16, kuriame nariais įsi
rašė 68 asmenys. “Lito” augi
mas pradžioje buvo gana lėtas, 
nes. reikėjo bent 10 metų, kol 
balansas prašoko vieną milijo
ną dolerių 1964 m. Ir vėliau au
gimas buvo daugiau aritmetinei 
progresijai panašus, o ne geo
metrinei, kuri yra charakterin
ga nemažam Kanados kredito 

kooperatyvų skaičiui. “Lito” 
balansas nuo $25.000 1955 m. 
išaugo ligi 7.3 mil. dol. 1977 m., 
o 1978 m. turbūt pasieks 8-10 
mil. dol. Narių skaičius 1977 m. 
išaugo ligi 1732, o paskolų iš
duota 6.3 mil. dol.

Paminėtini šie asmenys, įstei
gę ir išugdę “Litą” per eilę me
tų: L. Balsys, J. Bernotas, D. 
Jurkus, Juozas Lukoševičius, S. 
Kęsgailą, A. Norkeliūnas, P. 
Rudinskas. “Lito” vedėju nuo 
1964. I. 1 buvo Pranas Rudins
kas, ėjęs tas pareigas ligi pat 
mirties. Prieš tapdamas vedėju, 
P. Rudinskas valdyboje ėjo įvai
rias kitas pareigas.
Tri-County (Tillsonburg) Credit 

Union Ltd.
Norėjau duoti palyginimui 

bendrą apybraižą tipiškos ir ne
seniai ėmusios aktyviau veikti 
kredito unijos, kuri yra nelietu
vių rankose. Tillsonburgo kredi
to unijos vedėja Mrs. Ila Young 
suteikė kiek medžiagos apie to 
skyriaus veiklą. Tri-County uni
ja pradėjo veikti 1957 m. ir ve
getavo iki 1968 m. Tais metais 
turėjo $118,000 balansą. Pasiti
kėjimui didėjant, didėjo ir ope
racijos: 1977 m. balansas jau 
buvo $3,100.000, o 1978 m. pa
baigoj turbūt pasiekė apie 5 
mil. dol. Narių skaičius nuolat 
didėjo — 1978 m. lapkričio 
mėn. buvo 3265. Kaip ir lietuviš
kųjų kredito kooperatyvų pradi- 
n ė s e augimo stadijose, Tri- 
County yra daugiau išdavusi as
meninių paskolų, o ilgamečių 
paskolų pozicija tik dabar ima 
didėti. Kooperatyvas daro pa

Kanados lietuvių kredito kooperatyvų balansų auginio kreivės 1960-1978 m. 
Vertikalinės skaitlinės reiškia milijonus dolerių, horizontinės — metus

Sovietų agentų pareigos
Bostone leidžiamas savaitraš

tis “Keleivis” 1978 m. 49 nr. iš- 
spaudino atsimintiną straipsnį, 
kuriame rašoma:

Motiniškoji Maskvos širdis 
dar niekad mūsų nepamiršo, o 
josios KGB budri akis .visuomet 
lydi mus pasaulio šunkeliuose, 
ir toli siekianti jos draugiška 
ranka visada stengiasi mus gra
žiai surikiuoti žygiui pageidau
jama kryptim. Tas Maskvos 
pastangas ypač dokumentuotai 
atskleidžia dar 1974 metais iš 
komunistinės Rusijos pabėgęs 
KGB kapitonas Aleksejus Mjag- 
kovas, kurio mums įdomi kny
ga “Inside the KGB’ yra išėjusi 
ir anglų kalba. Na, čia neįmano
ma būtų viso šios knygos turi
nio atpaskaoti, bet įsidėmėkime 
nors tai ir atsiminkime, kas jo į 
Vakarus atvežtuose dokumen
tuose liečia tautinius sąjūdžius 
ir išeiviją.

Jo ten spausdinami Valsty
bės Saugumo Komiteto prie 
Augščiausios TSRS Tarybos sta
tuto slapti įpareigojimai KGB 
darbuotojams štai ką įsako:

— KGB įpareigota kovoti 
prieš užsienio antisovietinių na
cionalistų centrų veiklą ir prieš 
antisovietinius nacionalistinius 
centrus Sovietų S-gos teritori
joje.

— Kovojant prieš užsienio an
tisovietinius nacionalistų cent
rus, įpareigojama juos išardyti.

— Sustabdyti užsienio organi
zacijų teikiamą organizacinę pa
galbą ir ideologinę paramą So
vietų S-gos teritorijoje naciona
listiniams elementams.

— Nacionalistus “idelogiškai 
nuginkluoti”, panaudojant ati

žangą, nežiūrint Tillsonburgo 
atmosferos, persotintos kitomis 
kredito institucijomis — Royal 
Bank, Bank of Montreal, Impe
rial Bank of Commerce, Toron
to Dominion, Scotia Bank, tri
mis Trust kredito organizacijų 
skyriais, dviejų kitokių finansi
nių organizacijų ištaigom.

Užbaigai
Noras prasmingai paminėti 

draugą Praną Rudinską jo mir
ties metinėse (sausio 11 d.) davė 
man gerą progą peržvelgti Ka
nados lietuvių kredito koopera
cijos kūrimąsi, jos vystimąsi ir 
apytikrę esamą padėtį. Laikraš
tinio straipsnio apimtis tačiau 
neleidžia paskelbti daug įdo
mios medžiagos, kurią koopera
tyvų vadovybės parūpino. Akty
viai nedalyvauju kredito koope
racijos srityje, tačiau matau 
džiuginantį reiškinį lietuviško
jo pasiryžimo ir užsispyrimo, iš
radingumo ir drąsos, sugebėji
mo ii- pasišventimo, veržiantis į 
finansinių operacijų sritį ko- 
operacine forma, šiandien lie
tuviu kredito kooperatyvai jau 
yra išsikovoję tvirtą padėtį kas
dieniniame mūsų gyvenime, o 
visi aktyviai dirbantieij šioje 
srityje yra jau mūsų visuome
nės laikomi rimtais, atsakomin- 
gais ir patyrusiais šios srities 
darbuotojais. Pagerbdami jų vi
sų pastangas ir uolumą, turime 
pripažinti, kad šioje srityje ir 
Pranas Rudinskas turėjo žymių 
nuopelnų. Jo atminimą gal ge
riausiai pagerbsime, išlaikyda
mi ir stiprindami mūsų kredito 
kooperatyvus bei jų veiklą.

tinkamai parengtą medžiagą.
— Imtis priemonių suskaldy

ti ir sunaikinti jų grupes ir izo
liuoti aktyviuosius nacionalis
tus.

— Tam skaldymui ir nugink
lavimui reikia infiltruoti į na
cionalistų organizacijas KGB 
agentus, kurie išryškintų jose 
vidaus skirtumus ir sukeltų tarp 
nacionalistų grupių nesutari
mus.

— Su pagalba patyrusių KGB 
agentų stengtis užimti naciona
listų grupių vadovybę.

— Įžymiuosius nacionalistus 
sukompromituoti jų kolegų aky
se, sukeliant įtarimą, kad jie 
bendradarbiauja su KGB.

Bet nemažiau įdomūs yra ir 
kiti Saugumo komiteto slaptieji 
įsakai, reguliuojantieji KGB 
veiklą Sovietų S-gos viduje. 
Tarpe jų tuose raštuose skaito
me ir tokių, vertų mūsų dėme
sio KGB pareigų:

— Patikrinti ir nuspręsti, 
kam leisti ar neleisti įvažiuoti 
ar išvykti iš Sovietų S-gos.

— Patikrinti viską, kas siun
čiama užsienin, ir suregistruoti 
visus, kurie susirašinėja su kapi
talistais ir kapitalistiniais kraš
tais.

— Išaiškinti autorius anoni
minių antisovietinių dokumen
tų, tikrinant korespondencijų 
rankraštį.

— KGB viršininko įsaku nr. 
0020 Saugumo pareigūnai pri
valo tikrinti privačius laiškus, 
telefono pasikalbėjimus ir da
ryti slaptas kratas įtartinų as
menų butuose.

(Nukelta į 9-tą psl.)

Altenberge šventovė ir jaunimo suvažiavimų patalpos V. Vokietijoje, kur įvyks pasaulio lietuvių jaunimo stu
dijinė stovykla 1979 metais. Jaunimas čia randa erdvias patalpas ir ramią aplinką.

Komentuojant komentarus
DR. A. ŠTROMAS

GERBIAMOJI REDAKCIJA!
Kaikurie lietuviškos spaudos 

organai, komentuodami Jūsų 
laikraštyje paskelbtas ataskaitas 
apie mano kalbą Toronte bei 
pasikalbėjimą su “Tėviškės ži
burių” redaktoriumi, atliko šį 
darbą Įtaringai, nerūpestingai ir 
visiškai nesiskaitydami su ko
mentuojamos medžiagos turi
niu. Primesdami man pažiūras, 
kurios yra griežtai priešingos 
mano tikrosioms pažiūroms ir 
kurių aš nesu skelbęs nei Jūsų 
laikraštyje, nei kur nors kitur 
(priimant dėmesin ir visas išly
gas, surištas su betkokio atpasa
kojimo neišvengiamai nepilnu 
sutapimu su originalo mintimis), 
— jie mane už jas kritikuoja, 
tuo siekdami, atrodo, tik vieno 
tikslo: betkuria kaina diskredi
tuoti mane kaip lietuviškoje po
litikoje besireiškiantį asmenį 
nepriklausomybiškai nusiteiku
sių atitinkamų laikraščių skaity
tojų tarpe. Nežinau kokių paska
tų vedini jie šitaip daro ir ar no
ras įtikti Maskvos valdžiai bei jos 
atstovams Vilniuje vaidina čia 
kokią nors rolę. Nenoriu apie 
tai nė spėlioti. Pagaliau tai yra 
pačių tų komentatorių sąžinės 
reikalas.

žinodamas, kad susidomėjęs 
skaitytojas lengvai gali pats su
sipažinti su mano autentiškom 
mintim per jam laisvai prieina
mą lietuvišką spaudą, kurioje 
jos buvo skelbiamos, visiškai 
nerasčiau net reikalo į tokio fal
sifikacinio pobūdžio komenta
rus reaguoti, jei ne viena tų 
komentarų aplinkybė, kuri, ma
no nuomone, reikalauja šiokios 
tokios diskusijos. Kalba eina to
li gražu ne apie idėjinius argu
mentus, o apie vieną argumentą 
“ad hominem”, teigiantį, kad 
būdamas žydu aš nesu ir nega
liu būti lietuviu. Keistas man 
tas argumentas. Kuria prasme 
šių komentatorių nuomone nė
ra lietuvis asmuo, kurio abudu 
tėvai buvo nepriklausomos Lie
tuvos piliečiai, kuris gimė bei 
užaugo Lietuvoje ir kurio gim
toji kalba bei gimtoji kultūra 
buvo, yra ir visada liks lietuvių? 
Manau, kad kiekvienas sutiks, 
jog valstybine, pilietine pras
me toks asmuo yra lietuvis ir 
niekas kitas.

žinoma, tautos sąvoką galima 
grįsti ir ne valstybine, ne pi
lietine, ne kultūrine-kalbine, 
bet rasine, etnine bei religine 
bendrumą. Lietuvių tautos at
žvilgiu tačiau etninės ar religi
nės bendrumos kriterijai būtų 
labai abejotini. Iš tikrųjų etni
niu pagrindu daugelis lenkų ar 
vokiečių kilmės lietuvių, o jų 
tarpe, kaip žinome, buvo ne
mažas skaičius puikių lietuvių 
tautos sūnų bei dukterų, nega
lėtų būti laikomi tikrais lietu
viais ir turėtų būti priskirti prie 
svetimtaučių. Religiniu atžvil
giu lietuvių tarpe rasime ne 
vien tik katalikus, bet ir nema
žą skaičių protestantų. O kuriai 
tautai įsakytume priskirti tuos 
lietuvius, kurie religiniu atžvil
giu nesiidentifikuoja su jokia 
denominacija, kurie yra laisva
maniai ar agnostikai? Taigi, iš
eitų, kad vienintele valstybinei, 
pilietinei bei kalbinei-kultūrinei 
bendrumai alternatyvine bend
rumą, tinkančia lietuvių tautai 
apibūdinti, galėtų būti tik rasi
nė bendrumą. Kitais žodžiais ta
riant, lietuviais tektų pripažinti 
tik tuos Lietuvos piliečius, kurie 
priklauso arijų rasei, o visus 
kitus, ne arijų kilmės, išeina, 
reikėtų laikyti antros rūšies Lie
tuvos piliečiais. Kaip tik šitaip 
spręsti vokiečių tautinės bend

rumos klausimą savo metu ban
dė Hitleris. Tai jo sukurtame ir 
“įteisintame” Vokietijos piliety
bės įstatyme buvo paskelbta, 
kad tik arijų kilmės vokiečiai 
yra pripažįstami pilnateisiais 
Vokietijos piliečiais, o visi kiti, 
ne arijų kilmės, yra tik Vokie
tijos pavaldiniai. Nejaugi mūsų 
tarpe yra tokių veikėjų, kurie 
norėtų šiuos viso pasaulio pa
smerktus ir nė vienoje moder
nioje valstybėje seniai nebetai
komus hitlerinius principus ma
tyti įgyvendintus Lietuvoje? Ne
jaugi kas nors norėtų matyti 
nepriklausomą ateities Lietuvos 
valstybę, sukurtą rasistiniais 
pagrindais ir tuo gėdingai išsi
skiriančią iš kitų modernių 
valstybių tarpo? Vargu; bent 
nesinori tikėti, kad tokių būtų. 
Todėl kaikuriems mūsų spau
dos bendradarbiams derėtų pa
galvoti, prieš paskelbiant Štro
mą ar bet ką kitą į jį panašų 
“ne lietuviu, o tiktai jų drau
gu”, “svetimtaučiu” ir pan.

Šį klausimą iškėliau, turėda
mas galvoje ir platesnį jo aspek
tą, būtent tą, kuris svarstomas 
spaudoje kaip lietuvių-žydų san
tykių problema. Nematau aš to
kios problemos. Lietuvių ir žy
du tautos (pastaroji yra įsikū
nijusi, kaip žinia, Izraelio vals
tybėje) niekada jokių santykių 
neturėjo. Buvo nepriklausomo
je Lietuvoje jos pilnateisių pi
liečių tarpe tautinė žydų mažu-

I ma su savo kultūrinėmis bei 
švietimo įstaigomis, spauda ir 
pan.; buvo joje religinė žydų 
bendruomenė, bet žydų tautos 
nebuvo, šios tautinės žydų ma
žumos bei religinės bendruome
nės egzistencija Lietuvoje kėlė 
tam tikrų problemų. Viena iš 
jų turi visiems žinomą vardą — 
antisemitizmas (minimi komen
tarai įrodo, tarp kitko, kad ši 
problema dar toli gražu nėra iš
spręsta). Buvo Lietuvos žydų 
tarpe tam tikras (labai nedide
lis) skaičius asmenų, kurie tikė
jo, kad tik komunistinėje san
tvarkoje ši problema galės bū
ti radikaliai išspręsta, ir todėl 
stojo į komunistų partiją, ko
laboravo su tarybų valdžia 
(tarp kitko, šitie žydai buvo ar 
jau pilnai lietuvių kultūroje asi- 
miliavęsi ar bent griežtai asimi
liaciniu požiūriu nusistatę; iš 
esmės jie jau nebebuvo žydais 
tradicine šios sąvokos prasme). 
Tačiau tokių asmenų būta Lie
tuvoje iš visų jos etninių gru
pių, neišskiriant nė pačių “rasi
nių” lietuvių, nors šių pastarųjų 
motyvai, stojant į kompartiją 
bei kolaboruojant su tarybų 
valdžia, turbūt su antisemitiz
mo problema nedaug bendro 
teturėjo: per komunizmą ir ta
rybų valdžią jie greičiausiai 
manė galėsią pirmoje eilėje iš
spręsti kitas jiem rūpimas Lie
tuvos problemas, žinia, kad ir 
šie, ir anie stipriai nusivylė, o 
su komunistais bei sovietų oku
pantais aktyviai bendradarbiau
ti stojo visokio plauko prisitai
kėliai, karjeristai, gobšuoliai, 
vėlgi ne vien tik iš Lietuvos žy
diškosios mažumos, bet ir iš jos 
grynai lietuviškosios daugumos 
atstovų tarpo.

Taigi, sovietams okupavus, 
Lietuvą, jokių specialių lietu
vių - žydų santykių taipogi neat
sirado. Atsirado santykis tarp 
lietuvių tautos visumos ir sve
timšalių Lietuvos okupantų, tarp 
lietuvių tautos ir jai primestos 
iš svetur politinės sistemos. Šia
me santykyje kaikurie lietuviai 
(jų tarpe iš pradžių gal buvo 
ir netolygiai didelis % Lietu
vos žydų) nuėjo kolaboravimo 
su okupantu keliu, o kiti lietu
viai tapo okupanto ir jo kolabo

rantų aukomis. (Tiesioginių so
vietinio režimo aukų tarpe Lie
tuvos žydų nuošimtis irgi buvo 
netolygiai didelis; ir pirmoje ei
lėje, lygiai kaip ir “grynakrau
jų” lietuvių atveju, nuo bolše
vikinių represijų nukentėjo žy
diškų tautiškai-politinių bei re
liginių organizacijų veiklūs na
riai, tie žydai, kurie buvo nusi
statę prieš asimiliaciją, o tuo 
pačiu ir prieš anacionalinį, ate
istinį komunizmą, kurie laikė 
save atskiros nuo lietuvių žydų 
tautos nariais; vėliau, represuo
jant buržuaziją, buvo represuoti 
ir gana gausūs Lietuvoje žydiš
kosios buržuazijos atstovai). Ko
laborantus gi ir reikia traktuoti 
kaip kolaborantus, o aukas kaip 
aukas, neskiriant nei vienų, nei 
kitų pagal jų etninę priklauso
mybę. Jie visi, kaip lygiateisiai 
ir lygiapareįgiai Lietuvos pilie
čiai, turi būti ir traktuojami 
vienodai. Juk ar neaišku, kad 
kolaborantas — Lietuvos žydas 
yra toks pat Lietuvos valstybės 
išdavikas, kaip ir kolaborantas 
— “grynakraujis” lietuvis, o 
okupanto auka — ar tai žydas, 
ar nežydas — yra okupanto pa
daryta neatitaisoma skriauda 
Lietuvai, jos visuomenės inte
gralumui bei rezistenciniam po
tencialui?

Nesunku suprasti, kad kaiku
rie neišprusę, nediferencijuotos 
sąmonės lietuviai, matydami so
vietinių kolaborantų tarpe ne
proporcingai didelį Lietuvos žy
dų skaičių, padarė išvadą, jog 
visi Lietuvos žydai nuėjo tar
nauti okupantui ir atitinkamai į 
tą faktą reagavo TSRS - Vokie
tijos karo pradžioje. Nėra taip 
pat paslaptis, kad prie žydų žu
dymo prisidėjo ir grynai kri
minaliniai, nieko bendro su pa
triotiniais motyvais neturintieji 
Lietuvos visuomenės elementai. 
Tačiau ir tai nesudarė kažkokių 
specialių lietuvių-žydų santykių, 
žydų žudynėse dalyvavo paly
ginti nedidelis lietuvių skaičius 
ir manau, kad nė vienas doras 
lietuvis nebijos pavadinti jų lie
tuvių tautos išgamomis bei nusi
kaltėliais, kuriems nėra vietos 
padorių žmonių tarpe ir nuo 
kurių todėl tautai reikia griežtai 
atsiriboti. Gi tie Lietuvos žydai, 
kurie iš to fakto, kad žydų žu
dynėse dalyvavo tam tikras skai
čius jų tėvynainių lietuvių, daro 
išvadą, jog šia prasme nusikalto 
visa lietuvių tauta, — niekuo 
nesiskiria nuo tų lietuvių, kurie 
kaltino visus Lietuvos žydus ko
laboruojant su sovietiniu oku
pantu. Ir tuos, ir kitus neabejo
damas pavadinsiu fašistinės-to- 
talistinės sąmonės žmonėmis, 
t.y. žmonėmis, įsitikinusiais, kad 
už paskirų individų ar jų gru
pių veiksmus yra atsakinga ko
lektyviškai ta etninė grupė arba 
ta tauta, kuriai jie priklauso.

Tai tokių žmonių kolektyvinių 
pastangų dėka ir iškilo ši fikty
vi lietuvių-žydų santykių proble
ma, problema, atspindinti ne 
tiek reikalo esmę, kiek tam tik
rų Lietuvos visuomenės sluogs- 
nių — grynai lietuviškų ir žy
diškų, — vis dar neišgyvendintą 
fašistiškai-totalistinę sąmonę.

Tikri Lietuvos inteligentai — 
žydai ir lietuviai — turėtų dėti 
visas kolektyvines pastangas 
kaip tik tam, kad šitos sąmonės 
Lietuvos visuomenėje nebelik
tų. Vienas iš svarbių tam pa
grindų yra abiejų pusių atsisa
kymas traktuoti Lietuvos žydus 
kaip svetimtaučius Lietuvoje 
(tik tie buvę Lietuvos žydai tu
rėtų būti laikomi svetimtaučiais, 
kurie šiandieną yra Izraelio 
valstybės piliečiai, ir tai tik tuo 
atveju, jei jie patys savęs su 
Lietuva jau nebeidentifikuoja).
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@ PAVERGTOJE TĖVMEJE O LIETUVIAI PASAULYJE
NEGALĖJO IŠSKRISTI

Vytautas Nedzinskas “Tiesos” skai
tytojus supažindina su žiemos staig
menomis Žuvinto ežere. 1978 m. 
gruodžio 2 d. dar buvo taip šilta, 
kad dirvos paviršiumi šliaužiojo slie
kai, į laukus buvo išleisti galivijai, 
o gruodžio 3 d. naktį žemė įšalo 10- 
15 cm. Žuvinto ežere liko tik atviro 
vandens properšos, kuriose susitelkė 
laukiais vadinamos juodosios van
dens vištelės, plasnojančios spar
nais, bet negalinčios pakilti. Pasiro
do, rudeni jos susikrovė perdideles 
riebalų atsargas. Joms sumažinti ir 
teko plasnoti sparnais dieną bei nak
tį, kol palengvėjusios galėji išskristi 
į pietus.

NAUJAS GREITKELIS
Lietuvos pasididžiavimu tapo dar 

nepriklausomybės laikais suplanuo
tas ir tik po daugelio metų nuties
tas greitkelis, jungiantis Vilnių su 
Kaunu. Dabar tiesiamas antras greit
kelis tarp Vilniaus ir Panevėžio. Jis 
jau yra pasiekęs ir keliais kilomet
rais peržengęs Ukmergę. Techninį 
projektą ir darbo brėžinius šio greit
kelio tarpsniui tarp Ukmergės ir Pa
nevėžio ruošia kelių projektavimo 
instituto Panevėžio skyrius. Greitke
lį ties abiejų miestų kelių statybos 
valdybų žmonės.

KAUNO NAUJIENOS
Trečiasis tiltas per Nerį statomas 

prie P. Ziberto šilko audyklos. Jis 
sujungs Žaliakalnį su pramoniniu 
Vilijampolės rajonu. Projektą paruo
šė Leningrado tiltų statybos institu
tas. Vilijampolės ribas praplės nau
jasis gyvenamasis šilainių rajonas, 
turėsiantis 400 hektarų plotą. Jame 
apsigyvens 90.000 kauniečių. Projek
tą paruošė miestų projektavimo ins
tituto Kauno skyrius, šilainių terito
rija bus abipus žemaičių plento, 
sieks Veršvos slėnį, dabartinę Linku
vos gyvenvietę. Tai bus didžiausias 
Kauno rajonas, kuriame galėtų tilpti 
senamiestis ir visas miesto centras 
iki geležinkelio stoties. Projekto va
dovas — architektas S. Lukošius.

MEDŽIAGA Iš VILNIAUS
Kaltinimai, kuriuos dienraščio 

“Chicago Sun Times” du žurnalistai 
panaudojo prieš Liudą Kairį, kaltin
dami jį žmonių žudymu Treblinkos 
stovykloje, buvo gauti iš Vilniaus. 
“Tiesos” 1978 m. gruodžio 6 d. lai
doje šia tema prašneko pastaruoju 
metu daugelį lietuvių puldinėjęs Vy
tautas žeimantas. Pasak jo, tie du 
amerikiečiai žurnalistai susidomėjo 
V. žeimanto straipsniu “Fašistiniai 
nusikaltėliai rado prieglobstį užat- 
lantėje” 1977 m. rugsėjo 29 d. “Tie
soje”. Tame rašinyje V. Žeimantas 
atakavo Vladą Zajančkauską, Liud- 
vigą Kairį ir Vilhelmą Balčį. Ame
rikiečiai žurnalistai V. žeimantui at
siuntė laišką, prašydami kaltinamo
sios medžiagos. V. Žeimantas pasa
koja: “L. Kairio kalte neabejodamas, 
nusiunčiau “Čikago san taims” laik
raščiui tai, ką radau mūsų respubli
kos archyvuose apie šį buvusį esesi
ninką ...” V. žeimantas taipgi džiau
giasi beveik valandą trukusiu tele
foniniu pasikalbėjimu su minėtais 
“Chicago Sun Times” atstovais, kai 
jiems kilo abejonių dėl L. Kairio 
tapatybės. SS dokumentuose jo gi
mimo data — 1920. XII. 24, o iš tik
rųjų jis yra gimęs 1924. XII. 20. 
Nesutampa ir vardo įrašas: rašoma 

Delhi, Ontario, šaulių kuopos narių dalis (vėliavų tarnyba), pasiruošusi 
dalyvauti pamaldose vienos šventės proga

Kviečiame pasiklausyti

Simo Kudirkos
5

š. m. vasario 17, šeštadienį, 7 v. v., 
Lietuvių Namuose, 11629-83 Street, 
kur paminėsime Lietuvos nepriklausomybės sukaktį. 
Dalyvaukime visi!

KLB Edmontono apylinkės valdyba 
ir

Lietuvių Namų valdyba

Liudvigas, o Kairys save vadina Liu
du. Pasak V. Žeimanto, kaltinimai 
liečia tą patį Kairį. Tokiu užtikrini
mu, atrodo, ir buvo užbaigtas pasi
kalbėjimas su amerikiečių žurnalis
tais. V. žeimantas yra vienas aršiau
sių Maskvai tarnaujančių propagan
distų, mėgstančių puldinėti užsieny
je gyvenančius lietuvius. Net ir šia
me savo rašinyje jis į nacių kolabo
rantų eiles vėl bando įrikiuoti vysk. 
V. Brizgį. Kartu vanojamas ir dien
raštis “Draugas” už suabejojimą L. 
Kairiui mestais kaltinimais, kurie 
amerikiečius žurnalistus pasiekė per 
sukto sovietų propagandisto rankas. 
“Tiesos” korespondentu pasirašančio 
V. žeimanto nėra “Mažosios lietu
viškosios tarybinės enciklopedijos” 
III tome, kuris buvo išleistas 1971 m. 
Vilniuje. Faktas lieka faktu, kad jam 
prieinama ne tik mūsiškė spauda, 
bet ir KGB archyvai.

AKTORĖ IŠ LONDONO
Pasinaudodama “Tėviškės” drau

gijos kvietimu, okupuotoje Lietuvo
je dvi savaites viešėjo dramos akto
rė Živilė Šlekytė. “Gimtojo Krašto” 
1978 m. gruodžio 28 d. laidoje ji pa
teikia biografinių savo duomenų. 
Gimusi yra Vokietijoje, augusi To
ronte, kurio universitete studijavo 
matematiką. Karališkojon dramos 
akademijon Londone įstojo konkur
sinių egzaminų keliu. Vaidino dau
gelyje Britanijos teatrų, o su V. 
Šekspyro “Vasarvidžio nakties sap
nu” gastroliavo ir kitose šalyse. 
Viešnagės metu Vilniuje vyko klasi
kinės dramaturgijos festivalis, kuria
me dalyvavo visi Lietuvos teatrai. 
Didžiausią įspūdį jai padarė Kauno 
teatro spektakliai Lindgren “Mary 
Poppins”, M. Gorkio “Paskutinieji”, 
Klaipėdos teatro atvežtas M. Gorkio 
veikalas “Dugne”, ž. šlekytė taipgi 
lankėsi Kaune, Panevėžyje, Palango
je, Merkinėje. Jos dabar laukia dar
bas britų televizijoje. Didžiausia sva
jonė — išbandyti jėgas režisūroje. 
Sekančios viešnagės metu norėtų 
pasirodyti lietuviško teatro scenoje, 
galbūt su savo vyru, kuris taip pat 
yra aktorius.

TĖVŲ KOMITETAS
Prieš Kalėdas Vilniuje įvyko res

publikinis visuomeninio tėvų aktyvo 
pasitarimas jaunosios kartos auklė
jimo klausimais. Nutarta siekti di
desnio šeimų, mokyklų ir visuome
nės bendravimo vaikų auklėjime. 
Kalbama apie harmoningą asmeny
bės ugdymą marksistiniuose rėmuo
se. Paskelbtame atsišaukime ragina
ma: “Diekime savo vaikams mate
rialistinę pasaulėžiūrą, politinį są
moningumą, tarybinį patriotizmą ir 
proletarinį internacionalizmą, tautų 
draugystės idėjas, komunistinės do
rovės principus. . .” Pranešimą su
važiavime padarė pirmasis švietimo 
“ministerio” pavaduotojas V. Spur
ga. Suvažiavime išrinktas respubli
kinis tėvų komitetas su pirm. V. 
Spurga ir pavaduotoju A. Jaruševi
čium, vyriausiu “šeimos” leidinio 
redaktorium, Tėvų komitetus pla
nuojama steigti Lietuvos miestuose, 
rajonuose, visose mokymo bei auk
lėjimo įstaigose. Susirūpinti, matyt, 
verčia prasti ligšiolinio vaikų auklė
jimo rezultatai. Sunku tikėtis, kad 
jiems teigiamos įtakos ateityje turės 
į propagandą įvynioti komunistinės 
dorovės principai. y. Kst.

Argentinos lietuvaičių dainos vienetas “žibutės”. Iš kairės: D. Deveikienė, A. Bačanskytė, S. Stankevičiūtė, 
A. M. Callegaris-Paserbskytė, I. Simanauskaitė, Cr. Mičiūdaitė, I. Bačanskytė, C. Mičiūdaitė

S HAMILTON
KREDITO KOOPERATYVAS 

“TALKA” užbaigė 1978 m., pasie
kęs balansą $12.592.710. Padidėjo 
vienerių metų laikotarpyje $2.160.- 
861. Tai reiškia, kad “Talka” paau
go daugiau kaip 2 mil. dol. Kitos 
balanso pozicijos irgi padidėjo. 
Dabar Šerai sudaro $10.045, čekių 
sąskaitos $897.758, santaupos 
$4.448.564, terminuoti indėliai 1 m. 
ir 3 m. $5.443.000, registruotas pen
sijų taupymo planas $1.312.709. 
Daugiausia paaugo terminuoti indė
liai — 1 mil. dol. daugiau nei per
nai; santaupos ir registruotas pen
sijų taupymo planas paaugo dau
giau kaip puse mil. dol. kiekvienas.

Nariams išduota asmeninių pa
skolų $753.940 ir nekilnojamo turto 
$10.215.839. Bendrai išduotos pasko
los nariams padidėjo per metus virš 
2 mil. dol.

Per 1978 m. “Talka” turėjo paja
mų $1.106.485 ir padarė išlaidų 
$1.037.306. Metinis pelnas — $69.- 
179. Iš jo atidėta į atsargos fondą 
$8.409, paliekant nepaskirstyto pel
no $60.769. Stambiausią išlaidų po
ziciją sudaro palūkanos nariams už 
laikomus pinigus įvairiose sąskaito
se — per $800.000. Lietuviškiems 
reikalams paskirta $11.715.

Pagal įstatymus “Talka” turi lai
kyti atsargoje pakankamai pinigų, 
kad patenkintų narių pareikalavi
mus. Dabartiniu metu yra turima 
virš 1,2 mil. dol. pinigų, kurių di
džioji dalis investuota Ontario Cre
dit Union Lygoje. Metai užbaigti su 
2123 nariais ir 589 .skolininkais.
1978 m. mirė 16 narių.

“TALKOS” VALDYBA turėjo 
mėnesinį posėdį sausio 12 d., kuria
me buvo priimtas 1978 m. balansas. 
Posėdyje taipgi dalyvavo “Talkos” 
auditorius E. P. Nolan, kuris valdy
bai davė paaiškinimus. Valdyba ap
svarstė besikeičiančią rinkoje palū
kanų situaciją ir nutarė nuo š. m. 
sausio 1 d. mokėti už čekių sąskai
tas 6% (paliktas tas pats nuošim
tis) su nemokamu čekių rašymu, o 
palūkanas už santaupas pakelti nuo 
9% iki 9,5%. Nuo vasario 1 d. už 
terminuotus indėlius 1 metų nutarė 
pakelti nuo 10% iki 10,25% ir 3 
metų indėlius pakelti nuo 9,75% iki 
10%; už registruotų pensijų taupy
mo planą palūkanas pakelti nuo 
9,75% iki 10%; už asmenines pasko
las imti 12% (buvo 11%), o nekiln. 
turto -— palikti 11 %.Taipgi valdyba 
paskyrė KLB jaunimo talentų kon
kursui paremti $200.

METINIS “TALKOS” NARIŲ SU
SIRINKIMAS įvyks 1979 m. vasario 
25, sekmadienį, 4 v. p. p., Jaunimo 
Centro salėje, Hamiltone. Tai bus 
jau 24-tas iš eilės metinis susirinki
mas. Ir šiam susirinkimui valdyba 
yra paskyrusi vertingas įėjimo pre
mijas, kurios bus padalintos loteri
jos būdu dalyvaujant nariams. Nau
jais nariais su balsavimo teise bus 
laikomi tik tie, kurie bus patvirtin
ti valdybos posėdyje vasario 9 d.

Kredito komitetas per 1978 m. 
gruodžio mėn. leido išduoti naujų 
paskolų $201.350. Per tą mėnesį 
įstojo 20 narių, išstojo 4, mirė 2 
(A. Škėmienė — gruodžio 11 d., A. 
Diezel — gruodžio 26 d.).

Stasys Dalius

VASARIO 16 GIMNAZIJAI Vo
kietijoje remti būrelio surinkti įna
šai iš būrelio narių - rėmėjų už 1979 
m. pirmą pusmetį. Sumokėjo už pu
sę metų po $6: P. Lesevičius, A. 
Mingėla, T. Mureika, I. Varnas; už
1979 m. po $12: P. Bulkė, J. Didžba- 
lis, dr. A. Gailius, B. Grajauskas, I. 
Jakimavičiūtė, J. Jasimienė, M. Juo
dis, St. Kačinskas, J. Krištolaitis, 
Alf. Kybartas, P. Latauskas, E. 
Lengnikas, E. Lengnikienė, V. Le- 
parskas, J. Liaugminas, A. Liaukus, 
J. Mikšys, V. Miškinis, V. Narkevi
čius, A. Patamsis, R. Rimkevičius, 
P. Sakalas, L. Skripkutė, A. Stasevi- 
čius, Juozas Stonkus, A. šilinskis, 
prel. dr. J. Tadarauskas, P. Vaito
nis, dr. B. Vidugiris; po $15: J. As- 
tas, St. Dalius, P. Jankus, K. Mile
ris, V. Morkūnas, Z. Pulianauskas, 
E. Sakavičienė, SLA 72 kuopa Ha
miltone per I. Varną, A. Tėvelis, J. 
Valevičius; po $20: L. Bacevičius, 
P. Baronaitis, A. Buinys, B. Gri
nius, E. Kronienė, VI. Kybartas, Ka
zys Mikšys, J. S vilas, dr. O. Valaitie
nė, J. Valaitis; $25: dr. V. Kveda
ras. Vienkartinis aukotojas A. Ob- 
carskis — $5.

Mirė Antanas Jasimas, kuris išbu
vo nariu - rėmėju 6 metus. Iš būre
lio narių išstojo M. Repečka, išbuvęs 
gimnazijos rėmėju 8 metus, ir J. 
Tarvydas, išbuvęs rėmėju 11 metų. 
Jiems priklauso nuoširdi padėka. 
Dabar šį dvigubą rėmėjų būrelį su
daro 54 nariai.

Surinkti pinigai iš narių - rėmėjų 
įnašų $752 buvo sausio 9 d. įnešti į 
šalpos Fondo sąskaitą “Talkoje”, o 
iš ten š. m. sausio mėn. 15 d. per
siųsti Vasario 16 gimnazijai Vokie
tijoje.

Nuo būrelio įsteigimo 1965.IX.1. 
iš viso buvo surinkta ir išsiųsta Va
sario 16 gimnazijai $8.926.

KLB Hamiltono Šalpos Fondo Ko
mitetas, kurio pirmininku yra J. 
Pleinys, paskyrė vienkartinę auką 
$100, kuri kartu su būrelio narių 
įnašais buvo persiųsta Vasario 16 
gimnazijai.

Nuoširdžiai dėkoju visiems būre
lio nariams už teikiamą nuolatinę 
pastovią paramą vienintelei lietu
vių gimnazijai, o taip pat ir šalpos 
Fondo valdybai prisidėjusiai stam
bia auka.

Atskirai tenka padėkoti Hamilto
no Lietuvių Kredito Kooperatyvui 
“Talka”, kurio valdyba kiekvienais 
metais skiria dideles sumas gimna
zijai paremti. Šiemet buvo paskirta 
$2.000, kurie “Talkos” buvo pasiųs
ti gimnazijai. Iki šiol “Talka” yra 
išsiuntusi Vasario 16 gimnazijai 
$19.660.

Ir šiemet šis rėmėjų būrelis ne
buvo tikrintas KLB revizijos komi
sijos. Paskutinis tikrinimas buvo at
liktas 1972 m. rugsėjo 26 d. Kviečiu 
suinteresuotus būrelio narius kreip
tis pas mane ir patikrinti vedamą 
kasos knygą bei pateisinamuosius 
dokumentus.

St. J. Dalius, būrelio vadovas

- Sudbury, Ontario
KLB SUDBURIO APYLINKĖS 

VALDYBA 1978 m. gruodžio 17 d., 
po dviejų našių darbo metų, pasi
traukė. Visuotiniame susirinkime iš
rinkta nauja: Juozas Bataitis, Juo
zas Paulaitis, Juozas Kručas, Pranas 
Gustas ir Antanas Mikštas. Trims 
valdybos nariams atsisakius kandi
datuoti į pirmininko pareigas, tarp 
J. Paulaičio ir J. Bataičio vyko bur
tų traukimas. Laimėjo J. Bataitis. 
Taip pasiskirsčius pareigomis, da
bartinę valdybą sudaro: J. Bataitis
— pirmininkas, J. Paulaitis —•' sek
retorius, P. Gustas — iždininkas, J. 
Kručas, A. Mikštas — nariai.

J. Kručas
APYLINKĖS VALDYBA š. m. va

sario 24, šeštadienį, 130 Frood Rd., 
ukrainiečių salėje, rengia Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo minėji
mą. Bus įdomi vietinių meno pajė
gų programa, šokiai, gera muzika, 
bufetas. Pradžia — 6 v. v. Kviečia
mi visi tautiečiai dalyvauti ir pasi

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E., teL 544-7125 L8M 1L6 TALKA
Darbo valandos: 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.
Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

Kapitalas — virš $12,000,000.

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

keleiviams
1922 - 55 metai - 1977

• Greitas, mandagus, žinoviškas patarnavimas
• Visais kelionių reikalais kreipkitės į

IIHH"..

. REPRESENTATIVE.
TRAVEL 58 JAMES ST. N.

HAMILTON
SERVICE 525-8686

!m ,///// eam

kviesti svečių, atlikti tautinę parei
gą.

Kiti KLB Sudburio apylinkės pa
rengimai: motinų pagerbimas gegu
žės 12 d. 130 Frood Rd., ukrainie
čių salėje; Lietuvos kariuomenės ir 
kovotojų paminėjimas — lapkričio 
24 d. 130 Frood Rd., ukrainiečių sa
lėje. Apylinkės valdyba

— Atlaikytos gedulingos Mišios už 
Vlado Skripkaus ir Gertrūdos Lum- 
bienės vėles. Užprašė Sofija Pakš
tienė iš Fruitland. K. A. S.

St. Catharines, Ont.
APYLINKĖS VALDYBA rengia 

Vasario 16 minėjimą vasario 17 d. 
slovakų salėje (Welland ir Page 
gatvių kampas). Minėjimo pradžia 
— 6 v. v., programos pradžia — 7 v. 
v. punktualiai. Programoje: invoka- 
cija kun. Juvenalio Liaubos, paskai
ta — prof. J. Slavėno iš Buffalo. 
Meninę programą atliks Toronto 
Lietuvių Namų moterų dainos gru
pė “Antroji jaunystė”, akompanuo
jant J. Govėdui. Vasario 18, sekma
dienį, 10 v. r., iškilmingos pamaldos 
už laisvę žuvusius h’ vainiko padėji
mas prie paminklo. Minėjime ir pa
maldose organzacjos prašomos daly
vauti su vėliavomis. Vasario 16, 
penktadienį, bus vėliavos pakėlimas 
prie miesto rotušės. Susitarus su 
burmistru, tiksli valanda bus pa
skelbta vėliau. Vasario 16-tos proga 
bus renkamos aukos Tautos Fondui 
ir Bendruomenės kultūriniams bei 
visuomeniniams darbams paremti.

B-nės valdyba nuoširdžiai kviečia 
visus Niagaros pusiasalio ir kitų 
apylinkių lietuvius gausiai dalyvau
ti minėjime ir vėliavos pakėlime.

Apylinkės valdyba

Vancouver, B.C.
Sausio 6 d. buvo pagerbtas Pranas 

Jukna jo 90 metų gimimo dienos 
proga, šaunų pobūvį suruošė jo gi
minės — A. ir K. Smilgiai, A ir J. 
Šmitai. Skotų salėje gaudė B. Vilei- 
tos parengta šokių muzika. Pietų 
metu pasakyta ir daug sveikinimo 
kalbų, pareikšta linkėjimų, sugiedo
ta “Ilgiausių metų”.

Pobūvis pradėtas kun. Iz. Grigai
čio malda. Sukaktuvininko dukterė
čios p. Šmitienės ir kun. Iz. Grigai
čio kalbos apibūdino Prano gyveni
mo kelią nuo vaikystės laikų iki da
bartinės gyvenvietės Vankuveryje.

Sveikino ir dovaną — auksinį 
laikrodį visų dalyvavusių vardu įtei
kė Leonarda Macijauskienė. Valdy
bos vardu sveikino ir dovaną įteikė 
B. Vileita.

Pr. Jukna yra gimęs 1889 m. sau
sio 1 d. Purplių k., Mažeikių apskr. 
Buvo IV 7 šeimoje. Jam teko patirti 
rusų priespaudą. Mokytis galėjo tik 
slaptoje lietuvių mokykloje. Kai 
priartėjo rusų kariuomenėn šauki
mo laikas, Pranas, kaip ir daugelis 
jaunų lietuvių, pasirinko kelionę į 
Vakarus. Atsidūręs Amerikoj, dirbo 
Pitsburgo geležies liejykloje. Kana- 
don persikėlė 1908 m. I D. karo me
tu jam teko dalyvauti Kanados ka- 

(Nukelta į 9-tą psl.)

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

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

Floridoje, 
Meksikoje, 
Havajuose, 
Barbadoje, 
Ispanijoje, 
Karibuose, 
Pietų 
Amerikoje

JA Valstybės
PREL. JONAS KUČINGIS, Šv. 

Kazimiero parapijos klebonas Los 
Angeles mieste, prieš pat Kalėdas 
atšventė amžiaus septyniasdešimt
metį. Sukaktuvininkas šiai parapijai 
vadovauja jau nuo 1947 m., yra pa
statydinęs naują šventovę 1951 m., 
o senąją pavertęs sale lietuviškiems 
renginiams. Parapija ėmė spar
čiai augti nuo 1949 m., kai į Los An
geles pradėjo atsikelti naujieji atei
viai. šiandien Šv. Kazimiero parapi
ja turi lituanistinę mokyklą, parapi
jinę, rengia įvairius kursus. Parapi
jai priklauso apie 1.000 šeimų vien 
tik Los Angeles mieste. Šv. Kazimie
ro parapijos vardą plačiai išgarsino 
Los Angeles jos rengiamos tradici
nės Lietuvių Dienos su augšto lygio 
koncertais, iškiliųjų dailininkų paro
domis. Prel. J. Kučingis yra duos- 
nūs mūsų spaudos rėmėjas, daugelio 
leidinių garbės prenumeratorius. 
Šiemet įvyksiančiam Lietuvių Kata
likų Akademijos suvažiavimui, ku
riame bus paminėta Vilniaus univer
siteto 400 metų sukaktis, paaukojo 
$1.000, netrukus finansuos vieno 
“Aidų” numerio išleidimą. Linkime 
jam dar daugelį metų būti didžiuo
ju švyturiu Kalifornijoje, jungian
čiu tautinę ir religinę veiklą. Sukak
ties proga jis susilaukė daug sveiki
nimų ir dovanų.

JAV LB VISUOMENINĖ TARY
BA pakartotinai kreipėsi į NBC te
levizijos bendrovę dėl lietuvius lie
čiančių faktų iškraipymų šio tinklo 
transliuotame filme “Holocaust”. 
NBC vadovybei buvo įteiktas vice- 
pirm. dr. A. Budreckio paruoštas 
memorandumas. Iš gauto atsakymo 
paaiškėjo, kad NBC memorandumo 
nuorašą pasiuntė filmą pagaminusiai 
bendrovei “Titus Productions” ir 
kad pati NBC neprisiima atsakomy
bės. Lietuvių atkirčiui nebus duota 
laiko televizijos stotyse.

“PASAULIO LIETUVIO” admi
nistratorės pareigas iš Stasio Džiugo 
perėmė PLB valdybos sekr. Daina 
Kojelytė. Šio mėnesinio PLB žurna
lo redakcijos ir administracijos ad
resas: 5620 So. Claremont Ave., Chi
cago, Ill. 60636, USA.

STANISLAVA PAULIONIENĖ iš 
okupuotos Lietuvos atvyko į Kleve- 
landą pas savo vyrą Benjaminą, ku
rio nebuvo mačiusi 34 metus. B. 
Paulionis jau yra pensininkas, ilgus 
metus kovojęs už žmonos išleidimą 
Klevelandan. Jos atvykimą plačiai 
paminėjo vietiniai laikraščiai.

TAUTINĖSE LIETUVIŲ KAPI
NĖSE Čikagoje šiemet bus atideng
ti paminklai prof. Stetponui Kairiui 
ir Kiprui Bieliniui. Prmajam projek
tą yra paruošęs archtektas Albertas 
Kerelis, antrajam — inž. Jonas Ko
vas. Aukas renka paminklų vajaus 
komitetas su pirm. J. Skorubsku ir 
vykd. pirm. dr. J. Valaičiu, čekius 
prašoma rašyti angliškai: Prof. S. 
Kairys and K. Bielinis Memorial 
Fund ir siųsti J. Skorubskui, 1634 
So. 50th Avė., Cicero, H 60650, USA

Venecuela
A. VAISICNIENĖS PRANEŠIMU, 

Karako mieste lietuvišką šeimos ži
dinį 1978 m. gruodžio 9 d. sukūrė 
VLB šios apylinkės valdybos pirm, 
inž. Vladas Mažeika su Argentinos 
lietuvių veikėja Eugenija Rudyte, 
gyvenančia Buenos Aires mieste. Ci
vilinės metrikacijos apeigas inž. V. 
Mažeikos viloje atliko biuro vedėja 
dr. L. A. Hernandez su sekretorium 
J. A. Dugarte. Jaunasis yra našlys, 
išauginęs ir išmokslinęs du sūnus — 
inž. Karolį ir architektą Vytautą. 
Jaunoji, agronomo Jono ir Nastės 
Rudžių dukra, yra anglų kalbos mo
kytoja, bene plačiausiai pasireiškusi 
Argentinos Lietuvių Centre: šeše
rius metus ėjo sekretorės pareigas, 
ketverius — vicepirmininkės. Religi
nės apeigos buvo atliktos š. m. sau
sio 13 d. Argentinoje, Avellanedos 
Aušros Vartų šventovėje. Čia antrą
sias vestuves surengė jaunosios tė
vai.

VLB KARAKO APYLINKĖ yra 
pasiryžusi savo veiklai įsigyti lietu
višką pastogę, talkinama Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos ir Kultūros Fon
do. Informacijų šia tema A. Vaisiū- 
nienei pateikė VLB Karako apylin
kės valdybos narys V. Nėlas, viduri
niosios kartos tautietis. Lėšoms telk
ti planuojama didelė gegužinė Ka
rako ribose, kurion bus kviečiami ir 
kitų tautybių atstovai. Stambiausiu 
gausios loterijos laimikiu pasirink
tas geras automobilis. Finansinės pa
ramos lietuviškai pastogei tikimasi 
susilaukti iš lietuvių prekybininkų, 
gyvenančių ne tik Karake, bet ir ki
tose Venecuelos vietovėse.

Urugvajus
RADIJO PROGRAMAI “Gintaro 

žemės panorama”, kuri oficialiai pri
klauso Urugvajaus Lietuvių Kultū
ros Draugijai, vadovauja jaunimo at
stovai. Artėjant 1978 m. į pabaigą, 
buvo paskelbta, kad šią valandėlę 
gali tekti uždaryti dėl finansų sto
kos. Jai išlaikyti kas savaitę reikia 
56 pezų, t. y. amerikietiškų 8 dole
rių ir 30 centų. Tikimasi, kad visuo
menė ateis talkon. Montevideo lietu
viai dabar turi dvi savaitines radijo 
valandėles, kai tuo tarpu Brazilijoje 
ir Argentinoje nėra nė vienos.

MONTEVIDEO VYR. “RINTU- 
KŲ” GRUPĖ, vadovaujama A. G. 
šleivio ir L. Trakimaitės, dalyvavo 
šv. Klaros mokyklos mokslo metų 

užbaigos šventėje. Urugvajiečius ji 
stebino šustu, Ketureiliu, Gyvataru, 
Malūnu, Audėjėle. Tą pačią dieną 
“Rintukai” ir “Ąžuolynas” su savo 
vadovu dr. A. Stanevičium įsijungė 
į tautinių šokių šventę, kurią Kolone 
buvo suorganizavęs klubas “CIube 
de Leones”. Rintukai pakartojo Šv. 
Klaros mokykloje atliktus šokius, o 
“Ąžuolynas” pašoko Liuksusinį, Aš- 
tuonytį, Rezginėlę ir Melniką. Žiū
rovai labai vertino lietuvių šokėjų 
pastangas.

Australija
AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪ- 

DIS Sydnėjuje lietuvių skautijos 
šešiasdešimtmečio ir savo veiklos 54 
metų sukaktį apvainikavo specialiu 
minėjimu. Paskaitą ideologine skau
tiška tema skaitė fil. E. Jonaitienė. 
Minėjimo dalyvius ji taipgi supažin
dino su penkiomis jaunomis akade- 
mikėmis skautėmis — L. Barkute, J. 
Bogušaite-Basil, R. Maksvytyte-Ga- 
kiene, G. Viliūnaite ir V. Viliūnaite, 
kurios ką tik buvo davusios įžodį ir 
tapusios pilnateisėmis studenčių 
skaučių draugovės narėmis. Ši drau
govė Sydnėjuje įsteigta studenčių 
pageidavimu. Globėjoms pakviestos 
dvi Lietuvoje aktyviai veikusios aka- 
demikes skautės, kurios kandidatėms 
padeda pasiruošti narės įžodžiui.

Britanija
BRADFORDO LIETUVIAI tradi

cines Kūčias atšventė gruodžio 24 
d. “Vyčio” klube, dalyvaujant kape
lionui kun. J. Kuzmickiui. Pasivaiši
nus lietuviškais patiekalais, kuriuos 
paruošė T. Groblienė ir O. Gudienė, 
prabilo įvairių lietuviškų organiza
cijų atstovai. Visi ypač džiaugėsi iš 
Čikagos gautais solistų Nerijos Lin
kevičiūtės ir Bernardo Propuolenio 
kalėdiniais sveikinimais. Bernelių 
Mišias improvizuotoje koplyčioje at
našavo kun. J. Kuzmickis, giedant 
sol. I. T. Dickinsonui ir Pr. Vasio 
vadovaujamam vyrų kvartetui. Kun. 
J. Kuzmickis savo pamoksle išryški
no mistinę Kristaus gimimo prasmę, 
religijos reikšmę sovietų okup. Lie
tuvoje. Kalėdų dieną nemažas Brad- 
fordo lietuvių būrelis pamaldoms su
sirinko Šv. Onos šventovėje.

Belgija
SESELĖ KONSTANCIJA RŪDAI

TĖ 1978 m. gruodžio 4 d. mirė Lie- 
že, sulaukusi 85 metų amžiaus ir 50 
metij vienuolinio gyvenimo benedik
tinų ordine. Gedulingos pamaldos 
buvo atlaikytos gruodžio 7 d. Palai
dota Russon kapinėse.

Vokietija
KALĖDŲ MIŠIAS Luebecko lie

tuviams, lenkams ir vokiečiams 
gruodžio 25 d. Švč. Jėzaus Širdies 
šventovėje atnašavo iš Hamburgo at
vykęs kun. V. šarka. Jis pasakė gilių 
minčių kalėdinį pamokslą, išdalino 
multiplikuotą kalėdinį vysk. A. 
Deksnio laišką. Pamaldų metu buvo 
giedamos lietuvių ir lenkų giesmės. 
Po to apie 40 lietuvių bei jų svečių 
susirinko užsieniečiams katalikams 
skirtoje Simono prieglaudos -salėje 
S. Stungurienės paruoštoms sunešti
nėms vaišėms. Prie jų daug prisidė
jo ir kun. V. Šarka, atvežęs iš Ham
burgo savo Kūčių stalo dovanų. 
Hamburge jis buvo surengęs Kūčias 
vienišiems ir viengungiams lietu
viams. Kalėdinėse Luebecko vaišė
se kalbėjo šios VLB apylinkės pirm. 
Pr. Kotkis. Dalyviams jis priminė, 
kad valdybos atstovai prieš Kalėdas 
aplankė, pasveikino ir apdovanojo 
senuosius Luebecko tautiečius. Čia 
devintą amžiaus dešimtį baigia ke
turi lietuviai — V. Endrikaitis, M. 
Gromantienė, J. Osvaldas ir M. Bin
kienė.

INŽ. JONAS AUGUSTAMS, 81 
metų amžiaus, 1978 m. gruodžio 18 
d. mirė Muenchene. Palaidotas gruo
džio 22 d. Nordfriedhof kapinėse, 
dalyvaujant prel. dr. J. Avižai, gau
siam būriui tautiečių bei kitataučių. 
Velionis, baigęs M. Yčo gimnaziją 
Voroneže ir augštąją technikos mo
kyklą Berlyne, dirbo Lietuvos gele
žinkelių valdyboje, krašto apsaugos 
ministęrijoje, dėstė transporto įmo
nių ir jūrų transporto kursą Preky
bos Institute. Su B. Banaičiu buvo 
įsteigęs Lietuvos Inžinierių ir Archi
tektų Draugiją. II D. karo metais 
vadovavo Vilniaus geležinkeliams, 
bet pateko į vokiečių nemalonę ir 
turėjo slapstytis nuo gresiančio išve
žimo Vokietijon. Pokarinėje V. Vo
kietijoje 1950-56 m. buvo lietuvių 
sargybos kuopų ryšininku prie JAV 
armijos štabo Heidelberge, 1956-62 
— baltiečių kuopų karininku Kai- 
serslauterne. Lietuvoje įsteigė ir iki 
1928 m. vadovavo susisiekimo minis
terijos žurnalui “Sąsieka”, bendra
darbiavo spaudoje. 1927 m. buvo iš
rinktas į Tautininkų Sąjungos cent
ro komitetą, bet sekančiais metais iš 
jos pasitraukė, atsisakydamas ryšių 
su tautininkais.

MUZ. KAZYS MOTGABIS, buvęs 
Vasario 16 gimnazijos mokytojas, 
prieš pat Kalėdas atšventė savo am
žiaus aštuoniasdešimtmetį. Sukaktu
vininkas yra baigęs valstybinę Klai
pėdos konservatoriją, muziką dėstęs 
Skuodo gimnazijoje. Vasario 16 gim
nazijoje mokytojavo nuo pat jos 
įsteigimo 1951 m. Diepholze, ypač 
daug dirbdamas su gimnazijos cho
ru. K. Motgabis taipgi yra Lietuvos 
nepriklausomybės kovų dalyvis, į jas 
įsijungęs kaip kūrėjas-savanoris.
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Rengiamės jaunimo
Kanados Lietuvhj Jaunimo 

Sąjungos valdyba jau seniai 
įtemptai ruošiasi artėjančiam 
Kongresui. Kad jaunimas, taip 
pat ir vyresnieji, geriau supras
tų kokio pasiruošimo kongresui 
reikia, turėjau pasikalbėjimą su 
KLJS pirmininku Paulium Ku
ru. Štai jo atsakymai į kelis 
klausimus:

— Koks yra atstovo darbas, 
kai jis ar ji išrenkami savo vie
tovei atstovauti?

— Atstovų darbas po rinkimų 
yra pasiruošti perduot savo, 
apylinkės ir Kanados lietuvių 
jaunimo nuomones IV PLJ Kon
greso metu, ypač studijų dieno
se. KLJS valdyba padės pasi
ruošti surengdama bent du at
stovų pasiruošimo savaitgalius 
1979 m. pradžioje. Kongresui 
užsibaigus, atstovas automatiš
kai įeina i KLJS tarybos narių 
eiles vienerių metų laikotarpiui. 
Šitas Įsipareigojimas yra tam, 
kad atstovai turėtų progos savo 
žinias ir kongreso nuotaiką per
kelti į Kanadą ir ją išreikšti 
KLJS tarybos narių suvažiavi
muose. Noriu priminti, kad 
nauja KLJS valdyba bus renka
ma rudenį po IV PLJ Kongreso. 
Mūsų atstovų dalyvavimas rinki
muose bus labai naudingas.

Be to, kiekvienas asmuo, kan
didatuodamas į atstovus, įsipa
reigoja duoti vieną pranešimą 
apie kongresą savo apylinkėje, 
sugrįžęs iš kongreso.

— Kongreso temos gan de
taliai nustatytos. Kaip atsto- 
vas/ė gali joms pasiruošti?

— Atstovas pasiruoš kalbėti 
kongreso temomis ir klausimais 
per organizuotus kongreso at
stovų pasiruošimo suvažiavimus. 
Šiuo metu yra ruošiamas IV 
PLJK atstovų vadovas visiems 
kongreso atstovams pasaulyje.

Atstovų vadovo I dalis paruoš
ta ir pristatyta kiekvienam at
stovui Kanadoje, šis vadovas 
pateiks visą bendrą informaci
ją ir galutinę studijų dienų pro
gramą. Sausio mėnesio gale ren
giamas pirmas Kanados atstovų 
paruošimo savaitgalis, šiame su
važiavime bus aptartos studijų 
dienų temos ir sritys (kultūros, 
visuomenės, politikos).

Antroji Vadovo dalis bus pri
statyta atstovams pavasarį, šia
me leidinyje bus atrinkta me
džiaga, liečianti studijų dienų 
temas. Visi atstovai bus ragina
mi susipažinti su ta medžiaga, 
kad per antrą atstovų suvažia
vimą pavasarį atsakymai į iškel
tus klausimus galėtų būti sufor
muluoti.

Taigi, atstovų pasiruošimas 
yra susipažinti ir išnagrinėti 
svarbiąsias temas. Po svarstymų 
reikėtų mintis raštiškai sufor
muluoti. Jeigu visas darbas bus 
paliktas studijų dienoms, tai nu
matytų rezultatų nebus, nes lai
kas tam pertrumpas.

Solistas RIČARDAS DAUNORAS Montrealyje, kur atliko programą koncer
to, skirto jaunimo kongresui. Šiuo metu solistas studijuoja V. Vokietijoje

Jie rūpinasi pasaulio lietuvių jaunimo kongreso dalimi Britanijoje. Iš kairės: 
A. VILČINSKAS — atstovas bendrajame kongreso komitete, J. ALKIS — 
DBL Sąjungos pirm., R. ŠOVA, Z. JURAS, S. NENORTAS, B. BUTRIMAS

— Kaip atstovas/ė gali ge
riau pasiruošti savo vietovei at
stovauti?

— Norėdami atstovauti savo 
vietovės jaunimo idėjoms, pa
žiūroms ir problemoms, Kana
dos atstovai turi pirmiausia su
žinoti kokiuose forumuose klau
simai bus diskutuojami ir tada 
atitinkamai pasiruošti. Pvz. pa
žvelgęs į studijų dienų projek
tą, kuris yra I Vadovo dalyje, 
atstovas matys, kokie diskusijų 
būreliai yra numatyti. Pagal tas 
temas jis/ji sutelks savo apylin
kės nuomones ir pasiruoš disku
sijom. Be to, per atstovų suva
žiavimus Kanadoj tos pačios 
problemos ir temos bus nagrinė
jamos su kitų vietovių atstovais. 
Taip bendrai dirbant bus galima 
sutelkti visos Kanados lietuvių 
jaunimo nuomones, ir atstovai 
bus pasiruošę dalyvauti studijų 
dienose.

— Ar yra planuojamas spe
cialus lėktuvas Į kongresą, kaip 
tai buvo Pietų Amerikos atve
ju?

— Transportą ei ja yra organi
zuojama kongreso finansų ko
miteto. Reikia priminti: 1. kon
gresas vyks pačiame turistų se
zone; 2. skrendama į Ang
liją, o namo grįžtama iš kito 
krašto (Vokietijos). Dėlto trans- 
portacijos kainos yra nemažos. 
Kelionė iš šiaurės Amerikos or
ganizuojama grupėmis ir skren
dama bus liepos 8, 9, 10 d.d. 
Numatytos kainos yra $525 iš 
Toronto ir $501 iš Montrealio.

Visa Kongreso registracija 
Kanadoj vyksta per KLJS re
gistracijos komitetą, kuriam va
dovauja Rita Parėštytė. Dėl 
įvairių techniškų problemų, ku
rios prasidėjo Europoj, regist
racijos anketos vėlai atsirado 
pas mus. Bet registracija vykdo
ma tik sausio mėnesį pagal Eu
ropos reikalavimus. Registruo
jantis reikia įmokėti $500 (kan.) 
registracijos mokestį, 14 trans- 
portacijos išlaidų (kan.) ir penk
tadalį kongreso mokesčio, kuris 
bus maždaug $100 (JV). Likutis 
turi būt sumokėtas iki gegužės 
11d. Pinigai gali būt grąžinami 
iki birželio 1 d. Smulkesnių in
formacijų teirautis KLJS regist
racijos komitete: Rita Parėšty
tė, 10 Carabob Ct., #704, Agin
court, Ont. MIT 3N5. Tel. (416) 
291-4813.

— Ar Kanados jaunimas no
rėtų rengti Kanadoj penktąjį 
jaunimo kongresą?

— KLJS valdyba yra nutarus 
ištirti galimybes rengti V PLJK 
Kanadoj ar JAV-se. Kanadoje 
turim savo problemas su lietu
višku jaunimu, ir kongreso ren
gimas Kanadoj tikrai padėtų 
pritraukti iš mūsų vakarų ir ry
tų jaunimą į lietuvišką veiklą. 
Jeigu mūsų valdybos tyrinėji
mai duos pozityvius rezultatus, 

kongresyi 
važiuosim kongresan su paruoš
tu pasiūlymu rengti V PLJK 
Kanadoj.

Taip baigėm pasikalbėjimą. 
Ačiū Pauliau, kad radai laiko šį 
darbelį atlikti! Rita Vilienė

Talentų varžybos
II-ąjį Kanados lietuvių talen

tų pasirodymą rengėjų komite
tas ruošia š. m. kovo 24-25 d. d. 
Hamiltone. Bus atstovaujamos 
šios meno šakos: muzika, šokis, 
dailė, dailusis žodis. Norintieji 
dalyvauti šiose varžybose prašo
mi užsiregistruoti iki š. m. kovo
20 d. pas sekr. K. Baroną, 35 
Weir St. N., Hamilton, L8H 5E7 
Kiekvienas dalyvis praneša var
dą, pavardę, adresą, metus, me
no šaką. Tolimesnių kolonijų 
dalyviai prašomi taip pat pra
nešti, ar reikalinga bus nakvy
nė, nes varžybos truks dvi die
nas. Dailės mėgėjai turi būti ne- 
jaunesni kaip 16 metų. Jie pra
šomi atsiųsti savo nuotraukas 
iki š. m. kovo 20 d. vicepirm. A. 
Juozapavičiui, 20 Kensington 
Ave. N., Hamilton, Ont.

Talentų varžybų dalyviai bus 
suskirstyti į grupes pagal am
žių. Vertintojų komisijos trijų 
pirmų vietų laimėtojams paskirs 
žymenis. Taip pat visi dalyviai 
gaus KLB kultūros komisijos 
pažymėjimus.

Varžybų užbaiga bus kovo 25, 
sekmadienį, 4 v. p. p., Hamilto
no Jaunimo Centre.

KLB kultūros komisija

Be orientacijos
Į įvairių kraštų jaunimo nuo

taikas žvelgianti spauda pastebi 
vieną bendrą jo charakteristiką 
— stoką orientacijos.

Jiems “gyvenimas — tai die
nų ir savaičių, retai kada metų 
reikalas”, rašo B.F. dr. Foucault 
Paryžiaus dienrašty “Le Mon
de” (birželio 10) ' apie ‘ jaunus 
prancūzus. “Jie neturi nuomo
nės, išskyrus tai, kad jie neturi 
nė vienos tų nuomonių, kurios 
išsilaikė paskutinį šimtmetį; 
betgi jie nėra sukilę nė prieš 
nieką”.

Japonijoj apklausinėti gimna
zistai, o taip pat pradžios mo
kyklos mokiniai pasisakė la
biausiai nori “laisvo laiko” ir 
“laisvų pinigų”. Kitam plataus 
masto apklausinėjime sužinota, 
kad 75 proc. turi dviračius, 64 
proc. — radijo aparatus, 61 
proc. — plaukų dižovintuvus, 
52 proc. — stereo garsiakalbius, 
45 — 8 mm. filmavimo apara
tus. Daug ko turį, dar daugiau 
geidžią, “jie leidosi vedami mi
nios” (Akira Fujitake, Japan 
Echo”, 3 nr.).

Panašios nuotaikos yra ap- 
ėmusios industrinės revoliucijos 
naujai paliestus kraštus, kaip 
pvz Indijoj, kur tos revoliucijos 
įtakoj “dingsta senosios gairės... 
Svetimumo jausmo kritiška pa
sekmė atsispindi jaunimo be
tiksliškumu .. . Jiems vien pel
ningi darbai, pasismaginimai te
turi reikšmės” (R. Dayal, Bom
bėjaus “Sunday Standard”, bir
želio 11).

Tokią betikslę nuotaiką pas 
jaunimą pastebi ne vien suaugę, 
bet ir įžvalgesni jaunuoliai. Štai
21 m. amžiaus olandė reporterė 
Carolijn Visser (Rotterdamo 
NRC “Handelsblad”, sausio 7) 
kritiškai vertina amerikiečių 
jaunimą, kuris, nors, rodos, 
gerai išsilavinęs, atvyksta kad ir 
į tokį Amsterdamą “tik pasival
kioti po kavines”. Betikslio bas- 
tymosi pavyzdžiu ji nurodė vie
ną jauną amerikietį, kuris Ams
terdamo studentų kelionių agen
tūroj primygtinai prašė bilieto 
“į betkur”.

Net ir ten, kur jaunimas ap
sisprendžia sunkiai dirbti, jis tai 
daro gyvenimo kietų reikalavi
mų priverstas, be augštesnio 
siekio. Taip pvz. infliacijos ir 
nedarbo akivaizdoj Kanadoj jau 
studentai dažnai apsisprendžia 
“sunkiai dirbti ir elgtis pagal 
taisykles”, nors, bendrai paėmus, 
“jaučia bejėgiškumą ir apatiją” 
(S. Carson ir M. Nichols, “The 
Canadian”, sausio 28).

“Ateitis” 1978 m. 8 nr.
• Valstybių sienos, nuotoliai ir 

kalbos gali atskirti žmones, bet jos 
negali išparceliuoti žmogiškojo gy
venimo — tai padaro tik ignoranci- 
ja. — CHARLES LILLARD

Torontiškio “Gintaro” ansamblio dainininkės, atlikusios lietuviškų dainų bei kalėdinių giesmių programą Toronto Harbourfront centre. Dainininkėms vado
vauja GIEDRĖ PAULIONIENĖ. “Gintaro” ansamblis šiuo metu rengiasi metiniam koncertui vasario 24 d. Anapilio salėje Nuotr. O. Burzdžiaus

Jaunimas turi rasti savita kelia
Į klausimus atsako V. Bartusevičius, IV lietuvių jaunimo kongreso studijinės programos vadovas

IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso ruoša vyksta pilnu tempu Vo
kietijoje. Norėdama gauti smulkes
nių informacijų, Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga kreipėsi j V. Bar
tusevičių, kongreso akademinės bei 
studijinės programos komisijos pir
mininką. Klausimai liečia studijų 
drenas, kurios vyks 1979 m. liepos 
19-27 d.d. Altenberge, Vakarų Vo
kietijoje.

— Kuriuo tikslu rengiamas 
ketvirtasis lietuvių jaunimo 
kongresas?

— IV PLJK rengėjų komite
tas patvirtino sekantį jaunimo 
kongreso tikslą, kuris suglaus
tai skamba taip: “Naujai pagrįs
ti ir įprasminti jaunimo dalyva
vimą išeivijos veikloje”. Tai 
reiškia IV PLJ Kongrese bus 
bandoma lietuviško jaunimo 
veiklai duoti pagrindą ir kryp
tį, bus bandoma persvarstyti sa
vo padėtį ir nustatyti ateities 
perspektyvas. Jaunimas turės 
pasisakyti, kaip jis supranta sa
vo tautinius uždavinius ir jiems 
siekti būdus, ką jis mano apie 
lietuviškos išeivijos ateitį ir sa
vo vaidmenį joje.

Trumpai: kongrese jaunimo 
atstovai turės priimti JAUNI
MO VEIKLOS GAIRES.

Kongreso tikslo vykdymas ap
ima tris tarpsnius:

1. prieš kongresą: realios jau
nimo padėties išeivijoje anali
zė ir veiklos gairių svarstymas;

2. per kongresą: veiklos gai
rių priėmimas;

3. po kongreso: veiklos gai
rių pritaikymas atskiruose kraš
tuose ir jų įgyvendinimas.

Kokie motyvai vertė pasirink
ti tokį tikslą, yra sudėtingas 
klausimas ir nežinau, kiek man 
pavyks tai trumpai paaiškinti.

Pirmiausia, jaunimas niekad 
aiškių savo veiklos gairių netu
rėjo (tik atskiros jo dalys — 
įvairios organizacijos, kurios 
betgi svarbias pasireiškimo da
lis iš savo veiklos yra išjungu
sios). Antrasis jaunimo kongre
sas įsteigė jaunimo sąjungą, vi
sai nepramatydamas, kokius už
davinius šioji turėtų atlikti. Tre
čiasis kongresas pateikė visą 
katalogą daugiau ar mažiau 
konkrečių darbų, nesvarstyda
mas, koks turėtų būti visų šių 
pastangų galutinis tikslas. To
dėl visai natūraliai buvo priei
ta išvada, kad atėjo laikas jau
nimo sąjungos veiklai duoti aiš
kesnius rėmus ir pagrindimą. 
Taip reikėtų suprasti pasirinktą 
tikslą “naujai pagrįsti ir įpras
minti jaunimo veiklą”, kad jau
nimas pagalvotų ir nusistatytų, 
kam ir kodėl jis vienaip ar ki
taip reiškiasi.

Kita priežastis, kuri pateisina 
pasirinktą tikslą, yra ta, kad mes 
priėjome lūžtinį laikotarpį savo 
istorijoje, šiuo laiku mūsų 
bendruomenėje vyksta spartus 
pasikeitimas kartų, savyje labai 
skirtingų viena nuo kitos. Kar
ta, kuri augo ir subrendo dar 
nepriklausomos Lietuvos lai
kais, sparčiai retėja. Didėja ta 
visuomenės dalis, kurios orien
taciją ir visą vertybių sistemą 
apsprendžiantis socialinės, poli
tinės ir apskritai kultūrinės pa

tirties bei išgyvenimo laukas 
yra jau pats išeivijos gyveni
mas. Ją formavę išoriniai, isto
riniai ir politiniai veiksniai bu
vo radikaliai skirtingi nuo vy
resniosios kartos. Todėl neįma
nomas paprastas perėmimas to, 
kas vyresniųjų yra padaryta, su
kurta. Jaunimas turi j ieškoti sa
vo kelio, savitos veiklos, kitaip 
jo dauguma lietuviams žus. Tai, 
žinoma, nereiškia visiško ligšio
linio kelio paneigimo, jaunimo 
atsiskyrimo nuo vyresniųjų. 
Priešingai, juo daugiau bus 
bendradarbiavimo, juo geriau. 
Bet praktiškai pasirodė, kad 
jaunimui yra sunku įsijungti į 
svetima patirtimi pagrįstą veik
lą. Atrodo, vienintelis kelias 
neleisti didesnei jaunimo da
liai išsijungti iš lietuviško gyve
nimo yra atverti jam ištisus sa
vitos veiklos plotus.

— Studijų dienos rengiamos 
tiktai kongreso atstovams. Ko
kios temos nustatytos diskusi
joms? Kokie paskaitininkai?

— Pagrindinis kongreso tiks
las bus vykdomas studijų dieno
se. Ten susirinkę viso laisvojo 
pasaulio lietuvių jaunimo rink
ti atstovai svarstys savo reika
lus ir darys nutarimus. Kadan
gi sekančiame kongrese yra už
sibrėžta priimti JAUNIMO 
VEIKLOS GAIRES, todėl į klau
simą galima tik taip atsakyti: 
bus svarstomos visos temos, ku
rios atstovams atrodys svarbios, 
kadangi veiklos gairėse turės 
atsispindėti visos svarbiausios 
jaunimą liečiančios problemos. 
Mes stengsimės, kad kraštų at
stovai į kongresą jau atsivežtų 
savo veiklos gairių projektus, 
nes visų klausimų per 6 dienas 
yra neįmanoma iš esmės svars
tyti. Prieš svarstant kiekvienos 
iš trijų sričių (politinės-visuo- 
meninės-kultūrinės) veiklos gai
res, atstovai bus į problematiką 
įvedami dviem paskaitom ir vie
nu bendru simpoziumu. Paskai
tų temos yra paskelbtos atski
rai. Paskaitininkų pavardės dar 
neskelbtinos, kadangi dar ne
visi sutiko — vedamos dery
bos.

— Kaip galvojate paveikti da
lyvius, kad kuo daugiausia jų 
įsijungtų į programą?

— Nežinau, ar tai mūsų užda
vinys studijų dienų dalyvius vie
naip ar kitaip Įtaigoti. Jie yra 
laisvai rinkti jaunimo atstovai 
ir atsakingi savo rinkėjams, ne 
mums. Mūsų uždavinys yra tik 
sudaryti sąlygas, kad atstovai 
galėtų dirbti. Ar jie tai darys, 
mums mažiau rūpi. Parengdami 
programą, mes gavome nurody
mus, kad tai būtų darbo dienos 
— laisvalaikio bus mažai. Prie 
sąlygų sudarymo priklauso ati
tinkamų patalpų suradimas, pro
gramos sudarymas, medžiagos 
paruošimas, studijų eigos tvar
kymas. Programą jau esame su
darę. Atstovams Vadovo I dalis, 
kurią išleis PLJS Ryšių Cent
ras, turės netrukus pasirodyti; 
II dalis su problematiniais 
straipsniais bus išleista pavasa
rį. Suplanuota ir studijų dienų 

eiga. — Veiklos gairėms nagri
nėti studijų dienų dalyviai bus 
suskirstomi į darbo būrelius: 
kiekvienai iš trijų programos 
dalių — politinei, visuomeni
nei, kultūrinei — naują sudėtis. 
Tuo būdu kiekvienas atstovas 
turės progos dirbti bent trijuose 
būreliuose. Kiekvienos veikimo 
srities darbo rezultatai bus 
svarstomi visumos posėdyje. 
Jaunimo sąjungos reikalams 
(pranešimai, apyskaitos, naujos 
valdybos rinkimai) numatomas 
specialus laikas.

— Žvelgiant į praėjusius 
kongresus, norisi paklausti, ar 
Jūs manote, kad studijų dienose 
yra daugiau pasiekiama, negu 
stovykloje?

— Norint į šį klausimą atsa
kyti, gal būtų reikėję visuose 
šiuose parengimuose dalyvauti, 
atlikti specialius tyrimus. Nei 
vienos, nei kitos sąlygos aš ne
išpildžiau. Todėl bandysiu kiek 
bendriau pasisakyti. Man atro
do, kad nei viename, nei kitame 
parengime nepasiekiama “dau
giau” ar “mažiau”, bet kas kita. 
Stovykla ir studijų dienos yra 
skirtingi parengimai su skirtin
gais tikslais. Stovyklos yra rei
kalingos sutelkti suvažiavusiam 
lietuviškam jaunimui, kad galė
tų pabendrauti. Stovyklos pro
grama daugiau informacinė, tu
rinti daug bendrų užsiėmimų, 
bendravimo.

Tuo tarpu studijų dienose da
lyvauja tik jaunimo rinkti at
stovai. Jų uždavinys yra spręsti 
jaunimo veiklą liečiančius klau
simus, duoti direktyvas PL Jau
nimo Sąjungos valdybai, rinkti 
naują PLJS valdybą ir pan. Tai
gi, abu renginiai turi savo ver
tę ir uždavinį. Nors stovyklos 
tikslai galėtų būti pasiekti ir 
kitaip (tik publika būtų ne tiek 
tarptautinė), studijų dienoms 
pakaitalo nėra.

Vasario 16 gimnazijoje: lietuvių kalbos mokytoja V. PANSERIENĖ pamo
kos metu; bendrabučiu vedėjai — VIDA SIDRYTĖ, MARIJA DAMBRIŪ- 
NAITĖ-ŠMITIENĖ, ANTANAS VERŠELIS

— Kaip vyksta pasiruošimas 
kongresui?

— Šiuo metu pasiruošimas 
kongresui vyksta pilnu tempu. 
Kongreso atstovai jau išrinkti. 
Jau įvyko visa eilė atstovų su
sitikimų, kur jie ruošis kongre
sui. Jaunimas taupo pinigus, 
kad galėtų apmokėti kongreso 
išlaidas. Ypač daug dalyvių ža
da būti iš JAV ir Kanados. Įvai
riuose kraštuose jau sudaryti 
kongreso finansų komitetai, ku
rie turi sutelkti nemažas sumas.

Kongreso sėkmė priklausys 
nuo to, kaip atstovai bus jam 
pasiruošę, kiek jie bus proble
mas išgvildenę, kiek jie atsiveš 
rezultatų. Nes, kaip minėjau, 
visko, kas užsibrėžta, gvildenti 
kongreso metu bus neįmanoma. 
Todėl didelis dėmesys turėtų 
būti kreipiamas į atstovų paruo
šimą. Pageidautina taip pat, kad 
jaunimą ir jo veiklą liečiantys 
klausimai būtų daugiau keliami 
bei svarstomi spaudoje.

Baigdamas kviečiu visus 1979 
m. vasarą atvykti į Europą, į IV 
PLJ Kongresą. Mes visų laukia
me ir, kiek galėsime, visais rū
pinsimės.

Pastaba. Siūlomos temos stu
dijų dienoms politinėje srityje: 
“Politinio sąmoningumo reiški
masis šiandieninėje lietuvių tau
toje — Lietuvoje ir išeivijoje”; 
visuomeninėje srityje: “Bend
ruomenės elementai ir jų santy
kiavimas”, “Dvikalbiškumas — 
prakeikimas ar palaima?”; kul
tūrinėje srityje: “Lietuvių išei
vijos ir Lietuvos kultūrinės ap
raiškos”, “Ar įmanoma kurti 
lietuvišką kultūrą už Lietuvos 
ribų?”

Kongresas įvyks š.m. liepos 
11-29 d.d. Europoje — Angli
joje ir Vokietijoje.

Danguolė Juozapavičiūtė
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Kelionė i Marsę
Buvo vienas astronautas. Jo 

vardas buvo Vytas šulas. Jis tu
rėjo skristi i Marsą. Jam reikė
jo turėti didelę raketą, daug 
maisto ir motoru, nes buvo la
bai ilga kelionė.

Raketa sugedo kelionėje, ir 
Vytas turėjo sutaisyti. Kai jis 
nuskrido į Marsą, pamatė, kad 
ir ten buvo žmonių. Jie buvo 
žali, turėjo tris kojas, dvi ran
kas ir raudonus plaukus. Jie 
mokėjo kalbėt lietuviškai. Buvo 
namai, parkai, mokyklos ir visa 
kita kaip Toronte. Jie priėmė 
Vytą Į svečius ir vaišino viso
kiais skaniais valgiais. Tada jis 
turėjo grįžti žemėn. Vytautas 
atsisveikino su jais. Visi žmo
nės jį labai gerbė ir norėjo gau
ti jo autografus. Jį žmonių mi
nia sekė ir niekur nepaleido. Jis 
spruko į tamsią gatvę ir pama
tė plėšiką. Šis norėjo pinigų, 
bet kai pamatė kas jis buvo, tai 
tiktai paprašė autografo. Pasi
rašė, bet negalėjo niekur būti 
vienas. Jis nuėjo pas minister} 
pirmininką ir paprašė leidimo 
pasilikti. Jis leido, ir Vytautas 
praleido savo gyvenimą Marse.

Linas Daukša, VII

Loterija
Gyveno neturtingi žmonės ma

žame namelyje. Turėjo berniu
ką Algį ir mergaitę Elzę. Prie 
namuko buvo mažas ūkis, kuria
me turėjo keletą gyvulių. Al
giukas ir Elzytė norėjo eiti į 
mokyklą, kaip ir visi kiti vaikai, 
bet turėjo dirbti ir prižiūrėti 
gyvulius. Jie buvo neturtingi ir 
negalėjo užmokėti valdžiai mo
kesčių. Tėvas pardavė iš savo 
senelio gautą laikrodį, kad galė
tų sumokėti mokesčius. Algis 
linksmas iškeliavo su tėvo pini
gais. Mieste susitiko žmogų, ku
ris pasiūlė jam pirkti loterijos 
bilietų. Jis nusipirko penkis ir 
grįžo namo mokesčių nesumo
kėjęs. Grįžęs padavė loterijos 
bilietus tėvui. Tėvas užpyko ir 
davė diržų. Elzytė verkė. Algiu
kas verkdamas nuėjo į savo 
kambariuką ir kaltino tą nepa
žįstamą vyrą, kuris prikalbino 
pirkti tuos loterijos bilietus. Po 
kelių dienų atėjo telegrama — 
“Laimėjote vieną milijoną”. Vi
si buvo laimingi, ir Algiukas su 
Elzytė galėjo lankyti mokyklą, 
kaip ir visi kiti vaikai.

Kristina Drasutytė, VII

Sniego senis
Aš taip padarau savo sniego 

senį. Pirma padarau mažą svie
dinį, tada ilgai suku, kol pasi
daro didelis. Po to darau kitus 
mažesnius. Tada įdedu dvi akis 
iš akmens ir sagas. Iš ledo var
veklių padarau nosį.

Daiva Grybaitė, IV

Danutės sapnas
Kartą gyveno mergaitė vardu 

Danutė. Ji turėjo išmokti lietu
višką eilėraštį, bet nenorėjo. 
Tėvas už tai ją nubaudė. Kai 
Danutė nuėjo miegoti, sapnavo, 
kad buvo Lietuvoje ir negalė
jo nė žodžio ištarti lietuviškai. 
Kai Danutė atsikėlė, papasako
jo mamai, ką sapne pergyveno. 
Po to ji mielai mokėsi eilėraštį.

Ričardas Klevinskas, VI

Mano šuo
Antradienį aš gavau mažą šu

niuką. Jis turi rudą kailiuką, 
juodas akis ir dideles ausis. Mes 
jį pavadinome Rudžiu. Pirmą 
naktį jis verkė ir tik už pusės 
valandos nurimo. Iš ryto aš nu
ėjau pas jį. Kai jis pamatė ma
ne, pradėjo šokinėti ir laižyti 
mane. Kitą dieną susirgo. Mama 
davė jam gabaliuką vištos. Da
bar jis yra sveikas.

Loreta Stanulytė, VI

Toronto Maironio mokyklos mokinės KRISTINOS JANAVIČIŪTĖS piešinys

Mano šuo yra išdykęs. Aš jį 
turiu jau ketveri metai. Praėju
sią savaitę jis pabėgo, ir niekur 
negalėjom surasti. Už dviejų 
dienų mes jį suradome. Jautėsi 
nelabai gerai. Aš labai myliu 
savo šuniuką, nors jis ir labai 
išdykęs. Jo vardas yra Pilkis. 
Kai man reikia jį išvesti laukan, 
būna labai linksmas. Kartais jis 
ateina pas mane į lovą, bet ne
dažnai. Iš ryto aš esu labai 
linksma, kai jį pamatau. Kartais 
aš supykstu ant jo. Tada jis at
eina, kad aš paglostyčiau. Kai 
paglostau, jis vėl būna linksmas 
visą dieną.

Asta Sukauskaitė, VI

Jonas ir meška
Vieną dieną Jonas ėjo medžio

ti su savo šautuvu. Buvo labai 
gražu miške. Jonas jokių paukš
čių nematė. Buvo labai tylu, ir 
Jonas žinojo, kad kažkas buvo 
blogai. Jis buvo labai drąsus ir 
ėjo vis tolyn. Po kelių valandų 
paklydo. Jau buvo tamsu, ir jis 
turėjo nakvoti miške. Rado gra
žią samanotą vietelę ir užmigo. 
Kažkoks balsas jį prikėlė iš ry
to. Jis greitai apsižiūrėjo, bet 
nieko nematė. Staigiai iš krūmų 
iššoko didžiulė meška. Jonas la
bai išsigando ir griebė savo šau
tuvą. Meška artėjo. Jis jau buvo 
pasiruošęs šauti, bet meška iš
mušė šautuvą iš rankų ir jį su
ėdė. Vargšas Jonas.

Ričardas Kalendra, VII

Kas man patinka?
Man patinka statyti iš medžio. 

Dabar statau namelį. Aš irgi tu
riu kojokus, kuriuos pats pasi
dariau. Jie yra 2V2 pėdų nuo 
žemės.

Man patinka daryti modelius. 
Aš statau namų, laivų, automo
bilių, lėktuvų ir visokius kito
kius modelius. Aš ką tik baigiau 
daryti namo modelį.

Man patinka rinkti išmestus 
daiktus. Gal manote, kad aš tru
putį kvaktelėjęs, bet iš tų šiukš
lių aš padarau gražius dalykus. 
Pvz. kartą surądau sugedusį ra
diją. Aš jį sutaisiau ir dabar 
veikia labai gerai.

Vytas Cuplinskas, VII

Snaigės
Snaigės krenta taip gražiai
Per pasaulį ir gatves,
Eglutes ir gėles,
Ir Kalėdų šventes.

Jau medeliai pasipuošę
Su suknelėm snaigių,
Ir žolytė taip balta, 
Kaip avytės kailiai.

Rūta Bacevičiūtė, VI sk.

Čiurlionio ansamblio kanklininkė 
penktojoje dainų šventėje Toronte

Nesunaikinami pėdsakai
Vilniaus krašto kovotojas Vladas Maminskas-Mamiūnas 

palaidotas okupuotoje Lietuvoje

A. a. VLADAS MAMINSKAS - MA- 
MIŪNAS, neseniai miręs Vilniaus 
krašto lietuvių veikėjas

K. GIMŽAUSKAS

Sulaukęs 76 metų, 1978 m. 
lapkričio 19 d. okup. Lietuvoje, 
Švenčionių mieste, mirė moky
tojas ir Vilniaus krašto lietuvių 
veikėjas Vladas Maminskas-Ma
miūnas.

Velionis gimė 1902. VII. 6 Ly
gumų km., Švenčionių valse, ir 
apskr. Mokėsi Švenčionyse, Vy
tauto Didžiojo gimnazijoje Vil
niuje. Mokytojo cenzą įsigijo 
mokytojų kursuose. Būdamas 
Kukutėlių, Švenčionių apskr., 
“Ryto” dviklasės mokyklos ve
dėju, suorganizavo ir vedė va
karinius suaugusių kursus, lie
tuvių ūkio dr-jos skyrių, vaidin
tojų būrelį, rėmė Šv. Kazimiero 
dr-jos vietinio skyriaus veiklą, 
rengė vaidinimus, platino spau
dą ir kt.

Už lietuvišką veiklą velionis 
1932 m. lenkų švietimo vadovy
bės atleistas iš mokytojo parei
gų. Apsigyvenęs Švenčionyse, 
buvo “Ryto” bibliotekos vedėju, 
organizavo šios dr-jos skyrius, 
lankė juos su paskaitomis, slap
tais keliais parūpindavo iš nepr. 
Lietuvos veikusioms lietuvių 
skaitykloms knygų. Jis buvo 
Švenčionių “Ryto” dr-jos valdy-
bos narys ir daug darbavosi lie
tuvių mokyklų organizavime. 
Pagelbėdavo surengti kaimuose 
ir miesteliuose vaidinimus, pa
dėdavo rengėjams išgauti iš 
starostijos leidimus vakarė
liams. Aktyviai veikė Švenčio
nių mokytojų s-goje, “Ryto” bei 
Šv. Kazimiero draugijose, buvo 
ir Lietuvių Mokslo Dr-jos Vil
niuje narys.

Velionis lenkų okupacijos 
metais dalyvavo protestuose ir 
delegacijose pas Vilniaus vysku
pus dėl lenkų dvasininkų daro
mų lietuviams skriaudų. 1933 
m. Švenčionių savivaldybės rin
kimuose išrinktas į valsč. tary
ba. 1934. II. 15 lenku suimtas 
ir kalintas. 1938. VIII. 28 tardy
tas už sporto šventės surengi
mą. 1937. IV. 26 buvo suorgani
zavęs “Švenčionių Balso” leidi
mą, tačiau lenkų valdžia uždrau
dė tą laikraštį platinti. Bendra
darbiavo “Vilniaus Rytojuje”, 
“Jaunimo Drauge”, “Aide” ir kt. 
Lietuvos nepriklausomybės ko
vų pradžioje Švenčionyse žuvu
siam nežinomam Lietuvos ka
riui, VI. Mamiūno iniciatyva ir 
pastangomis, Švenčionių kapinė
se buvo pastatytas paminklas, 
bet netrukus lenkų valdžios bu
vo nugriautas. Kai Švenčionys 
grįžo Lietuvai, nuo 1939 m. jis 
buvo paskirtas Švenčionių pra
džios mokyklos vedėju. Per pir
mąjį bolševikmetį atleistas iš 
mokytojo pareigų. Vokiečių oku
pacijos metu vėl grįžo į mokyto
jo darbą. Ilgoką laiką mokyto
javo Švenčionių lietuvių gimna
zijoje.

Be minėtos veiklos, lenkų 
okupacijos metais jis dar palai
kė ryšius ir su nepr. Lietuvos 
atitinkamų valdžios žinybų as
menimis, su rizika vykdydamas 
slaptus pavedimus Vilniaus 
krašte. Aplamai, Vlado Mamiū
no lietuviška veikla buvo labai 
šakota. Jis visą gyvenimą paš
ventė savo tėvynainiams, sava
jam kraštui ir Lietuvai.

Čia pateikiu santrauką gauto 
išsamaus, pranešimo apie a.a. 
Vlado Mamiūno laidotuves 1978 
m. lapkričio 21 d.

Velionis buvo pašarvotas sa
vo namuose. Atsilankiusiųjų 
perpildytas dviejų augštų na
mas. Giedotos religinės giesmės. 
Mirusiojo laidojimas prasidėjo 
prieš 13 vai. Priešaky nešė kry
žių. o iš paskos nusitęsė puskilo- 
metrinė vainikų virtinė, kurių 
buvo apie 50. Po to ėjo gimna
zijos dūdų orkestras, giedoriai, 

važiavo papuoštas eglėmis sunk
vežimis su karstu. Karstą lydėjo 
žmona, sūnūs ir visa gausi Ma- 
minskų giminė bei artimieji. 
Gaudė skambūs Švenčionių var
pai. Giesmininkai su orkestru 
giedojo pamainom. Prie švento
vės vartų karstą pasitiko para
pijos klebonas, šventovėje cho
ras giedojo Gruberio Mišias. Po 
jų kunigas prie altoriaus trum
pai kalbėjo apie a.a. Vlado gy
venimą ir darbus. Išėjus iš šven
tovės, gedulingoji eisena, ta pa
čia tvarka išsirikiavusi, ėjo į 
kapines.

Prie kapo keleto asmenų kal
bose velionis buvo apibūdintas 
kaip didis Švenčionių krašto vei
kėjas bei vadovas, didelis kultū
ros ir švietimo skleidėjas, per
gyvenęs dvi baisias okupacijas 
(tikrumoje visą laiką gyvenęs 
okupacijoje, tik kai Švenčionys 
1939 m. atiteko Lietuvai, trum
pai pagyveno nepriklausomu gy
venimu). Sugebėjo išlikti tyras 
ir skaistus kaip krištolas. Ra
ginta sekti velionį.

Po laidotuvių gedulinguose 
pietuose taipgi taikliai prisimin
tas a.a. Vladas. Jis buvęs ne tik 
kultūros ir švietimo skleidėjas, 
bet ir gydytojas, ir advokatas, 
ir teisėjas, ir kunigas, ir didelis 
liaudies bičiulis.

Galop minėtame laiške velio
nis taip charakterizuojamas: 
“. . . a.a. Vladas labai gražiai 
ir vaisingai pragyveno gyveni
mėlį. Jo nuveiktų darbų neįma
noma nei prakalbose, nei laiške 
išpasakoti, teisingai apibūdinti. 
Čia reikia gabios monografo 
plunksnos. Ir tai, ką velionis 
per ilgą savo gyvenimą — o gy
veno ne sau, bet kitiems — 
sukrovė į tėvynės kultūrinį lo
byną, kažin ar tilptų keliuose 
storuose tomuose. Jo pėdų, 
įspaustų Vilniaus krašto take
liuose bei vieškeliuose, jokie 
vėjai neužpustys. Lai būna jam 
lengva tėviškės žemelė, kurią 
jis taip mylėjo ir sunkiausiuose 
gyvenimo laikotarpiuose 1 i k O' 
jai iki mirties be galo ištiki
mas . . .”

Prie šių taip reikšmingų man
(Nukelta į 9-tą psl.)

Nauja federaciniu mokesčiu nuoskaita už vaikus

W^lMiTE 514
Jūs galite prašyti nuoskaitų iki $200 už Rūpestingai perskaitykite instrukcijas ir,
kiekvieną savo šeimos vaiką priklausomai nuo užpildę tuos blankus, pasiųskite kartu su
šeimos pajamų.
Jeigu metinės jūsų šeimos pajamos yra mažesnės

užpildytais 1978 m. pajamų mokesčių blankais 
bei pareiškimu apie šeimos priedus (pašalpas).

kaip $1 8.000 (vyro ir žmonos grynos pajamos 
kartu), turite teisę prašyti nuoskaitų po $200 už 
kiekvieną vaiką. Jeigu jūsų šeimos pajamos 
yra didesnės kaip $18.000, dar galite turėti teisę 
į visą ar dalinę nuoskaitą priklausomai nuo 
vaikų skaičiaus.
Atitinkami blankai naujų federacinių mokesčių 
nuoskaitų už vaikus yra pridėti prie jūsų 
sausio mėnesio šeimos priedų čekio.

Vasario 16 gimnazijoje: motutė vieno vaidinimo metu; pamaldoms reikia uždegti žvakes — tikėjimo simbolius

Anei rašto, anei druko...
AL. GIMANTAS

Išeivių sluogsniuose dabar ta
po madinga vis dažniau ir gar
siau kalbėti apie reikalą padėti 
savajai tautai krašte. Bet tai 
itin plati ir visokeriopai galima 
aiškinti sąvoka.

Iki šiol, išskyrus eterio ban
gas ir karitatyvinės reikšmės pa
galbą, šioje srityje dar nelabai 
daug kas nuveikta. Lengvai tei- 
sinamės ribotomis galimybėmis 
bei sąlygomis, režiminiais varž
tais. Tai tiesa, bet talkon pasi
gavus viešąją opiniją, radus jo
je pritarimą, jau galima pradėti 
kalbėti ir apie moralinį spaudi
mą. Kaip praktiniai pavyzdžiai 
rodo, tai bent iš dalies įstengia 
pakelti kraštelį uždangos. Rea
liai vertinant (bet neperverti
nant) savąsias jėgas ir svorį, vis 
dėlto verta kaikuriuos bandy
mus plėsti, kviečiant į talką ir 
svetimus mūsų reikalui simpa
tizuojančius sluogsnius. Pvz. 
įrodymas, kad Lietuvoje vykdo
mas nuolatinis ir planingas re
ligijos persekiojimas, nustato 
prieš tokią vidaus sovietų poli
tiką net ir indiferentiškus Va
karų sluogsnius. Pareigūnai Vil
niuje (gal ir Maskvoje) supras, 

Health and Welfare 
Canada

kad dėl to labai nukenčia visos 
sovietinės valstybės prestižas.

Tas pats pasakytina ir apie 
katalikišką spaudą. Tiesiog ab
surdu skamba faktas, kad Lie
tuvos tikintieji neturi nė vieno 
viešo laikraščio, nė vieno žur
nalo ir gali naudotis tik pogrin
dyje leidžiamu spausdintu žo
džiu. Tai pykina valdančiuosius 
ir turbūt grūdina tikinčiųjų 
nuotaikas, viltis, tikėjimą. So
vietinės įstaigos turėtų būti 
kurčios ir aklos, jei neįstengia 
įžvelgti paprasčiausių faktų. Ne
bent sovietiniai agentai Vaka
ruose paviršutiniškai ar atkišti- 
nai informuoja savo duondavius 
pagrindinėje bazėje apie visą tą 
antisovietinį poveikį ir nuolat 
jaučiamas antisovietines ban
gas, kurias sukelia įvairiomis 
svetimomis kalbomis leidžiama 
“LKB Kronika”. Tai nėra nei 
šmeižtai, nei pigia propaganda 
persunkti žodžiai. Tai faktai — 
datos, įvykiai, vardai, kurių pa
neigti jokiu būdu neišgali ir pla
ti valstybinio masto organiza
cija.

Taigi, Lenkijos ar Vengrijos 
pavyzdžiu, jau laikas ten supras
ti, kad ir okupuotoje Lietuvoje 
pribrendo laikas leisti katali

1*1

DĖMESIO
Jeigu reikia pagalbos, jums gali padėti 
arčiausiai prie jūsų esančios sveikatos ir 
labdaros arba Kanados valstybinių mokesčių 
įstaigos. Kaikurios privačios firmos gali taip 
pat padėti, bet kaina už tokį patarnavimą gali 
siekti iki 15%. Bandykite apsieiti be jų.

Santė et Bien-ėtre social 
Canada

Monique Begin. Minister

kams bent minimaliausią perio
diką. Sutikime, kad ji nebus vi
siškai laisva, turės, kaip ir 
“liaudies demokratinėse šalyse”, 
prisiimti tam tikrus cenzūrinius 
varžtus, tačiau tai galėtų būti 
laikoma pirmu žingsniu gera 
kryptimi. Tokia nuolaida ar 
šioks toks kompromisas nesu
sprogdintų sovietinės sistemos 
(nebent jau ji neišpasakytai 
trapia tapo), gal tik laimėtų sim
patingesnį žvilgsnį viešoje pa
saulio opinijoje. Sovietijai tai 
itin svarbu.

žinoma, šis straipsnelis nei 
paveiks, nei sujaudins sovieti
nius išeivijos analizuotojus. 
Tam reikia didesnių ir planin
gų pastangų, naujų užmojų ir 
daugiau laiko.

Ši sritis gali būti vienas tų 
būdų, kuris įeina sąvokon “pa
dėti savajam tautos kamienui”. 
Niekas neragina revoliucijon ar 
sukiliman. Tų pačių Helsinkio 
susitarimų dvasioje, kurie anoje 
pusėje dar vis su patosu prisi
menami ir kartojami, tikintieji 
Lietuvoje turėtų gauti bent mi- 
nimalinį pripažinimą ir lygias 
teises, jau nekalbant apie pri
vilegijas.
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Apie žygi į Lietuva
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□ KILTĮ1 RliJĮ: VEIKLOJE

A. Tyruolio išversta istorinė 
poema, parašyta austrų poeto 
Peter Suchenwirto, keliavusio 
kartu su kryžiuočiais vieno jų 
žygio metu Į Lietuvą, charakte
ringa tuo, kad joje, kaip ir viso
se panašiose eiliuotose istorijo
se, narsiųjų riterių dorybės ir 
nedorybės labai jau nepropor
cingai išklostomos. Riteriai bal
tinami ir garbinami, o lietuviai 
juodinami ir niekinami.

Knygelėje aprašomasis kry
žiuočių žygis (iš tiesų, plėšimai 
ir žudymai) Įvyko 1377 metų ru
denį, tuojau po DLK Algirdo 
mirties. Vertėjas, knygutės pra
džioje parašęs paaiškinamąją 
Įžangą, suteikia skaitytojui kiek 
Įžvalgos į tos eiliuotos kronikos 
atsiradimą ir jos istorinį pamu
šalą. Įžanga parašyta gana sau
sai ir gerokai nesklandžia kalba. 
Negeresnė ir paties vertimo kal
ba. Labai galimas dalykas, kad 
didikų globotinis Suchenwirtas 
tebuvo paprastas eilėkalys (to
kių tada netrūko), kad jam daug 
labiau rūpėjo išgarbinti ir ne
skoningais superliatyvais pa
puošti savo duondavius, bet kaž
kaip nesinorėtų tikėti, jog jo 
kalba galėjo būti tokia medinė 
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2.

klausimai laikraščio 
skaitytojui:

AR SURAŠĖTE SAVO TESTAMENTĄ? f 

AR PRISIMINĖTE TESTAMENTE 
KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ?

'metu ekskursijos
VILNIUS, ROMA, DUBROVNIK 

ir kiti miestai EUROPOJE

Smulkesnių žinių teirautis:

V. BAČĖNAS tel. 533-3531

Balandžio 26 — gegužės 4 8 dienos
Gegužės 3 — gegužės 11 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

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

ir gramozdiška, kokią mums 
perteikia A. Tyruolis. Tik pasi
klausykime: “Link Prūsų leidos 
jie visi” (13 p.). “Nuveikę daug 
garbės darbų” (14 p.). “Ten 
reiškės per šokius, juokus/ Tiek 
džiaugsmo įvairaus, kurs gali/ 
Pastoti nuliūdimui kelią” (15 p.). 
“Ten saikas buvo praktikuota” 
(16 p.). “Šešupės linkui, tam 
daikte. . .” (18 p.). Ir taip be ga
lo.

Knygutė nėra tokia patraukli, 
kad eilinis skaitytojas ją įnirtęs 
skaitytų. Nedomins jinai nė ap- 
siskaičiusio, nebent būtų istori
nių raštų mėgėjas. Todėl A. Ty
ruolio vertimo kalba tiktai dar 
labiau apsunkina lektūrą. Rei
kėjo vertimą dar keletą kartų 
palyginti, padailinti ir, svar
biausia, rasti pakenčiamus lie
tuvių kalbos atitikmenis, ištai
syti begales sintaksinių bei gra
matinių griozdų.

Jonas Vakaris

Peter Suchenwirt, ŽYGIS I LIE
TUVĄ. Istorinė poema iš 1377 
metų. Vertė A. Tyruolis. Viršelis 
ir vinjetės P. Jurkaus. Išleido 
“Karys”, 1977 m., 36 psl. Kaina 
nepažymėta.

ANATOLIJUS KAIRYS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Nežiūrint kokių idėjinių tiks
lų autorius siekia, nežiūrint kiek 
meno kūrinys yra fikcija, kiek 
tikrovė, — negalima teigti, kad 
Žalgirio mūšį laimėjo ne Vytau
tas Didysis, o pirmasis Lietuvos 
prezidentas Antanas Smetona. 
O Marcinkevičius taip daro. 
Mindaugą nužudo Daumantas, 
nors istorinė tiesa yra priešinga
— jį nužudė Vykinto sūnus Tre
niota, o Daumantas tik padėjo. 
Jie abu tą naktį buvo pilyje ir 
abiejų žmonės dalyvavo dvaro 
nusiauti me, bet vadovavo Tre
niota. Taigi, Daumantas negalė
jo siūlyti karūnos Treniotai (102 
p.), kaip iš dangaus nukritu
siam, kuris iš viso, kaip toks, 
net dramos veiksme nedalyva
vo. Dar toliau. Mindaugas išlei
do savo dukterį už Volynės ku
nigaikščio švarno (34 p.), nors 
aprašomuoju metu abu — ir 
Mindaugo duktė, ir Švarnas — 
dar nebuvo gimę arba vos gimę. 
Pagal istoriką Z. Ivinskį, Min
daugas buvo gimęs 12-13 š. są
vartoje, taigi apie 1200 metus, 
tad dramos pirmosios dalies me
tu jis tegalėjo būti 25-30 m. am
žiaus ir vedybinių metų dukters 
negalėjo turėti. Mindaugo duk
ters ir Švarno vestuvės įvyko 
apie 1254 m., t.y. 30 metų vė
liau, negu savo veikale teigia J. 
Marcinkevičius (L. E. XXX t., 
121 p.).

“Po tuo pačiu stogu” gimusį 
sūnų Mindaugas pavadino Ruk- 
lio vardu (52 p.). Tai irgi istori
jos klastojimas. Pagal minėtą 
istoriką, Mindaugą nužudant bu
vo nužudyti ir jo du sūnūs — 
Ruklys ir Rupeikis, kurie dar 
buvę 16-17 m. jaunuoliai. Tad 
Ruklys turėjo būti gimęs apie 
1245-46 metus, o ne apie 1224. 
Mindaugo sūnus Vaišvilkas bu
vo gimęs apie 1225 m., t.y. Vis
manto žuvimo metais.

Antroje veikalo dalyje, kuri 
pavadinta “Šlovė ir kančia”, 
reikalai dar blogesni. Čia isto
rinių idėjų klastojimas yra pa
siekęs koktumo dugną. Auto
rius vienintelę Lietuvos karalie
nę Mortą charakterizuoja kaip 
išprotėjusią! Kodėl? Dėl nuodė
mių, padarytų neva jaunystėje, 
pagoniško gyvenimo eigoje.
MORTA
Bet šitas dievas .. . Tu tiki ar ne, 
Kad jis yra? Ir viską mato .. .

(Trilogija, 76 p.)

Istorikų žiniomis, Morta bu
vusi labai religinga ir neabejo- 
janti moteris, dar prieš Krikštą 
išmokusi maldas ir pagrindines 
krikščioniškojo tikėjimo tiesas. 
Ji buvusi Mindaugui ir visam 
dvarui nuoširdaus tikėjimo pa
vyzdys. Net po dešimties metų, 
Mindaugui rengiantis atsimesti 
nuo krikščionybės ir susidėti su 
Treniota žygiui prieš ordiną, ji 
prašiusi vyrą to nedaryti. Taigi 
ji negalėjo būti abejinga nauja
jam Dievui. Dar didesnė netiesa
— išprotėjusi Morta. Mindaugo 
dvarą lankęs Livonijos magistras 
ir kiti svečiai pažymi, kad kara
lienė Morta juos priėmusi kaip 
lygi savo vyrui šeimininkė, vai
šino ir kalbėjo, dalyvavo kartu. 
To nebūtų buvę, jei Morta būtų 
sirgusi proto liga.

Kodėl autorius taip negarbin
gai pasielgė su mūsų karaliene? 
Todėl, kad tautos istorija jam 
nėra neliečiama. Ir dabar ko
munistai, savo tezes skelbdami, 
keičia ir klastoja mūsų istori
nius bei kultūrinius faktus.

Gerai, priimkime šią auto
riaus fikciją už istorinę tiesą ir 
pajieškokime konkretesnio at
sakymo. Toli eiti netenka: Mor
tos išprotėjimo priežastis esanti 
Dievas, krikščionybė, baimė. 
Dievas, kuris viską mato ir vis
ką žino, taigi žino ir jos nuodė
mes: vyro apgaudinėjimą, slap
tą meilę Mindaugui, norą Vis
manto mirties . . . Jos sieloje iš
auga “kupra”, perdėtas, liguis
tas naujojo Dievo supratimas, 
kuris ją dabar persekioja. Vie
nuolis Zyvertas žada karalienę 
pagydyti, išvaryti iš jos “vel
nią”, atseit, ją apsėdo piktoji 
dvasia. Iš to net Mindaugas šai
posi:
Kaip karalienė, Zyvertai? Žadėjai 
Kalbėt prie jos kažkokią naują maldą 
Ir, dievui padedant, išvyti velnią, 
Kuris apsėdo ją?

(Trilogija, 86 p.)

ZYVERTAS
Deja, valdove!
Malda bejėgė. Dievas taip norėjo .. . 
Jinai pamišo.

(Trilogija, 87 p.)
Įsidėmėkite — “malda bejė

gė” iš vienuolio burnos! Kur J. 
Marcinkevičius surado tokį vie
nuolį XIII š.? Ar tai ne šiandie
ninio ateistinio “aparačiko” pa
tyčia?

O štai scena, atidengianti Mor
tos “ligos” paslaptį (autoriui rei
kėjo apkaltinti vienuolį Zyver- 
tą, nelyginant kokį Rasputiną 
prie carienės). Mindaugui kal
bant su žemaičiais, įbėga Morta, 
jai iš paskos ir vokietis Zyver
tas:
Laikykit ją!

MINDAUGAS
Žiūrėkite, žemaičiai! Pažiūrėkit,
Kad atsimintumėt. .. Štai ką padarė 
Krikščionių dievas! (Rodo į Zyvertą) 
Štai ką jis padarė,
Tas vilkas avinėlio kailiu. Štai!
BALSAI
Mirtis krikščionių dievui! Ir 

kryžiuočiams!
M’rtis plėšikams!

(Trilogija, 95 p.)

Ar atsimenat žodžius “Mirtis 
plėšikams”? Juk kasdien girdė
davome juos iš Maskvos radijo 
komunistų-nacių karo metais. 
Taip atsitinka ir čia: Mindaugas 
įsako Zyvertą pakarti! Tačiau 
Morta, staiga atgavusi protą, 
prašo vyrą, kad vienuolį paleis
tų, nes jisai ją poterių ir maldų 
išmokęs. Tai ištarusi, ji vėl pra
randa protą. (Ir išradingumas!) 
Mindaugas paklauso žmonos ir 
vienuolį paleidžia. Išvarydamas 
jį, Mindaugas savo rankomis nu
kabina kryžių, tardamas: “Pasi
imk ir savo dievą” (97 p.). (Su
prask — dabartiniai Lietuvos 
valdovai privalo taip elgtis). Sce
noje tai labai dramatiška, bet ar 
tai tiesa? Mindaugas turėjo pa
kankamai tarnų kryžiams užka
binėti ir nukabinėti. Karaliai 
taip nesielgia. Toliau.
MINDAUGAS
Todėl tave pakarsiu, kad visi 
žinotų, kaip su tavo broliais elgtis.

(Trilogija, 96 p.)

Tai užuomina, kad vienuoliai 
bei kunigai ir dabar turėtų būti 
kariami. Visi šie keli puslapiai 
skamba kaip šiandien varoma 
krašte antireliginė propaganda 
— po meno priedanga, autoriui 
padedant.

Tiesa, atkritimo nuo krikščio
nybės metu 1262 m. Mindaugas 
įsakė suimti visus dvare buvu
sius vokiečius ir nužudyti. Kara
lienei Mortai pavyko perkalbėti 
vyrą ir išgelbėti vienintelio vo
kiečio gyvybę — Zyverto. Šį is
torinį faktą J. Marcinkevičius 
panaudojo teisingai, nes buvo 
jam naudingas, tačiau Zyvertą 
vistiek padarė vokiečių šnipu, 
ordino įrankiu. Tai būdinga ko
munistams, pasišovusiems viską 
traukti ant savo kurpalio, net ži
lą senovę. O tiesa yra ta, kad 
Zyvertas buvo beveik šventas 
žmogus, užsiėmęs vien krikščio
nybės tiesų skelbimu.

Mindaugo Lietuva marksisti
nė: be Dievo, be religijos, be 
dvasinio autoriteto. Sustokime 
trumpam.
MINDAUGAS
Sakai, dievai? Nėra daugiau dievų. 
Yra tiktai tėvynė. Vienas dievas.

(27 p.)

Ir kiek toliau:
Aš padarysiu Lietuvą. Sukursiu 
Ją iš ugnies, iš molio ir vandens.

<28 p,)

Koplytėlių ir kryžių pilnos spintų lentynos ALKOS muzėjuje Putname, 
Conn. Dabar statomos erdvesnės patalpos Nuotr. J. Kriaučiūno

Atsiusta paminėti
Jokūbas Kregždė, LIETUVOS RE

FORMATU RAŠTIJA. Istorinė ap
žvalga. Devcnių Kultūros Fondo lei
dinys nr. 4. Viršelis — dail. inž. Her
mano Pavilonio. Spausdinta M. Mor
kūno spaustuvėje. Čikaga 1978 m., 
271 psl.

J. Marcinkevičiaus Mindaugas 
jaunystėje buvo puodžius, šio 
amato mokęsis pas savo jaunys
tės draugą Senį, kuris puodus 
lipdė iš molio ir vandens, šie 
trys elementai ir sudaro tėvynę, 
Mindaugo Dievą. Nesistebim, 
kad Mindaugas buvo puodžius. 
Seniau karaliai, princai ir prin
cesės buvo piemenys. Tai galėjo 
ir Mindaugas būti puodžiumi, 
tačiau, kad puodai jį būtų pada
rę ateistu — netikim. Kai jo 
brolis Dausprungas primena, 
kad jis lipdąs Lietuvą krauju, 
buvęs puodžius atsako:
MINDAUGAS
Ka jau sulipdo kraujas,
To nei ugnis neperskirs, nei vanduo.

(Trilogija, 43 p.)

Jau pažanga! Kraujas jau “ga
lingesnis dievas” nei ugnis, van
duo ar molis. Mindaugas labiau 
tiki savo ir savo tautos krauju, 
negu žeme, vandeniu ir ugnimi. 
Šie simboliai, apskritai, patiki
mi, tačiau jų centras yra ne šir
dyje. Kai Dausprungas pareiš
kia nepasitikėjimą broliu, nes 
kuriąs valstybę be meilės, ant 
blogų pamatų, — Mindaugas 
įsako savo padėjėjui Vismantui 
parodyti meilę savo žmonėms 
duona:
MINDAUGAS
Liepk, Vismantai, rytoj atidaryti 
Didžiuosius mūsų sandėlius. Atpilk 
Žmonėms po puskartę rugių. Kitiems, 
Kurių gausesnės šeimos, — dar 

pridėki
Ir nuo savęs. Sakyk, kad Lietuva 
Jiems duoną duoda. Ir kad kuni

gaikštis
Norėtų dar pridėt, bet jam neleidžia 
Visokie smulkūs kunigai bei rikiai.

(Trilogija, 51 p.)

J. Marcinkevičius, kaip prisie
kęs ateistas, kiekviena proga pa
sijuokia, užkliūva kunigų. Nors 
po pauzės pats susigėdi savo el
gesiu ir taria:

MINDAUGAS
Kaip žema
Už duonos kąsnį pirkti prielankumą!

(51 p.)

O senas puodžius karalių mo
ko:
SENIS
Mes esame kelias į tą naują dievą. 
Mes esame ugnis, vanduo ir žemė. 
Iš mūsų jis ir gims.

(Trilogija, 85 p.)

MINDAUGAS
Kaip šitas puodas?
šlovė tad molio puodui! Jis 

geriausiai
Sujungia žemę, vandenį ir ugnį.
Jis duoda pilvui maistą. Ko daugiau 
Bereikia žmogui? Tik prikimšti pilvą.

(Trilogija, 85 p.)

Toks Marcinkevičiaus Min
daugas, tokia jo tėvynė ir toks 
jo Dievas. Lietuva ir jos ateitis 
— marksizmas. Prieš mirtį Min
daugas renka sudaužyto molinio 
žemėlapio gabalus, lipdo juos 
vieną prie kito ir sako:
Ką jie padarė! Viso amžiaus triūsą 
Sudaužė ir suskaldė . .. Kas dabar 
Suvienys ją ir sulipdys?

(Trilogija, 102 p.)

Ši mintis net ir perkeltine 
prasme yra niekinė. Marksistas 
Mindaugas pralaimėjo Lietuvą, 
nes lipdė ją iš molio ir vandens. 
Istorinis gi Mindaugas nepralai
mėjo — niekas jo suvienytos 
Lietuvos nesudaužė ir nesuskal- 
dė. Ji ir dabar tokia pati.

Vladas Šlaitas, NESU VĖJO MA- 
LONĖJE. Eilėraščiai, 110 psl. “Atei
ties” leidykla (16349 Addison, South
field, Mich. 48075, USA). Aplankas 
— Vilijos Eivaitės. Literatūros serija 
nr. 15. Atspausdinta M. Morkūno 
spaustuvėje Čikagoje. Kaina — $5.

“DRAUGO” ROMANO KONKUR
SĄ, paskelbtą jau 27-tą kartą, laimė
jo Toronte gyvenantis rašytojas Juo
zas Kralikauskas. Vertintojų komisi
ja, kurią sudarė Aloyzas Baronas, 
Julija Gylienė, Nijolė Jankutė-Užu- 
balienė, Juozas Plačas ir Pranas Raz
minas, buvo gavusi aštuonis roma
nus. Pasirinko slapyvardžiu pasira
šytą J. Kralikausko romaną “Įkaitę 
Vilniaus akmenys”, skaitytojus nu
kelianti į XVIII š. Vilnių bei jo uni
versitetą, kai jame profesoriavo 
Konstantinas Sirvydas, vienas stam
biųjų lietuviško rašto pradininkų. 
Antrasis veikėjas Jonas Jaknavičius 
taip pat yra istorinis asmuo, keliau
jantis į Vilnių siekti mokslo ir susi
tikti su savo dėde K. Sirvydu. Įspū
dingai aprašomas didysis Vilniaus 
gaisras 1610 m. J. Kralikauskas, lai
mėjęs daug premijų, nuo mindaugi- 
nės trilogijos “Mindaugo nužudy
mas”, “Vaišvilkas” ir “Tautvilą” 
peršoko prie lietuviškojo rašto vers
mių savo romanu “Martynas Mažvy
das Vilniuje”, o dabar kultūrines 
lietuvių tautos apraiškas tęsia nau
jajame “Įkaitusių Vilniaus akmenų” 
romane, šiemet kaip tik minėsime 
dvi reikšmingas 400 metų sukaktis
— Vilniaus universiteto įsteigimo ir 
K. Sirvydo gimimo. Jas J. Kralikaus
kas, atrodo, ir turėjo galvoje, rašy
damas šį romaną.

ŽURNALO “LAIŠKAI LIETU
VIAMS” straipsnio konkursas bai
giasi š. m. vasario 1 d. Jo tema: 
“Geras draugas — retas paukštis”. 
Dalyviams paliekama teisė pasinau
doti ir beletristine forma. Numaty
tos keturios premijos: I — $150, II
— $100, III — $75 ir IV — $50. 
Premijos laimėtojams bus įteiktos 
“LL” vakarienėje kovo 10 d., 7 v.v., 
Čikagos Jaunimo Centre. Programą 
atliks baleto šokėjos Violeta Karo- 
saitė ir Birutė Barodickaitė.

BERNARDO BRAZDŽIONIO eilė
raštį “Tėvynės gėlės”, išverstą J. 
Gliaudos, paskelbė Paryžiuje leidžia
mas rusų išeivių savaitraštis “Russ- 
kaja Mysl”.

LIETUVIU KATALIKŲ MOKSLO 
AKADEMIJOS centro valdyba posė
džiavo Romoje 1978 m. gruodžio 5 
d., pagrindinį dėmesį skirdama XI- 
jam LKMA suvažiavimui, kuris 
įvyks š. m. rugpjūčio 31 — rugsėjo 
3 d. d. Čikagoje. Programą ruošia 
Čikagos židinys, vadovaujamas kun. 
V. Bagdanavičiaus, bendradarbiau
damas su LKMA centro valdyba. Iš 
židinio posėdžio paaiškėjo, kad yra 
numatyta net 20 paskaitų, skirtų Vil
niaus universiteto 400 metų sukak
čiai. Jos apims ne tik universiteto 
įsikūrimą, bet ir ten puoselėtas moks
lo šakas — Lietuvos istoriją, lietu
vių kalbą, literatūrą, teologiją ir fi
losofiją, teisę, ekonomiką, matemati
ką, inžineriją. Be gausių paskaitų, 
numatoma turėti vakaronę ir susi
pažinimo vakarą bei pokylį. Suvažia
vimo reikalams jau gauta $1.000 pa
rama iš Los Angeles Sv. Kazimiero 
parapijos klebono J. Kučingio. LKM 
Akademijos centro valdybos posėdy
je Romoje buvo prisiminta, kad šie
met taip pat sukanka 400 metų nuo 
kalbininko Konstantino Sirvydo gi
mimo ir 75 metai nuo spaudos atga
vimo. Pareikštas pageidavimas ir 
šias sukaktis suvažiavime atitinka
mai išryškinti. ALKOS priestato rei
kalu konstatuotas lėšų trūkumas. Iž
das esąs tuščias, o už statybos dar
bus reikia tuojau atsilyginti. Dėlto 
LKMA centro valdyba prašo narius 
nedelsiant savo aukas siųsti šiuo ad
resu: ALKA, P. O. Box 608, Putnam, 
CT 06260, USA. Naujais LKMA na
riais centro valdyba šiame posėdyje 
priėmė: inž. Juozą Rygelį, Kinnelon, 
N. J., prof. kun. Antaną Rubšį, 
Bronx, N. Y., ir prof. dr. Reginą Si- 
niūtę-Ayrc, New York, N. Y. Prisi
mintas 1978 m. rugpjūčio 20 d. Ro
moje miręs kun. prof. dr. Juozas Ze- 
liauskas, SDB — LKMA narys nuo 
1956 m. vasario 21 d.

MIAMI LIETUVIŲ KLUBE, Flo
ridoje, savo dainų ir operų arijų re
čitalį prieš Kalėdas surengė lyrinis 
sopranas Juoze Krištolaitytė-Daugė- 
lienė su pianistės M. Perhacs paly
da. Koncertą J. Krištolaitytė pradėjo 
F. F. Haendelio “Alma mia”, W. A. 
Mozarto “Džiaugsmo žodžiu”, kolo
ratūrine arija iš Ch. Gounod operos 
“Romėjas ir Julija”. Antroji dalis 
buvo skirta S. Gailevičiaus dainai 
“Verkė mergelė”, trim V. Klovos 
dainom J. Degutytės tekstu iš ciklo 
“Žemėje jieškosiu tavo bruožų”, K. 
V. Banaičio “Jūratės ir Kastyčio” 
Rūtelės arijai. Baigminėje dalyje J. 
Krištolaitytė atliko F. Chopino “Lie
tuvišką daną”, G. Donizetti operos 
“Linda de Chamounix” ariją.

LB DETROITO APYLINKES VAL
DYBA 1978 m. vakarones užbaigė 
gruodžio 16 d. Kultūros Centre įvy
kusiu susitikimu su žymiuoju foto
menininku Algimantu Keziu, SJ. 
Su svečiu iš Čikagos dalyvius supa
žindino valdybos narė E. Grigaitienė. 
A. Kezys, SJ, detroitiškiams parodė 
keturis savo dokumentinius filmus
— apie kalbininką dr. A. Salį, bū
dingesnes penktosios tautinių šokių 
šventės Čikagoje ištraukas, kalėdinę 
lietuvių vaikų programą angliškai ir 
antrąją “Salos” dalį, kuri yra skirta 
Kalifornijos lietuviams. Viešnagės 
proga buvo surengta ir A. Kezio, SJ, 
nuotraukų paroda.

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUN
GĄ papildė keturi nauji nariai: po
etė Ramutė Girkontaitė, poetas Vy
tautas Mačiuika, vertėjas Valdas 
Petrauskas ir literatūros kritikas 
Valentinas Sventickas. R. Girkontai
tė, gmusi 1942 m., yra išleidusi poe
zijos rinkinius — “Riksmas” 1969 
m., “Aviliai prie kelio” 1978 m., po
ezijos knygas vaikams — “Paukščių 
trimitas” 1974 m., “Neonų miestas” 
1976 m., “Angeliukas ir sniegena” 
1978 m. V. Mačiuika, gimęs 1930 m., 
yra baigęs Vilniaus dailės instituto 
skulptūros fakultetą, priklauso Lie
tuvos Dailininkų Sąjungai. Jo litera
tūrinį kraitį sudaro du poezijos rin
kiniai — “Nugludinti akmenys” ir 
“Ritmai”, išleisti 1965 ir 1978 m. V. 
Petrauskas, gimęs 1938 m., Vilniaus 
universitete baigė prancūzų kalbos 
ir literatūros studijas, dirba vyr. re
daktorium žurnale “Litva Literatur- 
naja”. Išvertė 18 užsienio rašytojų 
knygų iš prancūzų, ispanų ir italų 
kalbų, spaudoje paskelbė keliasde
šimt apsakymų ir novelių vertimų. 
V. Sventickas, gimęs 1948 m., yra 
baigęs lietuvių kalbos ir literatūros 
studijas Vilniaus universitete. Dir
ba savaitraštyje “Literatūra ir Me
nas” literatūros kritikos skyriaus ve
dėju. 1978 m. išleido literatūros kri
tikos knygą “Eilėraščio keliais”.

A. PUŠKINO MUZĖJUJE Vilniu
je 180-tųjų gimimo metinių proga 
buvo prisimintas poetas Adomas 
Mickevičius. Jo eilėraščius skaitė 
dramos aktorius Laimonas Noreika, 
koncertinę programą atliko akloji 
sol. Beatričė Grincevičiūtė.

N. METŲ IŠVAKARĖSE Panevė
žio dramos teatras žiūrovus pakvie
tė į Balio Sruogos “Pavasario gies
mės” premjerą. Spektaklį režisavo 
J. Miltinis, scenovaizdžius sukūrė 
dail. K. Vaičiulis, muziką — kompoz. 
V. Paltanavičius. Pagrindinius vaid
menis paruošė aktoriai D. Banionis,
D. Melėnaitė, K. Vitkus.

SPECIALIU KONCERTU VIL
NIAUS DRAMOS TEATRE veiklos 
dešimtmetį paminėjo Liaudies Mu
zikos Teatro Trupė susieta su Lie
tuvos liaudies buities muzėjumi. Se
niau ši trupė, įsteigta meno vadovo 
Povilo Mataičio ir dail. Dalios Ma- 
taitienės, vadinosi etnografiniu an
sambliu. Ir pakeitusi savo pavadini
mą, ji remiasi etnografija, autentiš
kais senovės lietuvių drabužiais bei 
dainomis. Sukaktuviniame koncerte 
skambėjo sutartinės, E. Būbelio ir
A. Batavičiaus atliekama humoristi
nė pamario krašto daina “Plauk 
laivelis Nemuną n”. Etnografines 
Liaudies Muzikos Teatro Trupės 
pastangas vilniečiai sutiko audrin
gais plojimais, gausiais sveikinimais 
ir gėlėmis.

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRO re
pertuarą papildė bulgarų dramatur
go P. Pančevo “Pasaka apie ketu
ris brolius” su šiauliečių pakeistu pa
vadinimu — “Auksingos smiltys”. 
Spektaklį režisavo jaunasis S. Var
nas, scenovaizdžius sukūrė vyr. dail. 
J. Taujanskienė. Du pagrindinius 
vaidmenis atlieka aktoriai R. Krila- 
vičiūtė ir O. Ditkovskis. Pasakoje 
gausu muzikos ir šokių.

VILNIAUS OPEROS IR BALETO 
TEATRAS į naujuosius savo rūmus 
susigrąžino J. Gruodžio baletą “Jūra
tė ir Kastytis”. Jis atliekamas kartu 
su kitais dviem vienaveiksmiais ba
letais — B. Bartoko “Stebuklinguoju 
mandarinu” ir L. Minkaus Pachita”. 
J. Gruodžio “Jūratė ir Kastytis” pir
mą kartą rampos šviesą išvydo 1933 
m. senajame Kauno teatre. Pagrin
dinius vaidmenis tada atliko M. Juo- 
zapaitytė ir B. Kelbauskas. Antrąją 
šio baleto versiją 1964 m. paruošė
B. Kelbauskas ir Ch. Potašinkas. 
Trečiosios versijos autorius yra jau
nas baletmeisteris V. Brazdylis, lib
retą paruošęs su ž. Dautartu. Spek
taklio kūrėjams taipgi priklauso di
rigentas J. Aleksa ir dail. L. Čar- 
neckaitė. Jūratės vaidmenį sukūrė 
baleto solistės L. Aškelovičiūtė ir L. 
Bartusevičiūtė, Kastyčio — baleto 
solistai V. Kudžma ir J. Katakinas.

SOFIJOS LEIDYKLA “NAROD- 
NA KULTŪRA”, pradėdama “Rink
tinių romanų bibliotekos” seriją, pir
mąja knyga pasirinko V. Bubnio 
“Nesėtų rugių žydėjimą”, bulgarų 
kalbon išverstą I. Trojanskio.

MENO DARBUOTOJŲ RŪMUOSE 
literatūrinį vakarą “Tu — moteris” 
surengė Vilniaus jaunimo teatro ak
torė E. Žebertavičiūtė, vaidinanti fil
muose ir televizijos spektakliuose. 
Vakaro programai ji buvo pasirinku
si moters paveikslą J. Anouilh, J. 
Cocteau ir V. Veresajevo kūriniuose.
E. žebertavičiūtei talkino kolegos 
aktoriai R. Butkevičius, B. Didžgal- 
vytė ir A. Grašys.

ŠIAULIŲ PARODŲ RŪMUOSE 
rengiamos ne tik parodos, bet ir 
koncertai. Kamerinės muzikos ger
bėjai buvo pakviesti į sekmadieninių 
koncertų ciklą, kurį pradėjo A. Juo- 
zėno vadovaujamas kamerinis Lietu
vos Aklųjų Draugijos choras. Sekan
čiuose koncertuose dalyvaus Vilniaus 
filharmonijos Kauno skyriaus cho
ras, šiauliečiai S. Vaičiulionis, A. 
Zakaras, kiti muzikiniai kolektyvai 
ir solistai.

VYTAUTĖS ŽILINSKAITĖS hu
moreską “Detektyviniai skaitymai” 
paskelbė latvių savaitraštis “Litera
tūra un Maksla”. Į latvių kalbą ją 
vertė A. Sukovskis. v Kct
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JANE-BLOOR-BABY POINT, 6 kambarių vienaaugštis, kvadratinis 
planas; šildomas karštu vandeniu; garažas su privačiu įvažiavimu; 
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-IIIGII 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 metų 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 namu 239-5923

Prisikėlimo Pa ra pi jos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. ® Telefonai: 532-3400
M6H 1A8 532-3414

AKTYVAI ■—- virš 15 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais O

 
1 U
) im
i

term, indėlius 1 metu ........... 10%
— term, indėlius 2-3 metu 93/4%Antradieniais 10 - 3 = •>

pensijų ir namų s-tas ............. 9%
Trečiadieniais uždaryta E taupomąsias s-tas ...... .... ........ 9%
Ketvirtadieniais 10-8 = depozitų-čekių s-tas.... ............6%

Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:
asmenines .................. ..... l01/2%

Šeštadieniais 9-1 Ę nekiln. turto............... ......1014%
Sekmadieniais 9.30-1 =■ investacines ............... ..... 10’/2%

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

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

PELNAS, bet sąžiningas 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

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

PROGRESS KorSLW.
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnausi A. BiiŪdŽiUS
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, <a
Toronto, Ontario M6K2M4 S elefOnaS 531-1331
^©@E ©©¥©i©W
296 Brock Avenue 
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305
Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai 
taisymai. A Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.

★ GOODRICH. RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETIT

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

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

535-1258

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

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

Savininkai; A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Laisvojo pasaulio lietuvių jaunimo atstovai, dalyvavę Pasaulio Lietuvių 
Dienose Toronte 1978 m. Pirmoje eilėje iš kairės: G. Juozapavičiūtė iš Ka
nados, M. Barzdžiūtė, L. Burbaitė iš Argentinos, Prašmutaitė iš Australijos, 
neatpažinta, R. Žaliukas iš V. Vokietijos; antroje eilėje: D. Juozapavičiūtė 
iš Kanados, V. Abariūtė iš JAV, K. Parėštytė iš Kanados, K. V. Slotkus iš 
Kolumbijos, S. Kondrotaitė iš Prancūzijos, R. Petrauskas iš Kanados, K. 
Ivinskis iš V. Vokietijos, D. Juozapavičiūtė iš Kanados; trečioje eilėje: R. 
Valiūnas iš V. Vokietijos, A. Zizas iš Brazilijos, P. Kuras iš Kanados, A. 
Milvydas iš Australijos, A. Vilčinskas iš Anglijos, A. Čepas iš Kanados

Nuotr. R. Lukoševičiūtės

S PORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Tradiciniu tapęs naujametis bėgi
mas Vilniuje 1978 m. gruodžio 30 d. 
susilaukė 76 dalyvių, kurių eilėse 
buvo ir 4 moterys. Bėgikai susirinko 
jau trečią kartą išbandyti savo jėgų. 
Šį kartą jų laukė nelengvos sąlygos 
— termometro stulpelis buvo nukri
tęs žemiau trisdešimties. Dėl šalčio 
veidus teko išsitepti vazalinu. Vyrai, 
jauniai ir veteranai bėgo 11,8 km 
nuo Naujųjų Verkių popieriaus fab
riko į Vilniaus “Žalgirio” stadijoną, 
o moterys.— 5 km. Pagrindinė kova 
vyrų grupėje vyko tarp Vilniaus žal
giriečio Algio Maldūno ir Vilniaus 
dinamiečio Prano Baublio — anks
tesniųjų bėgimų čempijonų. Pirmąjį 
naujametį bėgimą buvo laimėjęs P. 
Baublys, antrąjį — A. Maldūnas. 
Trečiąjį bėgimą vėl laimėjo A. Mal
dūnas per 36 min. 14 sek. Prie jo 
pergalės daug prisidėjo apavas — 
specialūs bėgimo bateliai, pašalinę 
slidinėjimo pavojų. P. Baublys, nuo
tolį įveikęs per 36 min. 45 sek., nuo 
s- o varžovo atsiliko dėl paslydimų. 
Jaunių grupės laimėtojais tapo dvy
niai broliai Kęstutis ir Česlovas 
Kundrotai iš Panevėžio, “Žalgirio” 
stadijonan atbėgę tuo pačiu laiku — 
per 40 min. 15 sek. Veteranų varžy
bas trečią kartą iš eilės laimėjo 48 
metų amžiaus Vytautas Vėževičius, 
Šiaulių politechnikumo dėstytojas. 
Jo laikas — 43 min. 52 sek. Moterų 
grupėje greičiausia buvo Vilniaus ra
jono nemunietė B. šablevičiūtė, 5 
km nubėgusi per 18 min. 31 sek.

šešioliktąsias Lietuvos vandensvy
džio taurės varžybas Kauno “Pluoš
to” baseine užbaigė Kauno “Raudo
nojo Spalio” ir Vilniaus “Delfino” 
komandų susitikimas, kurį 10:2 re
zultatu laimėjo kauniečiai. Vanden
svydžio taurę jie išsikovojo jau 12-tą 
kartą iš eilės. Tuo metu Kaune treni
ravosi Alma Atos dinamiečiai, sąjun
ginėse vandensvydžio pirmenybėse 
laimėję bronzos medalį. Draugiškose 
rungtynėse kauniečiai šią svečių ko
mandą įveikė 7:5.

Sovietų Sąjungos profsąjungų vy
rų rankinio varžybos pasibaigė Mask
voje. Kauno “Granito” komanda jose 
laimėjo bronzos medalį. Aukso me
dalis teko Maskvos “Kuncevo” ranki
ninkams, sidabro — Maskvo MAI ko
mandai. “G r a n i t ą” treniruoja V. 
Kontvainis ir R. Pavenskas.

Vilniaus universiteto sporto klu
bas “Mokslas” įsijungė į šios institu
cijos 400 metų jubilėjui skirtus ren
ginius. Pernai vasarą “Mokslas” su
organizavo šiai sukakčiai tarptautinę 
akademinio studentų irklavimo re
gatą Trakuose, kurioje, be lietuvių, 
dalyvavo Prahos, Krokuvos, Greifs- 
waldo ir Tartu universitetų irkluo
tojai. Šių metų pradžioje “Mokslas” 
surengs tarptautinį studentų krepši
nio, rankinio ir tinklinio turnyrą. 
Gegužės pradžioje universitetui skir
ti sportiniai renginiai bus užbaigti 
tarptautinėmis lengvosios atletikos 
varžybomis.

Sąjunginiame N. Metų jaunių lais
vųjų imtynių turnyre Maskvoje daly
vavo 340 atletų. Pirmą vietą 97 kg 
kategorijoje laimėjo vilnietis V. Po- 
lončiukas, 42-sios vidurinės mokyk
los auklėtinis, trečią toje pačioje ka
tegorijoje — Bukiškių žemės ūkio 
technikos mokyklos moksleivis T. 
Brancevičius.

Tradicinis kooperacijos techniku
mų merginų tinklinio turnyras kas
met rengiamas Lvove. Jame dalyvau
ja Lvovo, Kišiniovo, Černovicų, Mu- 
kačiovo, Donecko ir Vilniaus koman
dos. Jau daug metų pirmosios vietos 
niekam neužleidžia Vilniaus koopera
cijos technikumo tinklininkės. Jos ir 
vėl tapo čempijonėmis, visas savo 
varžoves nugalėjusios “sausais” re
zultatais. Geriausios tinklininkės var
dą išsikovojo trečiakursė R. Čepono- 
nytė, laimėjus specialų prizą. V. Del
kaus treniruojamą vilniečių koman
dą sudaro: R. Cepononytė, N. Kerna- 
gytė, K. Jakimova, J. Gervickaitė, 
L. Kardokaitė, I. Pauliūtė, G. Dau- 
noravičiūtė, A. Baronaitė ir V. Kun- 
caitė. Antroji vieta paskutiniame 
turnyre teko Ivovietėms, trečioji — 
doneckietėms.

VYČIO ŽINIOS
Visuotinį susirinkimą numatoma 

šaukti vasario mėn. pabaigoje. Susi
rinkimo tikslas — išnagrinėti pra
ėjusių metų klubo veiklą ir išrinkti 
naują vadovybę.

Jauniai C (14) CYO lygos rung
tynėse įveikė Holy Rosary krepši
ninkus 28:21. žaidė: A. Dundenąs, 
P. ir E. Stanuliai, J. Namikas 2, L. 
Ažubalis 3, A. Slapšys 12, R. Karpis 
11, J. Aukštaitis, P. Karpis.

Jauniai B (16) tos pačios lygos 
rungtynėse permaningoj kovoj nu
galėjo pajėgią St. Brigids komandą 
52:48. Vytiečiai sužaidė geriausias 
savo rungtynės. Pralaimėję pirmą 
puslaikį 14:24, antrame puslaiky J. 
Karpio ir P. Tutlio taikliais meti
mais užsitikrino laimėjimą. Šios kla
sės Vyčio komanda turi daug žadan
čių žaidėjų ir tikimasi svarbių lai
mėjimų lietuvių ir vietinėse rungty
nėse. Žaidė: J. Karpis 19, A. Saplys 
6, P. Sukauskas, P. Tutlys 18, A. Bal
sys 2, A. Slapšys 2, S. Namikas 1, Bo- 
kowski 4, P. Aukštaitis.

Jauniai A (18) taip pat CYO pir
menybėse pralaimėjo St. Brigids ko
mandai 45:70. Būdami nepilnos su
dėties, vytiečiai atsilaikė pirmame 
puslaikyje pralaimėdami tik 10 tšk. 
skirtumu, tačiau antrame puslaikyje 
nepajėgė sulaikyti greitų priešinin
kų prasiveržimų. Žaidė: A. Sendžikas 
4, A. Radzevičius 2, A. Kišonas 8, L. 
Siolek 14, J. Karpis 12, Bukowski 2, 
E. Augaitis 4.

Algis Balsys sėkmingai žaidžia 
UTS savo amžiaus krepšinio koman
doje ir pasižymi kaip geras metikas. 
Kartais per rungtynes sumeta iki 25 
krepšių. A. S.

• Lietuviškos spaudos rėmėjai 
yra savos tautos gynėjai

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., Hof Springs, AR 71901, USA

13 dienų su giminėm!!! s 

Organizuojamos dvi puikios ekskursijos:
: VILNBUS-Ryga Iiepos 16 — liepos 30 d. H
' VILNIUS Minskas rugpjūčio 20—rugsėjo 3 d. |
' Kelionės ir viešnagės metu teikiama visapusiška pagalba, ypač 
i keliaujantiems pirmą kartą. i
: Skambinti tel. 537-3060 • 532-8772 ;

Vietų skaičius ribotas. Skubėkite užsisakyti. »
SIMON'S, HARMONY TRAVEL SERVICE

: Qi+vtswic TELEVISION \ 
‘ B'S S T Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

(Atkelta iš 1-mo psl.)
toms - Įsileisti po 400 pabėgėlių 
iš Indokinijos šalių, kurie dabar 
yra specialiose stovyklose Hong 
Konge ir Filipinuose. Anksčiau 
pabėgėliai Kanadon buvo Įsilei
džiami tiesiog iš laivų, kai jų ne
priimdavo joks uostas. Pasak J. 
S. G. Culleno, tokia taktika da
rydavo skriaudą stovyklose 
skurstantiems pabėgėliams, ku
rie jose jau yra praleidę ilgą 
laiką, šiemet Kanadon bus atsi
gabenta 5.000 indokiniečių. Į ŠĮ 
skaičių būtų įtraukti ir pasiūly
tieji 800 iš stovyklų, šiuo klau
simu bus vedamos derybos 
Hong Konge ir Maniloje.

Ontario provincijos švietimo 
ministerija nutarė įvesti priva
lomą anglų kalbos kursą XI ir 
XII klasių moksleiviams, prade
dant 1981 m. Lig šiol tų klasių 
moksleiviai ribodavosi angliško
mis studijomis, į kurias buvo 
įtraukti tokie neesminiai daly
kai, kaip teatras ir filmai. Nuo 
1981 m. moksleiviai turės studi
juoti pačią anglų kalbą, jos gra
matiką, sintaksę ir literatūrą. 
Reformą, matyt, paskatino gau
sėjantys skundai iš kolegijų bei 
universitetų, kad pirmakursiai 
studentai nemoka taisyklingos 
anglų kalbos, nesugeba rašyti 
be klaidų.

Ekonominių Kanados Reika
lų Institutą įsteigė W. Gordo- 
nas, 1963-65 m. buvęs federaci
nės vyriausybės finansų minis- 
teriu. Naujasis institutas propa
guos ekonominį Kanados sava
rankiškumą, kasmet paruošda
mas 8-12 studijų. Jos nagrinės 
finansinius, pramoninius bei ki
tus ekonominius reikalus. W. 
Gordonas visą laiką buvo tauti
nės ekonomijos šalininkas, pa
sisakantis prieš užsienio inves- 
tacijas Kanadoje, raginantis di
džiąsias bendroves perimti pa
tiems kanadiečiams. Praktika 
betgi parodė, kad kanadiečiai 
vengia rizikingų investacijų sa
vo šalyje. Sutaupytus dolerius 
jiems geriau patinka investuoti 
užsienyje į mažesnės rizikos rei
kalaujantį verslą. Naujajam ins
titutui vadovaus pirm. W. Gor
donas ir vicepirm. A. Rotsteinas 
— ekonomikos profesorius To
ronto universitete. Lėšų iš pri
vačių šaltinių instituto veiklai 
jau sutelkta pakankamai pen- 
keriem metam.

Kalgario miesto taryba pra
ėjusį mėnesį pasididino atlygi
nimus savo nariams net 48%, 
o burmistrui — 24%. Tuo tarpu

Kanados įvykiai
miesto tarnautojams buvo duo
tas nežymus 7% algų padidini
mas. Jų unijų vadai dabar ren
ka protesto parašus, reikalau
jančius šio nutarimo atšaukimo 
arba viešo visų Kalgario gyven
tojų plebiscito. Reikia surinkti 
15.000 parašu, o ju jau turima 
10.000.

Pandoros dėžę atidarė teisė
jas A. Desjardins Kvebeko mies
te, priteisdamas teismo tarnau
tojui R. St. Pierre $56.75. Šią 
sumą dėl nelegalaus vienos die
nos streiko jam turės sumokėti 
Kvebeko valdžios tarnautojų 
unija. R. St. Pierre, tos unijos 
narys, įrodė, kad streikas buvo 
pradėtas be jokio jam pritarian
čio ar jį atmetančio balsavimo 
minėtame unijos skyriuje. Dėl 
šios priežasties R. St. Pierre tą 
dieną norėjo dirbti, tačiau jam 
nebuvo leista. R. St. Pierre pa
reikalavo $85.12 kompensacijos 
už pusantros dienos. Teisėjas 
nubraukė pusdienį, kurio metu

buvo pravestas unijos narių su
sirinkimas, dėl balsavimo stokos 
neįteisinęs streiko, šis sprendi
mas dabar gali skatinti ir kitų 
unijų narius reikalauti kompen
sacijos iš unijų vadovybių, kai 
jos pradeda nelegalius streikus.

Valdinė “Petro-Canada” bend
rovė su kitomis privačiomis 
bendrovėmis nori gauti leidimą 
gabenti natūralioms dujoms iš 
Kanados arktikoje esančios Mel
ville salos į rytinę Kanadą, kur 
dujotiekiais jos pasiektų Mont
real!. Plano įgyvendinimas pa- 
reikalautų $1,5 bilijono. Dujos 
būtų suskystinamos ir gabena
mos 335 metrų ilgio specialiais 
tanklaiviais, kurie kartu būtų 
ir galingi ledlaužiai. Jie galėtų 
pralaužti net 20 metrų storumo 
ledo klodus. Teigiama, kad 1983 
m. iš Kanados arktikos kasdien 
būtų galima atvežti 250 milijo
nų kubinių pėdų natūralių dujų, 
kurios galėtų pakeisti 40.000 
statinių alyvos.

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. h>-—_ tas ū, suaugusiems pasta
tas (be mažų vaikų) m q f* O tl " sauna, plaukimas, žaidimas. 
High Parko vaizdas, aJaas 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 $98.9CJ.

PACIFIC-BLOOR, atskiras 8 kambariu namas; visas vidus moder
nizuotas; kilimai, bgjjl — r d u ot a .Sjte prausykla, židinys. 
Įvažiavimas, 2 garažEi, namas išmokėtas; prašoma kaina $74,900.

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
NUOLAIDA LIETUVIAMS SAVININKAMS 

UŽ PARDAVIMĄ.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame ja ja aja ja 
TORONTO LIETUVIŲ P AK AM A
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------------

Skautų veikla
a LS Fondo bendradarbių - tal

kininkų suvažiavime VI TS metu su
aukota arti $1000. Šiuo metu fonde 
yra apie $40.000. Tautinės stovyklos 
krautuvėlės likučiai perduoti fon
dui. Galima įsigyti sukaktuvinių 
ženklų, vokų, lipdžių, puodukų, gai
relių, marškinėlių. Rašyti LSF ad
ministratoriui A. Danasui, 29 Wel
les Ave., Dorchester, Mass. 02124, 
USA.

• Skautų - vyčių būrelio vadu 
sausio 14 d. sueigoj perrinktas ps. 
M. Rusinas, pavaduotoju — G. Ka
rosas. Sekanti sueiga — sausio 28 
d., 4.30 vai. p. p., L. Namuose.

e Klaipėdos atvadavimo minėji
mą visuomenei sausio 14 d. L. Na
muose surengė jūrų skautai-tės. 
Daug talkino J. Dambaras ir E. Jan
kutė. Maž. Lietuvos dr-jos narės ir 
jūrų šaulės gausius dalyvius pavai
šino pyragaičiais. Rengėjai taria 
skautišką ačiū visiems, prisidėju- 
siems prie šio minėjimo pasisekimo.

e Mindaugo dr-vės sueiga — sau
sio 29 d. 7 v. v., Prisikėlimo muzi
kos studijoje.

« Sausio 28 d., 7 v. v., jūrų s. A. 
Empakerio namuose šaukiama skau
tininkų sueiga. Kviečiami visi.

• Ps. inž. Kastytis Batūra įsijun
gė į aktyvią veiklą, talkindamas vil
kiukų vadovams.

• XVII-toji Romuvos stovykla bus
1979 m. rugpjūčio 3 — 17 d. d. Dir
bantieji prašomi iš anksto savo ato
stogas taip sutvarkyti, kad būtų ga
lima stovyklauti. C. S.

Anicetas Lukošius prieš 30 metų 
Šiaurės Ontario miškuose prie Hud- 
sono įlankos

MOKA: = IMA:
10% 
9'/2%

už 1 m. term, indėlius 
už 3 m. term, indėlius E 93/ą% už asm. paskolas

9% už pensijų ir namų planą —
9% speciali taup. sąsk. = 9’/z% 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 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

Lietuviška "Real Estate"įstaiga St. Petersburge, Floridoje
ANGELĖ E. KARNIENĖ 

Broker • Realtor 
Notary Public REALTOR*

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

Rezidencijos - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (kondominiumai) 
Nuomojimo patarnavimas

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE _ . UI E1 .Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. 

Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

Telefonas 762-7775 • 2239 Bloor Street West
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Lietuviška 
maisto 

krautuvė
EUROPEAN MEAT & 
DELICATESSEN

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



Now Wintario’s twice the fun!

Twice AS MANY PRIZES! 

Twice AS MANY CHANCES

Amerikos 
pareigūnai 

Baltijos valstybėse

Tėviškės žiburiai 1979.1, 25 — Nr. 4 (1511) • 9 psl.

Buvęs laimėjimų skaičius. . . 56,700*
Naujas laimėjimų skaičius .. . 132,300*

Buvusi jūsų galimybė laimėti... 1 iš 95.
Nauja jūsų galimybė laimėti... 1 iš 41.

'■Remiantis 60 serijų

Sovietų Sąjungos okupuotose 
Baltijos valstybėse kartais apsi
lanko JAV konsulas iš Lenin
grado ir kiti pareigūnai iš Mask
vos. Baltiečių išeivijoje kilo su
sirūpinimas, ar tokie oficialūs 
JAV pareigūnų vizitai nereiškia 
sovietinės okupacijos pripažini
mo pradžios. Be to, ir amerikie
čių spaudoje buvo panašių už
uominų.

JAV estų taryba tuo reikalu 
kreipėsi i Valstybės Departa
mentą ir gavo tokį paaiškinimą, 
pasirašytą William T. Shinn, Jr., 
sovietinio skyriaus direktoriaus, 
1978 m. lapkričio 20 d.

Esą valstybės sekretorius pa
vedęs paaiškinti, kad jo įstaiga 
visuomet esanti suinteresuota 
žinoti, ką estų laikraščiai rašo 
apie JAV vyriausybės pareigū
nus Estijoje, nes estų spauda 
amerikiečiams reguliariu keliu 
nesanti prieinama. Generalinis 
JAV konsulas Leningrade, so
vietinės Estijos protokolo šefo 
Turko kviečiamas, lankęsis Tal- 
line ir taręsis su juo. Šis JAV 
konsulo T. R. Buchanan elgesys 
esąs visiškai suderinamas su 
JAV nepripažinimo (Baltijos 
valstybių užėmimo) politika. Pa
staroji draudžianti vizitus Esti
joje tiktai ambasadorių ir ki
tų vyresnio poaugščio JAV pa
reigūnų; taip pat ji draudžianti 
JAV konsulinių pareigūnų vizi
tus ministerių tarybos pirmi
ninko pavaduotojams ir minis- 
teriams, kai lankosi Estijoje ofi
cialiais reikalais. JAV politika 
betgi nedraudžia konsuliniams 
pareigūnams lankyti viceminis- 
terius, nes dažnai to reikalauja 
JAV-bių ir jų piliečių interesai.

Laiško pabaigoje sakoma: 
“Baigiant, leiskite užtikrinti Jus, 
kad mes nesame pakeitę Estijos 
užėmimo (takeover) nepripaži
nimo politikos ir kad jos nuo
sekliai laikomės.”

Lietuviai Čikagoje ]
_____ K. A. SAULAITIS ^.^rrrrtJ

ANDRIUS ŠMITAS, IV PLJK ren
gėjų komiteto pirmininkas, sausio 
5-8 d. d. Čikagoje posėdžiavo su PLB 
valdyba, jaunimo kongreso finansų 
bei registracijos darbuotojais, sto
vyklos programos planuotojais ir su 
PLJS pirm. G. Juozapavičiūte iš To
ronto. — Jaunimo kongreso infor
macija gaunama PLB būstinėje: 
5620 So. Claremont Ave., Chicago, 
IL 60636, USA. PLB/PLJK telefo
nas: (312) 778-2200) kasdien nuo 6 
iki 9 v. v., šeštadieniais nuo 9 iki 2 
v. p. p., sekmadieniais nuo 10 iki 1 
v. p. p. Čia registruojasi visi JAV 
keliautojai į jaunimo kongresą. 
BALFas iš JAV aukotojų priima lė
šas jaunimo kongresui (kuriems rei
kia mokesčiams kvito).

VASARIO 16 GIMNAZIJOS RĖ
MĖJŲ BŪRELIS su pirm. Ona Zails- 
kiene sausio 8 d. paskirstė pinigus 
gimnazijai ir jos reikalams. Mokyto
ja Danguolė Kviklytė parūpino įvai
rių pratimų, kurių siuntimo išlaidas 
padengė rėmėjų būrelis. Buvęs Va
sario 16 gimnazijos auklėtinis A. 
Šmitas posėdyje atsakė į komiteto 
narių klausimus, o ten buvę mokinių 
tėvai pridėjo savo pastabas. Kadan
gi PLB neturi oficialaus balso gim
nazijos organuose, švietimo reika
lams vicepirmininkas ragino komi
tetą per savo atstovą padėti gimna
zijai nuolat tobulėti, ypač kai 1978 
m. turėjo būti įvesta nauja vokiečių 
VIII-IX klasių programa.

DAIL. ADOMO VARNO amžiaus 
šimtmeti sausio 1 d. minėjo ne tik 
lietuviai, bet ir kitataučiai: Čikagos 
dienraštis “Tribune” ilgesniu 
straipsniu ir televizijos stotys pra
nešimais, pabrėždamos ne tiek jo 
meną, kiek amžiaus sukaktį ir ilgo 
gyvenimo bei sveikatos paslaptį.

“POSTERS”, 32 plakato dydžio fo
tografijų reprodukcijas, išleido Lo
jolos universiteto vardu kun. Algi
mantas Kezys, SJ, kuris savo foto 
meną apibrėžia, sakydamas: “. . .ran
du grožio spindulėlį pasaulio užkam
pyje”. O Čikagos Meno Instituto fo
tografijų skyriaus vedėjas Hugh 
Edwards sako: “Jo poetinis realiz

mas. . . prilygsta kontempliacijai”. 
Nespalvotos 40 x 50 cm nuotraukos 
nuo 1959 iki 1977 m. išrenka įspū
džius ir kontrastus iš gamtovaizdžių, 
miestų ir veidų. — Kun. A. Kezio 
fotografijų paroda Lojolos un-te ati
daryta visą sausio mėnesį.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGI
JA mini 20 m. veiklos sukaktį. Kun. 
Felikso Gurecko, mirusio prieš dve
jus metus, įsteigta artimo pagalbos 
organizacija su būstine Čikagoje tu
ri 7 skyrius nuo Floridos iki Kali
fornijos ir 40 seniūnijų, kurių 33 
Čikagoje. Rinkdama lėšas baliais, 
drabužių bei pyragų išpardavimais, 
gegužinėmis ir kitaip, draugija lai
kosi šūkio “Kas greitai padeda, dvi
gubai padeda”. Be šalpos ir talkos, 
kurią teikia narės (yra arti 1000 na
rių), Emilijos Kielienės vadovauja
ma valdyba su talkininkėmis pade
da pagalbos reikalingiems lietu
viams įvairiausiais būdais. Vienas 
dramatiškiausių būdų — kėdės su 
ratukais pervežimas jaunam vyrui 
Lietuvoje. Jos remia ne tik savų 
miestų, bet ir P. Amerikos, Vokie
tijos bei tolimesnių vietovių asme
nis. Būdingo pranešimo turinys: ap
mokėta senelio dujų sąskaita, vieni
šam parūpinta krosnelė ar šaldytu- 
vėlis, apmokėta nuoma, dantų pro
težė, aptvarkytas butas, parūpinta 
laikina pašalpa iki našlei valdžia 
pradės mokėti, išrūpinta prenume
rata ar duota paskola, palaidotas as
muo be giminių, pataisytas klausos 
aparatas, prieglaudoje seneliams su
rengtos Kūčios (ar Velykėlės) su 
dovanėlėm ir maža pinigine para
ma, įdėta užuojauta spaudon, resto
rane užmokamas kone benamio val
gis ...

Naujausias skyrius — Juneau 
Beach, Floridoje. 1978 m. Įstojo 64 
naujos narės, 10 mirė. Socialinis 
centro valdybos skyrius šelpia 41 
asmenį kas mėnesi. Lietuvos Dukte
rų Draugija mano 20 m. sukaktį pa
minėti pirmuoju savo seimu turbūt 
rudenį metinio baliaus metu Čika
goje. 1978 m. pabaigoje įsteigtas 
darbo jieškojimo ir radimo patarna
vimas.

Naujasis Wintario ... dvigubai daugiau už dolerį! 
Rodoma “Global” televizijoje 9 v.v.SVARBU:

Laimėti $10 bilietai turi būti iškeisti pas loterijos agentus per dvi savaites. Po to 
galite iškeisti juos betkuriome "Canadian Imperial Bank of Commerce" banke 
arba "Ontario Lottery Corporation" laimėjimų įstaigoje.

"Win'Fall" bilietus reikia atsiimti pas loterijos bilietų pardavėjus 
per dvi savaites po traukimo.

visi laimime
ONlAHOLOlTERY CORPORATION

St. Petersburg, Fla.
SOL. GINOS ČAPKAUSKIENES 

ir vietinio choro koncertas — vasa
rio 7 d., 6.30 v. v., klubo salėje. Po 
koncerto kava.

LIETUVIŲ KLUBO NARYS K. 
Grigaitis paaukojo klubui $100 ir 
tapo amžinu jo nariu.

VILNIAUS UNIVERSITETO 400 
metų sukaktis bus paminėta š. m. 
balandžio 4 d. Paskaita — buvusio 
Vilniaus universiteto profesoriaus 
V. Maciūno. Sudaryta minėjimui 
rengti komisija: pirm. L. Kačinskas, 
nariai — E. Kačinskienė, V. Kulbo- 
kienė, dr. H. Lukaševičius, K. Pal- 
čiauskas.

LIETUVOS VYČIŲ 147-tos kuo
pos 1978 m. gruodžio mėn. susirinki
me išrinkta 1979 m. valdyba: dva
sios vadas kun. J. Gasiūnas, pirm. 
A. Mažeika, vicepirm. A. Kraujalis,

sekr. V. Kleivienė, ižd. A. Paleckis, 
finansų sekr. V. Kraujalienė, iždo 
globėjai — prel. J. Balkūnas ir K. 
Vilniškis. Specialiems komisijų dar
bams išrinkti: informacijai K. Klei
va, visuomeniniams reikalams V. 
Jacobsen, narių verbavimui T. Liut- 
kienė, kultūrinei veiklai J. Valaus- 
kas.

Kad žmona būtu laiminga

LIETUVIŠKOJI RADIJO Va- 
LANDĖLĖ jau veikia nuo gruodžio 
16 d. Nuo sausio 6 d. ji veikia kiek
vieną šeštadienį 5.30 v. p. p. iš sto
ties WTIS banga AM 1110. Valan
dėlės vedėjai K. Brazdžionytei atvy
kus į St. Petersburgą, sutarta, kad 
vedėja ir komitetas tvarko valandė
lės reikalus lygiateisio partnerio 
principu. Radijo valandėlės komite
tą sudaro: K. Kleiva, dr. K. Bobelis, 
dr. B. Zelbienė, P. Pocius ir A. Vi
dutis. Tariamasi įjungti daugiau or
ganizacijų atstovų. L. ž.

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

NAMAI
VASARNAMIAI
ŪKIAI

ĮSTAIGOS 233-3323

Stayner, Springhurst,
Wasaga, Collingwood

(705) 445-8819
atstovas MARIO TURCO

NAMŲ 743-0100

Siuntiniai į Baltijos kraštus ir Sov. Sąjungų
• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui 

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

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

Išėjęs į pensiją, ateinate gy
venti namie 24 valandas. O ži
nokite, kad namas yra jūsų žmo
nos pilis. Dėlto šis pasikeitimas 
asmeniniame jos gyevnime gali 
sukelti didžiausią krizę, kokią 
ji kada nors yra turėjusi. Mat, 
jūs įsiveržiate į jos darbus. Įsi
vaizduokite, jeigu kas nors atei
tų į jūsų bendrovę ir žiūrėtų ką 
dirbate kasdien aštuonias va
landas. Galbūt ištisus 40 metų 
ji tvarkė namus, valė grindis^ 
virė valgius. Tai jos darbas, jos 
gyvenimas. O dabar jūs ateinate 
namo ir jai sakote, kaip ir ką 
reikia drayti.

Tik padarydamas ją laimingą, 
jūs galite būti ir pats laimingas. 
Dėlto reikia retkarčiais nupirkti 
kvepalų, nueiti ten, kur ji nori, 
užuot ėjus žvejoti, pasakyti po
rą komplimentų, kaip meiliai ji 
atrodo šį rytą. Svarbūs yra trys 
dalykai: žmonos paruošimas, pa
galba jai ir globa.

Vyras kartu su žmona pa
ruošia pusryčius, išvalo virtuvę. 
Dirba kieme, atlieka mažus na
mo remontus, padengia stalą, 
kartu apsiperka.

Daugeliui vyrų liežuvį niežti 
pasakyti savo žmonoms, kad jie 
mato voratinklius, kurių žmonos

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

nematė per keturiasdešimt me
tų.

žmona yra savo namų virtu
vės viršininkas. Išėjęs pensijon, 
vyras daugiausia jai padėtų, jei
gu susilaikytų nuo varžybų su 
ja.

Taip pat žmona yra namų 
ūkio vedėja. Ji žino, kaip atlik
ti namų darbus žymiai geriau 
už vyrą, kuris per keturiasde
šimt metų laikėsi nuošaliai, kai 
ji šiuose namuose dirbo.

(Thomas Collins, “The Com
plete Guide to Retirement”)

Šypsenos
Diktatoriaus šeimoje

Brežnevas savo šeimos rate
lyje taip kalbėjo:

— Vienintelis mano troški
mas prieš mirštant dar pamaty
ti, kad sovietų skalbimo maši
nos, televizijos aparatai ir šal
dytuvai veiktų taip gerai, kaip 
ir amerikiečių.

Jo duktė, kuri yra žurnalistė 
ir rašo moksliniuose žurnaluose, 
tarė:

— Atrodo, kad Tau reikės 
dar labai ilgai gyventi. . .

Nepataisoma yda
Kartą Čaplinas pareiškė savo 

žmonai:
— Tu esi labai gera, bet turi 

nepataisomą ydą.
— Kokią? — nustebo žmona.
— Kad esi mano žmona. . .

Parinko Pr. Alš.

Sovietinių agentų ...
(Atkelta iš 3-čio psl.)

— Sekti pabėgėlius iš kapita
listinių kraštų, dabar gyvenan
čius Tarybų S-goje.

Kapitonas (KGB) A. Mjagko- 
vas patvirtina, kad ne visos tau
tos yra valdžiai lygiai patikimos. 
Patikimumo atveju pirmenybė 
teikiama rusams, ukrainiečiams 
ir gudams (išskyrus Vakarų Uk
rainą ir Vak. Gudiją). Tarpe ne
patikimųjų tautų yra žydai, 
Krymo totoriai, lietuviai, latviai, 
estai ir kiti, kilę iš vakarinių 
sričių. Į šias tautybes instrukci
ja įsako KGB įstaigai atkreipti 
specialų dėmesį.

K. Pakalnis

VANCOUVER, B.C.
(Atkelta iš 4-to psl.) 

riuomenėje. Jis 1918 m. Vasario 16 
sutiko Belgijoje. Po karo persikėlė 
į Kanados vakarus — Prince Geor
ge, B. C., kur nusipirko 60 akrų ūkį. 
Ten jau gyveno keletas lietuvių šei
mų. Jis irgi bandė sukurti lietuvišką 
šeimą, tačiau nepavyko. Vėliau per
sikėlė į Vankuverį — Kanados Ka- 
lifornijon, kur iškvietė gimines iš 
Vokietijos.

Pranas, sulaukęs 90 metų am
žiaus, yra sveikas ir drūtas kaip Že
maitijos ąžuolas, nuoširdus lietuvis 
patriotas. Lanko visus lietuvių po
būvius, skaito lietuvių spaudą. Visa 
lietuvių bendruomenė Vankuveryje 
linki Pranui šviesių dienų pasirink
tame gyvenimo kelyje. Dalyvis

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

412 Roncesvalles Avė.
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

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).

Nesunaikinami pėdsakai
(Atkelta iš 6-to psl.) 

gerai žinomo kompetetingo as
mens žodžių nieko pridėti ne
galiu, išskyrus tik tai, kad jie 
yra nuoširdūs ir tikri. Aktyvios 
Vilniaus krašto rezistencinės 
veiklos lenkų okupacijoje jaunų 
dienų bendradarbio a.a. Vlado, 
itin veiklaus patrioto, prisimi
nimas ligi šių dienų man išliko 
visad šviesus.

Mirusiojo Vlado, be žmonos, 
penkių sūnų ir giminių tėviškė
je, JAV-se liūdi jo seserys: Ve
rutė su vyru Vladu Kulboku, 
Marytė Cibienė ir seselė Agnie
tė, N. Pradėtosios Marijos sese
rų vienuolijos Putname vienuo
lė.

• Pasak Cornell universiteto prof. 
H. S. Osgood, apie 30% amerikiečių 
miršta dėl persivalgymo.

>TEV1SKES ŽIBURIAI
T7 THE LIGHTS OF HO U E L A F D

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

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

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

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

Adresas ............. ...... . ..........................................................

Siunčiu prenumeratą ...............doL, auką................dol.

Laikraščio adresas:
“Tėviškės Žiburiai”,

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

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

ADMINISTRACIJA

Į)RESHER-gARAUSKAS

W. G. DRESHER ”E

BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD I M I SIS
Tel. 251-4864,251-4025,251-4824 • Namų: 277-0814

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 
Toronto, Ontario M8V1C6

All Seasons Travel, B.D.

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

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

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

1551 Bloor Street West
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

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

★ Namą — Gyvybės
★ Automobilių
★ Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West • Toronto

INSURANCE
Ontario
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TORONTO
Anapilio žinios

— Sausio 19 d. Sv. Juozapo ligo
ninėje mirė sol. Anastazija Sčepavi- 
čienė, aktyviai dalyvavusi lietuviš
koje veikloje. Palaidota sausio 23 d. 
iš Lietuvos Kankinių šventovės Sv. 
Jono lietuvių kapinėse.

— Sveikiname kun. B. Pacevičių 
jo 70 m. amžiaus sukakties proga. 
Linkime sveikatos ir prasmingo gy
venimo.

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

— Vasario 16 minėjimui yra suda
rytas iš visų Toronto chorų bendras 
choras Vasario 16 iškilmėms. Jung
tiniam chorui vadovaus muz. V. Ve- 
rikaitis. Lietuvos Kankinių parapi
jos choristai prašomi įsijungti ir pri
sidėti prie mūsų didžiosios šventės 
iškilmingumo.

— Dėkojame Vytautui Macui už 
gražias nuotraukas iš šventovės 
šventinimo iškilmių. Jos bus panau
dotos kaip istorinė parapijos medžia
ga.

— Parapijos komitetas savo posė
dyje nutarė suruošti keletą kultūri
nių parengimų. Vienas jų bus prieš 
Velykas — religinės muzikos ir gies
mių koncertas su naujaisiais vargo
nais. Artimoje ateityje numatoma 
sukviesti pobūvį šeimų, turinčių ma
žus vaikus.

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 v. 
r., už Niaurų ir Tutlių šeimų miru
sius, 11 v. už a. a. Adolfą Klemką ir 
a. a. Agotą Augaitienę.

Lietuvių Namų žinios
— LN biblioteka atidaryta kiek

vieną sekmadienį 12 — Iv. p. p. ir 
ketvirtadienį 4 — 5 v. p. p. Biblio
tekos vedėjas yra V. Katelė. LN bib
lioteka turi per 3000 knygų.

— Ilgametis LN valdybos narys 
statybos komiteto koordinatorius 
Osvaldas Delkus, susilpnėjus sveika
tai, pasitraukė iš LN valdybos. O. 
Delkui linkime veikiai sustiprėti.

— Ateinantį sekmadienį, sausio 
28 d., LN Gedimino menėje lietuviai 
senjorai rengia tradicinį bazarą 1 v. 
P. P-

— LN moterų dainos vienetas 
“Antroji jaunystė” yra pakviestas 
atlikti meninę programą St. Catha
rines lietuvių rengiamame Vasario 
16 minėjime vasario 17 d.

— Pr. sekmadienio popietėje da
lyvavo 170. Svečių knygoje pasirašė: 
B. Baršauskienė iš Škotijos, A. ir A. 
Krakaičiai iš Burlingtono, Ont., Dra- 
gūnavičiai iš Londono, Ont.

PADĖKA
IV PLJK Kanados Finansinis Ko

mitetas buvo nudžiugintas $100 auka 
iš KLK Moterų Draugijos Prisikėli
mo parapijos skyriaus. Tai buvo la
bai maloni staigmena. Finansinis 
Komitetas nuoširdžiai dėkoja auko
tojoms, ir linki sėkmingų metų.

Anapilio knygyne
NAUJOS KNYGOS: 

GEN. POVILAS PLECHAVIČIUS — 
$10.75, J. Balys, LIETUVIŲ KALEN
DORINĖS ŠVENTĖS — $7.00, B. 
Stundžia, BURĖS IR VARIKLIAI — 
$6.00, J. Burkus, KONNERSREUTHO 
TERESE — $5.75, J. Burkus, DU 
DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI 
— $9.50, M. Girniuvienė, SENOJO 
BOKŠTO PASLAPTIS — $4.50, M. 
Aukštaitė IŠEIVĖS KELIU — $5.50, 
M. Aukštaitė ROŽIŲ VASARA” — 
$7.00, M. Martin, THE FINAL CON
CLAVE — $2.75.

NAUJOS PLOKŠTELĖS: 
“Nerija” — Klevelando studentės — 
$7.00, “Kur tas šaltinėlis” — E. Kuo
dis ir J. Girijotas (2) — $17.00, “Vel
nio nuotaka” (filmo fonograma pa
gal K. Borutos “Baltaragio malūną”, 
2) — $14.00, Penktoji Lietuvių Dai
nų šventė (2) — $14.00.

BE TO, DAR GAUTA 
Lietuviško gintaro karolių, žiedų ir 
sagų, lietuviškų juostelių ir pagalvė
lių, įvairių lietuviškais motyvais bal- 
tinukų ir ženkliukų.

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

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVICIENĖ. 
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 537-9070, vakarais 
tel. 763-6256. Adresas: 1574 Bloor 
St. W., Toronto, Ont., prieš Lietuvių 
Namus. Pristatymas į ligonines, lai
dotuvių namus ir t.t. Savininkė yra 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 

srityje. 

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. 
tek 667-8280 arba 667-8260 Toronte.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sveikiname kun. B. Pacevičių, 

kuris sausio 21 d. iškilmingai atšven
tė savo 70 metų amžiaus sukaktį.

— Salės inventoriui, remontams 
bei skoloms mokėti aukojo: J. Janu- 
šas S200, P. Barbatavičius $150, M. 
P. Venskai $100, A. Viskontas $100, 
P. žiulys $100, S. Bobelienė $100, 
O. A. Pieniai $100, dr. J. Urbaitis 
$100, J. H. Lasiai $100, P. S. Užba- 
liai $100, A. Firavičius $60, B. V. Mi- 
sevičiai $50, P. N. P. $50, D. A. Nau
sėdai $50, P. A. Skilandžiūnai $50, 
E. G. Sičiūnai $50, K. B. Žutautai 
$50, A. Z. Urbonai $40, A. A. Tamo
šaičiai $25, I. R. Kymantai $25.

— “Emilija Platerytė”, operinio 
pobūdžio muzikinė drama, paruošta 
Čikagos “Dainavos” ansamblio, bus 
statoma balandžio 28 d. Central 
Tech, mokyklos salėje. Maloniai 
kviečiami operos mėgėjai tapti me
cenatais, paaukojant $100. Už tai 
gaus du bilietus į spektaklį ir du bi
lietus į banketą. Iki šiol mecenatais 
tapo A. A. Kuolai, J. R. Simanavi
čiai ir K. Z. Žebrauskai.

— Pirmosios Komunijos pamokos 
būna kiekvieną sekmadienį po 10 v. 
Mišių pas seseles, 57 Sylvan Ave.

— Jaunimo choro repeticijos vyks
ta po 10 v. r. Mišių muikos studijo
je. Kviečiame jaunimą įsijungti į šį 
gražų vienetą.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Algir
dą ir Juoą Vėlyvius, užpr. A. O. Vin- 
dašiai, 8.30 už Magdaleną Prancke- 
vičienę ir Apoloniją Bušinskienę, 
užpr. S. M. Bušinskai, 9 v. davėjo in
tencija, užpr. V. Matulaitis, 9.20 už 
Pauliną Augėnienę, užpr. Žilių šei
ma, 9.40 už Karoliną Priščepionkie- 
nę, užpr. J. Priščepionka, 10 v. už 
Liuciją Apinienę, užpr. M. Lorr; sek
madienį 8 v. už Steponą Juodikaitį, 
užpr. J. Juodikaitienė, 9 v. už Stepo
ną Juodikaitį, užpr. A. V. Grybai, 
10 v. už Agotą ir Mykolą Ramanaus
kus, užpr. E. Norvaišienė, 11.30 už 
parapiją, 7 v. v. už Vytautą Simana
vičių, užpr. V. M. Simanavičiai.

Kun. B. Pacevičiaus amžiaus 
70 metų sukaktis paminėta sau
sio 21, sekmadienį, Prisikėlimo 
par. patalpose koncelebracinė- 
mis Mišiomis ir pokyliu. Mišias 
atnašavo pats Sukaktuvininkas 
su 7 kunigais. Pamokslą pasakė 
kun. dr. J. Gutauskas, atvykęs 
iš Delhi, Ont. Giedojo “Volun
gės” vienetas, vad. D. Skrins- 
kaitės, akompanuojamas S. 
Freimanienės, ir solistai — S. 
žiemelytė su V. Verikaičiu, 
akompanuojami J. G o v ė d o. 
Ypač Įspūdingas buvo atnašų 
įteikimas, sujungtas su specia
liomis maldomis, kurias paruošė 
ir skaitė sesuo Paulė.

Pokylin Prisikėlimo salėje 
susirinko 454 asmenys. Rengė
jai negalėjo visų patenkinti, nes 
salėje neužteko vietų. Rengėjų 
komiteto vardu visus pasveikino 
K. Manglicas ir maldai pakvietė 
kun. P. Ažubalį. Meninę dalį, 
suskirstytą į tris dalis, puikiai 
atliko “Volungės” mergaičių 
dešimtukas, vadovaujamas muz. 
D. Viskontienės ir akompanuo
jamas S. Freimanienės. Su juo 
porą dainų atliko sol. S. žieme
lytė. Pagrindinę iškilmės kalbą 
paskaitė A. Gurevičius, primin
damas kaikuriuos epizodus iš 
Sukaktuvininko veiklos. Lyg ir 
pratęsdami jo mintis, kalbėjo 
sveikintojai: kun. J. Staškus — 
Pasaulio Liet. Kat. Kunigų val
dybos pirm., J. R. Simanavičius 
— KLB pirm., dr. J. Sungaila — 
KLK Centro pirm., prel. J. Ta- 
darauskas, V. Skrinskas (skau
tininkų), p. Petrašiūnas iš Lon
dono, p. Augaitienė (Lietuvos 
Kankinių par. kat. moterų), Ant. 
Laurinaitis, A. Dūdonienė, J. 
Vaseris (viekšniškiai), p. Dilkus 
(žibintiečių), A. Dargytė-Bysz- 
kiewicz (“Aitvaro”), p. Cele- 
jewska (papiliečių), kun. Aug. 
Simanavičius, OFM. Raštu svei
kino: Toronto arkiv. G. E. Car- 
teris, vysk. V. Brizgys, gen. 
kons. dr. J. Žmuidzinas ir kt. 
Sukaktuvininkui įteikta bendra 
dovana — magnetofonas.

Savo kalboje Sukaktuvinin
kas visiems išreiškė nuoširdžią 
padėką, pabrėždamas, kad ši 
iškilmė buvo skirta pagerbti ku
nigystei, o ne asmeniui. Jis iš
reiškė pageidavimą, kad, vyres
nio amžiaus kunigams žengiant 
į saulėlydį, Toronte atsirastų 
bent 10 jaunų kunigų. Sakė ren
giąs savo atsiminimus spaudai. 
Užbaigai S. Zubrickienė paskai
tė porą Sukaktuvininko eilėraš
čių, o “Volungė” svajingomis 
dainomis palydėjo gausius da
lyvius namų link. DI.

“AU Languages Service” — 
vertimų biuras patarnauja savo 
klientams 70-čia kalbų. Sąraše 
minima ir lietuvių kalba. Bend
rovės pirmininkas — Maurice 
Penzo. Adresas: Suite 1105, 67 
Yonge St., Toronto, Ont. M5E 
1J8. Tel. 361-0303.

RADIJO PROGRAMOS 
“Tėvynės Prisiminimai” 
metinis — 28 metų sukaktuvinis VAKARAI

Meninę programą atliks dainos ir muzikos vienetas "Sutartinė" iš 
Ročesterio, vadovaujamas 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”

NAUJI SAVININKAI-
Davis Knox ir

Regina (Stoškutė) Knox
kviečia visus atsilankyti j

“THE HALFWAY HOTEL”
R. R. #1, GRANDE POINTE, Ontario

(519) 352-6008
Patogūs kambariai ir geras maistas.

Vasarą ideali vieta žvejams, medžiotojams, 
vandens sportininkams, žiemą — poledinei 
žūklei, motorinių rogių sportui (skidooing). 

Visada — užeiga su muzika, šokiais.
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MARIJA DAILYDAITĖ-SALČIŪNIE- 
NĖ, 20 metų pirmininkavusi Mont- 
realio Sv. Onos Draugijai

Toronto “Gintaro” ansamblio 
vadovybė šaukia posėdį sausio 
25 d., 8 v. v., Prisikėlimo salėje. 
Kviečiami ansamblio narių tė
vai, mokytojai ir tėvų komite
tas. — “Gintaras” duoda labai 
prieinamas sąlygas mažesnėms 
lietuvių kolonijoms pasikviesti 
ansamblį programoms jų paren
gimuose. Kreiptis per A. Nau
sėdą, 58 Harjolyn Avė., Toronto 
(tel. 231-1423) arba O. Radzevi
čienę, 1362 Hixon St., Oakville, 
Ont. (tel. 827-5620). — “Ginta
ro” veiklai paremti gauta pini
ginė parama iš KLB Toronto 
apylinkės valdybos, Lietuvių 
Namų ir Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvo. Visiems 
nuoširdus ačiū. — Buvusiai 
“Gintaro” mokytojai D. Garba- 
liauskienei ir jos šeimai, mirus 
jos mamai a. a. Nastutei ščepa- 
vičienei, reiškia gilią užuojau
tą ir kartu liūdi.

Radijo programos “Tėvynės 
prisiminimai” metinis vakaras 
— koncertas — sausio 27, šeš
tadienį, 7.30 v. v., L. Namuose.

Simpoziumas Kanados konsti
tucijos reformos tema rengia
mas š.m. sausio 27, šeštadienį, 
Toronto un-to Hart House patal
pose. Pradžia — 8 v.r. Dalyvaus 
150 etnokultūrinių grupių at
stovų iš Toronto. Simpoziumą 
rengia Kanados Vienybės Tary
ba. Kalbės John Fisher, Brenda 
McDonald, Alex Chumak, Roy 
Atkey ir kt. Telefonas informa
cijai: 362-2061.

KLB Toronto apylinkės val
dybos posėdyje nutarta sudary
ti jungtinį chorą Vasario 16 mi
nėjimui. Yra kreiptasi į varpie- 
čius, visų trijų parapijų chorus 
ir vyrų choro narius įsijungti ir 
tuo gražiai atstovauti lietuviams 
didžiojoje tautinėje dienoje, ku
ri bus švenčiama vasario 18 d. 
Minėjime aukos bus renkamos 
Lietuvos laisvinimui bei politi
nei veiklai per Tautos Fondą ir 
Kanados Lietuviu Bendruome
nę.

Nauja radijo programa “God
show” pradėjo transliacijas š.m. 
sausio 21 d., 6.40 v.v., iš stoties 
CFRB (1010 AM). Tai religinio 
pobūdžio programa, kurioje ir 
Lietuvos problemos galėtų rasti 
vietos, šią programą remia an
glikonai, baptistai, liuteronai, 
presbiterininkai, katalikai ir Su
vienytoji Bendrija.

Kanados vyriausybė prane
ša, kad tautinių bendruomenių 
organizacijos, importuojančios 
tautinius drabužius iš užsienio 
kultūrinei savo veiklai, gali bū
ti atleistos nuo muito mokesčių. 
Minėtos organizacijos turi būti 
savanoriškos, kultūrinio pobū
džio grupės, siekiančios išsaugo
ti savo kultūrą bei ja dalintis su 
kitais kanadiečiais. Tuo reikalu 
reikia kreiptis į Customs and 
Excise Branch of the Depart
ment of National Revenue, šios 
ministerijos atstovai yra Hali- 
fakse, Kvebeke, Montrealyje, 
Otavoje, Ošavoje, Toronte (P.O. 
Box 10, Station A, Toronto, Ont. 
M5W 1A3. Tel. 966-8151), Ha
miltone, Londone. Smulkesnes 
informacijas teikia Tariff Re
lief Program, Sir Richard Scott 
Building, Ottawa, Ont. Tel. 
(613) 996-1983.

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

A+A
NASTUTEI ŠČEPAVIČIENEI 

mirus,

jos vyrą PETRĄ, dukrą DANUTĘ, žentą LEONĄ, 

anūkus, visus gimines ir artimuosius didelio skaus

mo valandose nuoširdžiai užjaučiame bei kartu 

liūdime —

S. V. Aušrotai

M. A. Aulinskai

O. Jonaitienė

G. H. Lapai

S. J. Andruliai

B. E. Rovai

A. P. Šimonėliai

F. V. Urbonai

A+A 
ANASTAZIJAI ŠČEPAVIČIENEI 

mirus,
jos vyrą PETRĄ, dukterį DANUTĘ GARBALIAUS- 
KIENĘ ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame —

Juzė ir Antanas Veronika ir Aleksas
Rinktinai Paulioniai

Giedrė ir Rimas Paulioniai

Sv. Kazimiero parapijos žinios
— Metinis Sv. Onos Dr-jos susirin

kimas įvyko antrą sausio sekmadie
nį. Pietus ir susirinkimą par. svetai
nėje pradėjo Draugijos pirm. Marija 
Salčiūnienė šiais žodžiais: “Šį kartą 
aš nebekalbėsiu apie ateities planus 
ar Dr-jos reikalus. Leiskite tik pa
dėkoti jums visoms, kurios per pas
kutinius 20 metų dirbote Dr-jai, man 
esant pirmininke”. Ji išvardino daug 
asmenų ir šeimų, kurios yra prisidė
jusios aukomis ir darbu. Savo žody
je klebonas kun. dr. F. Jucevičius 
gražiai įvertino pirmininkės pasiau
kojimą ir ištesėjimą, einant neleng
vas pareigas.

Šiuo metu Dr-jai priklauso 175 na
rės. Pašalpinė Sv. Onos Dr-ja yra įsi
steigusi prie parapijos (jai besiku- 
riant — 1911 m.), nuolatos veikė 
parapijos globoje, todėl Dr-ja remia 
parapiją, ypač svarbiuosiuose reika
luose. M. Salčiūnienė Draugijos pa
reigose išbuvo 25 metus. Pirmieji jos 
penkeri metai buvo skirti vicepir
mininkės pareigoms. Būdama pirmi
ninke, ji reiškėsi labai sumaniai ir 
energingai — veiklos netrūko: buvo 
rengiamos išvykos, vakarienės, su
kaktys. Narės yra pareigingos ir 
darbščios, ypač valdyboje dirbančios. 
Dr-jos iždas — $13.000. Valdybą su
daro — nauja vicepirm. M. Lauri
naitienė, M. Milienė, J. Visockienė, 
J. Gargasienė. Didžiai įvertindamos 
savo pirmininkę, Dr-jos narės jai 
įteikė dovanas — auksinį laikrodį ir 
emeraldo žiedą.

Nors Marija Salčiūnienė niekur 
neišvyksta, tačiau narės braukė aša
ras jai perleidžiant pirmininkės pa
reigas. Siame susirinkime buvo iš
rinkta nauja pirmininkė — Elena 
Kukleriūtė-Kurillo, kuri trejus me
tus ėjo vicepirmninkės pareigas. Per
ėmusi pirmininkės pareigas, ji buvu
siai pirmininkei ir valdybai prisegė 
po gėlę, o savo žodyje kvietė nares 
jai padėti, lankyti susirinkimus. Gau
siais plojimais narės priėmė naują

pirmininkę. Sekė gerai paruošti pie
tūs ir vynas.

— Pakrikštyta Richardo Novak ir 
Patricijos Bingle dukrelė Kathleen- 
Elizabeth vardais. Sk.

Aušros Vartų parapijos žinios
— Kun. Jonas Kubilius sausio 17 

d. ilgesniam laikui išskrido į Arizo
ną, Phoenix. Klebono pareigas eina 
kun. Juozas Aranauskas, SJ.

— Seselė Jonė, buvusi Auksinio 
Amžiaus “Rūta” klubo rankdarbių 
dėstytoja, lankėsi Montrealyje. Rank
darbių sekcija, įvertindama jos dar
bus, per M. Pakulienę įteikė dovaną 
ir palinkėjo naujoje vietoje sėkmės 
bei Dievo palaimos.

Sol. Gina čapkauskienė su sol. R. 
Strimaičiu, akompanuojant muz. J. 
Govėdui, dainuos Londone, Ont., Lie
tuvos nepriklausomybės šventėje va
sario 18 d. Solistus kviečia Londono 
Lietuvių Bendruomenė. A. A.

A.A. PRANĄ RUDINSKĄ (1911. 
XI. 2 d. - 1978. I. 11 d.) Montreaiio 
Lietuvių Bendruomenė prieš metus 
atsisveikino šiais žodžiais:

“Dienos meto pačiame darbyme
tyje atėjo angelas ir iškvietė Tave, 
Pranai, į anapus. Tikime, kad be 
Dievo žinios ir plaukas nenukrenta 
nuo žmogaus galvos, vienok artimųjų 
ir mūsų visų liūdesys yra gilus Tavęs 
netekus, taip neperspėtai skaudus. 
Susirinkome prie Tavo karsto pasi
guosti bendrame liūdesyje ir maldo
je. žinome, kad Tavo noras buvo, va
landai išmušus, pasitraukti iš šio gy
venimo tyliai, nežymiai, padarant 
mažiausiai skausmo pasiliekantiems. 
Bet tai įvykti negalėjo, nes Tavo gy
venimas buvo turiningas, išsišakojęs 
ir įaugęs į visą mūsų lietuvių bend
ruomenės gyvenimą. Aplinkyybėms 
susidėjus, iki mirties likai Lietuvių 
Bendruomenės tarnyboje. Jei spau
da, K.L. Bendruomenė sieja Tavo 
darbus su visa lietuvių išeivija, tai 
kredito unija “Litas”, “Baltijos” sto
vyklavietė, lietuviškos parapijos, or
ganizacijos, lituanistinė mokykla liu
dija, kad Tu savo talentus ir darbą, 
atidavei pirmiausia Montreaiio Lie
tuvių Bendruomenei. Savo kelyje 
sutikai daug žmonių ir gyveni jų 
atmintyje. Jie gerbė Tavo nuomonę, 
mėgo Tavo darbštų paslaugumą, pa
milo dėl Tavo gero, retai bepasitai
kančio vaižgantiško būdo, jo giedro 
linksmumo. Tau netrūko žmogui tin
kamo žodžio, aiškaus, pastikėjimą ke
liančio, raminančio. Parašyti ar gir
dėti Tavo žodžiai KL Bendruomenės 
suvažiavimuose, “Lito” narių meti
niuose susirinkimuose, posėdžiuose, 
pasitarimuose, parengimuose, minė
jimuose visuomet skambėjo šviesia
me fone, kaip žodžiai šviesaus žmo
gaus. Mes, tos pačios žemės vaikai 
ir to paties likimo broliai tariame: 
Tu buvai mums ir mūsų Bendruo
menei tikra Dievo dovana. Dievo 
duota ir atšaukta dovana! Tesie Jo 
valia!” Iz. Mališka

“Tž” prenumeratoriai, neat
silyginę už 1978 m. ir neatnau
jinę prenumeratos 1979-tiems 
metams, maloniai prašomi tai 
padaryti nedelsiant. Siųsti pini
gus pašto perlaidomis arba če
kiais. Metinė “Tž” prenumera
ta nuo š.m. sausio 1 d. — $14, 
rėmėjo — $20. Taupumo sume
timais kvitai už gautus pinigus 
nesiuntinėjami, išskyrus tuos, 
kurie prideda pašto ženklą ir 
tokio kvito pageidauja. Sekma
dieniais “TŽ” administracija ne
veikia. Atvykstantieji Anapilin 
i pamaldas ir norintieji sutvar
kyti savo prenumeratą prašomi 
pinigus ar čekius Įdėti vokan ir 
palikti pas Anapilio knygyno ve
dėją V. Aušrotą.

Pranešama pažįstamiems, kad 
Lietuvoje mirė Stefanija Tri
dienė, buvusi Šėtos ir Jonavos 
vaistininkė. Palaidota Kulvoje 
brolio kun. Seklicko, pas kurį 
gyveno iš Sibiro grįžusi sesuo p. 
Stanišauskienė. Liko duktė Lie
tuvoje ir sūnus — chemijos inž. 
Paulius Britanijoje.

KLB leidinys “Lithuanians in 
Canada”, išleistas 1967 m., bai
giamas platinti. Jis yra KLB 
krašto valdybos žinioje. “TŽ” re
dakcija vis gauna prašymų parū
pinti informacijų apie Kanados 
lietuvius, jų papročius, šventes, 
kultūrinę veiklą, apie Lietuvą 
ir pan. Tokiais atvejais ‘TŽ” re
dakcija pasiunčia minėtą leidi
nį, kuriame yra apsčiai tos rū
šies informacijų. Tam reikalui 
“TŽ” redakcija yra gavusi mi
nėto leidinio keliolika egzemp
liorių.

Politinių kalinių klausimu 
“Draugas” 1978. XII. 29 iš
spausdino vedamąjį, kuriame 
skatina laisvojo pasaulio tautie
čius susirūpinti sovietų kalina
mais lietuviais Sov. Sąjungoje 
ir Lietuvoje, primena kaikurių 
kalinių pavardes, duoda nuro
dymų kaip rašyti kaliniams, 
kam siųsti laiškus ir pan. Pvz. 
patariama siųsti registruotus 
laiškus su pareikalavimu, kad 
grįžtų siuntėjui parašas. Yra 
ten ir daugiau naudingų nuro
dymų, kurių vykdymo turėtų 
imtis organizuotos grupės. Ka
nadoje tuo reikalu jau pradėjo 
rūpintis Kanados Lietuvių Ko
mitetas Žmogaus Teisėms Ginti. 
Panašūs vienetai turėtų atsiras
ti ir kituose kraštuose.

Kanados Lietuvių Komiteto 
Žmogaus Teisėms Ginti valdyba 
jau turėjo keletą posėdžių, ku
riuose buvo suplanuoti pirmieji 
veiklos žingsniai. Numatyta pir
moje eilėje organizuoti pagalbą 
Lietuvos disidentui ir Helsinkio 
grupės vadovui Viktorui Petkui, 
kalinamam Vladimire. Minėto 
komiteto valdybos pirmininke 
yra adv. Joana Kuraitė (24 Ken
sington Ave. S., Hamilton, Ont.).

Inž. Jeronimas Gaižutis, ka
daise gyvenęs Toronte ir labai 
aktyviai reiškęsis lietuviškosios 
skautijos veikloje, sužeistas Či
kagoje — jam atliekant įstaigos 
pavestą darbą gatvėje, užkliudė 
pravažiuojantis automobilis. Pa
žymėtina, kad prieš keletą metų 
pravažiuojantis automobilis už
mušė vyriausią jo sūnų.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545
tT'T Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas ......................6.0 %
Taupomąsias s-tas ................ 9 %
Pensijų planas ........................8.5 %
Term. ind. 1 m. ......................9.5 %
Term. ind. 2 m. ....................9.75%
Term. ind. 3 m......................10 %

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ................................11 %
Nckiln. turto ........................... 10.5%
Čekių kredito ............................12.0%
Investacincs nuo ...................11 %

Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

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

ANKA & PEIER/photogrdphers i
2.374 Bloor Street Wst,Toronto, m6s ipv 769 4488

Specialistai vestuvinių nuotraukų, portretų ir kitų 
fotografinių darbų

Daugiakultūrių reikalų min. 
N. Cafik laiške “TŽ” redak
cijai dėkoja už lietuvių atsto
vo dalyvavimą daugiakultūrėje 
konferencijoje 1978 m. spalio 
mėnesį ir praneša, kad konfe
rencijos leidinys, netrukus bus 
išsiuntinėtas jos dalyviams. “Ti
kiuosi, kad Jūsų dalyvavimas 
prisidės prie geresnio suprati
mo didžiųjų daugiakultūrišku- 
mo klausimų ir jo reikšmės 
valstybinei Kanados vienybei 
šiuo metu” — rašo min. N. Ca- 
fikas. Esą konferencijos nuta
rimai bus naudingi daugiakultū- 
rei Kanados politikai.

Rašinys apie Izraelio premje
ro M. Begino atsiminimus 
“White Night”, išspausdintas 
“T. žiburiuose”, sulaukė nema
žo dėmesio išeivijos lietuvių 
spaudoje ir radijuje. “Amerikos 
Balsas” jį ištisai perdavė klau

sytojams okup. Lietuvoje. Taip 
pat gautas geras atsiliepimas iš 
Izraelio.

Naujojoje Zelandijoje, Chris- 
church mieste, profesoriauja to- 
rontietė Regina Varanavičiūtė- 
Haggo, dėstydama meno istori
ją, o jos vyras rašo disertaciją 
iš kalbotyros srities. Atostogų 
metu jiedu atliko ilgą kelionę. 
Tarp kitų kraštų aplankė Jugo
slaviją ir R. Vokietiją, domėda
miesi savo srities paminklais bei 
literatūra. Planavo aplankyti ir 
Vilniaus un-tą, bet negavo lei
dimo. Toronte jiedu praleido 
pas Reginos tėvus 3 savaites. 
Prof. Regina kalba lietuviškai, 
yra parašius nemažai eilė
raščių lietuvių kalba. Apsilan
kiusi “TŽ” redakcijoje su savo 
tėvu ekonomistu J. Varanavi
čiumi, pažadėjo parašyti savo 
jįspūdžius iš N. Zelandijos.


