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Kovotojai ar stebėtojai?
Kokia yra mūsų išeivijos paskirtis? Tai klausimas, ku

rį kelia nevienas, žvelgiantis į lietuvių tautos likimą. Vie
niem atrodo, kad išeivija yra nuo tautos kamieno nulaužta 
ir nudžiūvusi šaka, kitiem — kad ji, nors ir gyva tautos 
dalis, yra bereikšmė, tretiem — kad ji yra vadovaujantis 
sluogsnis tautos vergijos laikotarpyje. Žvilgterėkim į tas 
pozicijas. Kad išeivija yra nudžiūvusi tautos Šaka arba at
plaiša, skelbia maskvinės okupacijos trubadūrai. Taip da
ro jie dėlto, kad nori tos šakos sunykimo. Jie niekina ją, 
norėdami greičiau ją sunaikinti. Bet tie maskvinio naikin
tojo norai nesipildo — lietuviškoji išeivija pasirodė gaji 
ir pajėgi atsispirti. Rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė viename 
literatūros vakare Toronte pareiškė: “Aš nesu nulaužta 
tautos šaka, priešingai — esu gyva!” Tais žodžiais ji iš
reiškė visos sąmoningosios išeivijos laikyseną. Prie jos 
žodžių galima dar pridurti ir tai, kad išeivija nėra bereikš
mė visos tautos gyvenimo mastu. Tai matyti ir kultūrinėje, 
ir politinėje, ir religinėje, ir ekonominėje srityje. Tegu ir 
nevisas milijonas išeivių yra aktyvus bei kūrybingas, tačiau 
veiklioji bei sąmoningoji išeivijos dalis padaro palyginti 
daug. Nekartą teko girdėti atsiliepimų iš kitataučių, sakan
čių: jūsų nedaug, bet padarote daugiau nei žymiai gauses
nės tautinės grupės. Dėlto nuomonė apie išeivijos bereikš- 
mingumą nėra pagrįsta.

TlVIRTINIMU, kad išeivija yra vadovaujantis tautos 
sluogsnis, tektų suabejoti. Tiesa, pokarinėje išeivijoje 
yra daug inteligentijos, buvusių valstybės ir visuome
nės vadų, tačiau nutolimas nuo savos žemės atėmė pagrin

dinę atramą, būtiną vadovavimui. Nebuvimas laisvo ryšio 
su tėvyne, izoliacija nuo tautos kamieno mažina ne tiktai 
orientaciją, bet ir patį poveikį. Irano mahometonų vadas 
Chomeinis, gyvendamas Prancūzijoje, turėjo vadovauja
mos reikšmės tautai, nes nebuvo atskirtas nuo pagrindinės 
atramos — savojo krašto, kurin atvirais kanalais galėjo 
sroventi jo įtaka. Mūsų atveju to nėra. Mus skiria Atlan
tas, Geležinė Uždanga ir beveik keturi dešimtmečiai oku
pacijos. Visdėlto negalima būtų sakyti, kad išeivija neturi 
jokios vadovinės įtakos. Idėjinėje ir politinėje plotmėje šį 
tą reiškia ir išeivijos žodis, kuris įvairiais keliais visdėlto 
pasiekia tautą tėvynėje. Dėlto mūsų spaudoje ir kilo balsų, 
skatinančių išeivijos veikėjus planuoti Lietuvos ateitį, t.y. 
paruošti gaires tam atvejui.. kaLycrgtįa pradės įjririj'i. Tai 
gali būti naudinga. Be to, ir kitos idėjos, subrandintos išei
vijoje, gali būti naudingos sugestijos ir pavergtai tautai 
tėvynėje. Tik tų idėjų pritaikomumas priklauso grynai nuo 
vietinių žmonių Lietuvoje. Pastarieji tokių idėjų dairosi 
laisvajame pasaulyje, kaikuo pasinaudoja, nors daugiau 
praktinių idėjų ateina per rezistencinius branduolius iš ry
tų. Taigi, išeivija, nors ir nėra vadovaujantis štabas, bet 
gali būti pajėgus sluogsnis galvoti tautos mastu.

JEI TAD išeivija yra reikšminga tautos dalis, turinti įta
kos visos tautos likimui, niekas negali sėdėti žiūrovo 
kėdėje ir šaltai stebėti įvykius. Kai išeivis atsiduria to
kioje pozoje, tampa svetimu tautos rūpesčiams ir niekuo 

nesiskiria nuo kitataučių. Jis dar kalba lietuviškai, bet gy
vena svetimais rūpesčiais, panašiai kaip šeimos narys, ati
trūkęs nuo savo šeimos gyvenimo. Gyvajai išeivijai turi 
rūpėti visos tautos, ypač pavergtosios dalies, likimas. Pa
vergtųjų kančia yra ir mūsų, išeivių, kančia. Dėlto kai at
eina pagalbos šauksmas iš anapus, nė vienas negali būti 
vien šaltu stebėtoju. Visi turi tapti veikėjais pagal savo 
išgales. Kai ateina žinios apie kankinamus tautiečius Sibi
ro lageriuose, kalėjimuose, psichiatrinėse ligoninėse, visi 
turi prisidėti prie gelbėjimo akcijos lėšomis, laiškais, me
morandumais savo kraštu vyriausybėms, demonstracijo
mis, pamaldomis, straipsniais ir t.t. Iki šiol daugelio buvo 
manyta, kad visa tai turi būti padaryta vien veiksnių. Deja, 
pastarieji metai parodė, kad išeivinė visuomenė yra vie- 
ningesnė už veiksnius ir svarbiais momentais sugeba rea
guoti ir be veiksnių, moka išeiti net į gatves ir tarti spon
tanišką savo žodi. Pavergtųjų tautiečių kančios jaudina iš
eiviją, skatina veikti ir kartu ją vienija. Dar daugiau — 
tos kančios turėtų skatinti visus išeivius tapti ištvermin
gais kovotojais savo aplinkoje už pavergtųjų laisvę visomis 
prieinamomis priemonėmis — kultūrinėmis, visuomeninė
mis, politinėmis. Tokioje situacijoje žiūrovų neturėtų būti.

KANADOS ĮVYKIAI

Šnairuojantys ministerial

KOMUNISTINĖ KINIJA PRADĖJO NETIKĖTĄ KARĄ SU KO
MUNISTINIU VIETNAMU visame 700 kilometrų pasienio ruo
že. Oficialiai teigiama, kad karo veiksmus išprovokavo vietnamie
čių vykdyti nuolatiniai sienos pažeidimai, kurstomi Sovietų Są
jungos karinių patarėjų. Tokių pažeidimų esą buvo net 700, ku
riuose žuvo ar buvo suž'eista 300 kiniečių. Kinija pabrėžia, kad ji 
nenori turėti nė colio Vietnamo teritorijos. Greičiausiai bus pasi
tenkinta įsiveržimu į Vietnamą, pradiniais laimėjimais ir strate
giniu pasitraukimu Kinijon, kaip buvo padaryta 1962 m. kare su 
Indija. Problemą betgi sudaro draugiškumo ir tarpusavio pagal
bos sutartis, kurią Vietnamas yra pasirašęs su Sovietų Sąjunga. 
Vietnamas jau yra paprašęs sovietų paramos ir nori viešo Kinijos 
pasmerkimo Jungtinių Tautų*----------------------------------------
saugumo taryboje. JAV valsty- antras šios grupės įvykdytas ke-

Prancūzijos premjeras R. 
Barre’as lankėsi Otavoje ir Kve
beke. Savo vizitą, kuris iš tik
rųjų daugiau buvo skirtas Kve- 
bekui, svečias iš Paryžiaus pra
dėjo susitikimu su Kanados 
premjeru P. E. Trudeau. Ofi
cialiame priėmime taipgi daly
vavo trys provincijų premjerai: 
Ontario — W. Davis, Saskače- 
vano — A. Blakeney, New 
Brunswicko — R. Hatfield. Jie 
pabrėžė R. Barre’ui, kad pran
cūziškai kalbanti mažuma jų 
provincijose susilauks didesnės 
apsaugos jungtinės Kanados 
rėmuose. Iš savo pusės R. Bar
re’as užtikrino,, kad Prancūzi
ja nesikiš į Kanados vidaus rei
kalus. P. E. Trudeau ir R. Bar- 
re’o pokalbiuose pagrindinis 
dėmesys teko prekybinių ryšių 
plėtimui tarp Kanados ir Pran
cūzijos. Buvo pranešta, kad 
valstybinė Kanados naftos bend
rovė “Petro-Canada” pasirašė 

sutartį su prancūzų bendrove 
“Technip”. Už $8 milijonus 
prancūzų specialistai paruoš 
projektą Kanados šiaurėje esan
čioms gamtinėms dujoms su
skystinti, kad jas būtų galima 
gabenti laivais.

Iš Otavos keturių dienų vieš
nagei Kvebeke R. Barre’as ma
lūnsparniu buvo atskraidintas į 
naująjį Montrealio Mirabel ae
rodromą, kur jį sutiko Kvebeko 
premjeras R. Levesque. Daug 
kam atrodė, kad malūnsparnis 
lengvai galėjo nusileisti ir pa
čiame Montrealio mieste, kad 
nebuvo jokio reikalo skirst! į 
Mirabel aerodromą, esantį už 
Montrealio ribų. Separatizmo 
šalininkas R. Levesque, atrodo, 
sąmoningai pasirinko šią takti
ką, nes jis norėjo tiesioginio R. 
Barre’o vizito be užsukimo Ota- 
von. Šią mintį patvirtina prem
jero R. Levesque bandymas ir 

(Nukelta i 8-tą psl.)

Pasaulio įvykiai

bės departamentas reikalauja 
Kinijos pasitraukimo iš Vietna
mo ir pataria nesikišti Sovietų 
Sąjungai. Tikrąja šio karo prie
žastimi tenka laikyti Vietnamo 
invaziją į Kambodiją, kur buvo 
nuverstas dideliu žiaurumu pa
sižymėjęs komunistinis režimas, 
kurį rėmė Kinija. To režimo li
kučiai dabar veda partizaninį 
karą džiunglėse. Komunistinė 
Kinija jiems negali ateiti tal
kon, nes neturi bendros sienos, 
o pietinėje dalyje esantį uostą 
yra užblokavęs Vietnamo laivy
nas.

Prezidento viešnagė
JAV prez. J. Carteris susilau

kė palyginti šaltoko sutikimo 
Meksikoje, kurios kortas pasta
ruoju metu gerokai sustiprino 
atrasti didžiuliai kiekiai naftos. 
Prasidėjus revoliucijai Irane ir 
nutrūkus naftos tiekimui iš šios 
šalies, Vakarų pasaulio dėmesys 
dabar nukrypo į Meksiką. Pteį. 
J. Carterip .kelionę sudriimstė 
tragiški įvykiai JAV ambasado-' 
se Irane ir Afganistane. Tehe
rane ginkluotos kairiojo sparno

leivinio lėktuvo numušimas. Šį 
kartą teisinamasi, kad buvo no
rėta nužudyti Rodeūjos kariuo
menės vadą pik. Itn. P. Wallsą, 
skridusi kitu lėktuvu. Jį išgel
bėjo lėktuvo pakeitimas.

Taikos derybos
Prez. J. Carteris vėl bando 

atgaivinti nutrūkusias Izraelio 
ir Egypto taikos derybas. Joms 
vėl pasirinkta Camp David vie
tovė, tik šį kartą joje nesusitiks 
premjeras M. Beginąs ir prez. 
A. Sadatas, laimėję Nobelio tai
kos premiją. Vasario 21 d. pra
sidėsiančiuose pokalbiuose Izra
eliui atstovaus užsienio reikalų 
min. M. Dayanas, Egiptui — 
premjeras M. Chalilis. Staigių 
sprendimų šį kartą nesitikima, 
nes jų nutarimus turės patvir
tinti abiejų šalių vyriausybės. 
Prez. J. Carteris nori, kad Egip
tas ir Izraelis nesitenkintų vien 
tik šias dvi valstybes liečiančia 
.taikos sutartimi, bet paruoštų 
gaires platesnio masto pasitari- 

"mSfriS su Teitais arabų kraštais. 
Pagrindine kliūtimi lig šiol bu
vo savivalda Izraelio okupuotai

“Grandinėlės” šokėjos Adelaidės mieste Australijoje. Visos Klevelando šokėjų grupės pasirodymas miesto gyven
tojams ir televizijai įvyko š.m. sausio 4 d., esant rekordinei 108 ° F. temperatūrai. Tos pačios dienos vakare grupė 
atliko pilną šokių ir muzikos koncerto programą vietos universiteto teatre. Koncertą ir visą grupę Adelaidėje glo
bojo ponia Rudzianskienė ir ALB Adelaidės apylinkės valdyba bei jų talkininkai. Nuotr. G. Neimano

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

Stiprėja dėmesys Rytų Europai
MONS. K L. RAZMINAS

Šiomis dienomis dabar Lenki
jai priklausančioje Vilniaus ar
kivyskupijos dalyje, kurios 
centras yra Balstogėje, popie
žius Jonas-Paulius II paskyrė 
naują vyskupą pagalbininką 
mons. Edwardą Bzorowski. Šiai 
Vilniaus arkivyskupijos daliai 
Balstogėje dabar vadovauja 
vyskupas Edwardas Kisielius, 
kuris dabar gavo vyskupą pa
galbininką. Naujasis vyskupas 
Bzorowskis yra gimęs 1941 m. 
Wolkoje prie Balstogės, kur 
paskutiniu metu vietos kunigų 
seminarijoje dėstė dogmatinę 
teologiją.

Lietuvai priklausančios Vil
niaus arkivyskupijos dalies vys
kupas Julijonas STEPONAVI
ČIUS jau 17 metai negali eiti 
savo pareigų. Lietuvos sostinės 
Vilniaus arkivyskupijai dabar 
vadovauja naujas arkivyskupi
jos valdytojas kun. Algis-Kazi- 
mieras Gutauskas, neseniai šias 
pareigas perėmęs iš buvusio 
valdytojo mons. Česlovo Krivai
čio.

Popiežiaus Diena
Š. m. vasario 2 d. Lenkijos 

vyskupų iniciatyva buvo mini
ma “Popiežiaus Diena”. Ta pro
ga visose Lenkijos šventovėse 
buvo skaitomas ganytojinis 
Lenkijos vyskupų laiškas, lie
čiantis 900 metų sukakti nuo 
Lenkijos globėjo šv. Stanislovo 
mirties ir 600 metų nuo stebuk
lingojo Dievo Motinos, Lenki
jos Globėjos, paveikslo garbini
mo pradžios Čenstakavoje. Ta 
proga taip pat buvo sakomi pa
mokslai, iškeliant religinės lais
vės ir popiežiaus kelionės į 
Meksiką reikšmę. Specialioje 
maldoje buvo dėkojama šven
čiausiajai Mergelei Marijai už 
tikėjimo išlaikymą Lenkijoje, 
už išrinkimą Lenkijos sūnaus į 
Apaštalų Sostą.

“Taikos Karaliene, išmelski 
savo Sūnaus malonę, kad Šven
tasis Tėvas Jonas-Paulius II ga
lėtų įgyvendinti taiką visoje 
žmonių šeimoje, visose tautose 
ir valstybėse; kad jo pontifika
to metu visi žmonės jaustųsi 
tikrais vienintelio dangiškojo 
Tėvo sūnumis ir broliais savo 
tarpe; kad visoje žemėje išnyk
tų karai ir iš žmonių širdžių ne
apykanta, kuri yra visų blogy
bių šaltinis.

Dievo Motina, padaryk, kad 
šventasis Tėvas galėtų padėti 
ne tik katalikiškajai Lenkijai, 
bet ir visom Rytų tautom; kad 
kunigai visur galėtų grįžti į ap
leistas šventoves, kad jose vėl 
būtu aukojama šventoji Eucha
ristijos auka ir kad Gyvasis Die
vas vėl galėtų apsigyventi alto
riaus namelyje; kad šventieji 
paveikslai vėl būtų sugrąžinti iš 
muzėjų į altorius ir kad tikin
tiesiem nebereikėtų kentėti už 
savo tikėjimą į Jėzų Kristų.

O Švenčiausioji Motina, pada
ryk, kad mūsų tauta galėtų lais
vai sutikti savo sūnų popiežių 
Joną-Paulių II Tavo Karalystė
je — Lenkijoje! Amen.”

Koncertas Vatikane
Milano garsiojo “Scala” teat

ro ansamblis, dalyvaujant Itali
jos radijo bei televizijos orkest
ram, iškilmingai pagerbė popie
žių Joną-Paulių II. Vasario 8 d. 
didžiojoje Pauliaus VI vardo 
Vatikano audiencijų salėje, tal
pinančioje daugiau kaip 10.000 
dalyvių, atliko lenkų kompozi
toriaus Kristofo Pendereckio 
religinio kūrinio “Prarastas Ro
jus” antrąją dalį. Dalyvavo pats 
popiežius, Romoje gyvenantys 
kardinolai, augštieji Vatikano 
valstybės pareigūnai ir gausi’ 
Romos bei įvairių tautų publi
ka. Dirigavo pats autorius Kr. 
Pendereckis.

Opera “Lietuviai”
Mažai kas težino, kad žymusis 

italų kompozitorius Amilcare 
Ponchielli, gyvenęs 1834-1886 
m., savo kūrybos augštumoje, 
apie 1872-3 metus, sukūrė vieną 
iš gražiausių pasaulinio masto 
operų “I Lituani — Lietuviai”. 
Pirmasis operos “I Lituani” pa
statymas įvyko 1874 m. Milane 
ir buvo sutiktas su dideliu pri
tarimu. Palankiai ją įvertino ir 
muzikos kritika. Tuometinėje 
Lietuvoje ir Rusijoje ši opera 
buvo uždrausta statyti, kaip per
daug “revoliucinė”. Opera “I 
Lituani” sukurta pagal Adomo 
Mickevičiaus veikalą “Konradas 
Valenrodas”, kurioje žymų 
vaidmenį atlieka ir Vytautas Di
dysis. Tačiau operos libretas yra 
taisytinas dėl italų libretisto ne- 
siorientavimo Lietuvos istorijo
je. Ši opera buvo rengiamasi 
statyti 1940 m. Lietuvos valsty
bės teatre. Operos libreto teks
tą išvertė ir perdirbo Stasys 
Santvaras, bet sovietų ir vokie
čių okupacijos pastatymą su- 
trugdė.

šiemet ši opera vėl buvo “at
rasta” italų meno sluogsniuose 
ir sausio 12 d. ji buvo Italijos 
radijo ir televizijos auditorijo
je Torine atlikta italų radijo 
simfoninio orkestro ir choro. 
Operai dirigavo žymusis italų 
muzikas Gianandrea Gavezzeni. 
Didžioji italų spauda, kaip Tori
no dienraštis “La Stampax”, 
“La Provincia” ir kiti, šį pasta
tymą labai palankiai sutiko ir 
komentavo, iškeldami ir Lietu
vos dabartines problemas. Italų 
spauda pažymi, kad šią operą 
labai vertino ir šio amžiaus pra
džioje dirigavo garsusis dirigen
tas Toscanini. Lietuvių operai 
Čikagoje linkėtina susidomėti 
“I Lituani” opera ir jos pasta
tymu sudominti viešąją pasau
lio opiniją Lietuvos problemo
mis.

gaujos buvo užėmusios JAV 
ambasadą. Ambasadorių W. 
Sullivaną ir kitus pareigūnus iš
gelbėjo A. Chomeinio vyriausy
bės atsiųsta milicija. Afganista
no sostinėje Kabule keturi vy-
rai pagrobė JAV konsulą A. 
Dubsą ir jį nušovė, kai išlaisvin
ti bandė policija. Dėl šio inci
dento amerikiečių protesto susi
laukė Sovietų Sąjunga. Tame 
pačiame viešbutyje tada buvo 
keli kariniai sovietų patarėjai. 
Prez. J. Carteris juos prašė su
stabdyti policijos įsikišimą ir 
pradėti derybas su ambasado
riaus pagrobėjais. Užuot dery
bų buvo pasirinktas policijos 
susišaudymas s u pagrobėjais, 
kuriame žuvo ambasadorius A. 
Dubs. Dėl šio įvykio Įteikta pro
testo nota Sovietų Sąjungos am
basadoriui A. Dobryninui Va
šingtone.

Nekaltos aukos
Sovietine priešlėktuvine ra

keta negrų partizanai numušė iš 
Karibos vasarvietės į Rodezijos 
sostinę Salisburį skridusį kelei
vinį lėktuvą. Liepsnose žuvo 59 
asmenys, jų tarpe 25 moterys 
ir 4 vaikai. Kaltę dėl lėktuvo 
numušimo prisiėmė kaimyninė
je Zambijoje veikianti Rodezi
jos negrų partizanų grupė su sa
vo vadu J. Nkoma. Tai yra jau 

Šiame numeryje:
Kovotojai ar stebėtojai?

Lietuvių išeivijos vaidmuo likimineje tautos kovoje 
Stiprėja dėmesys Rytų Europai

Italijos spaudoje pastebimas didesnis dėmesys pavergtiesiems 
Praeities klaidos ir pamokos

Tęsinys straipsnio, vertinančio Baltijos valstybių politiką 
Sugrįžus iš Suvalkų trikampio

Mūsų bendradarbės pastabos apie tenykščius lietuvius 
"Deginamoji auka" vokiečių televizijoje 

Filmas “Holocaust” buvusiame nacionalsocialistų krašte 
"Šilainei" 30 metų!

Detroito lietuvių tautinių šokių grupės sukaktis
Lietuviai 1978 metų sporte

Mūsų sportininkai, pasižymėję tėvynėje ir išeivijoje 
Garsus svetur, nežinomas saviems 

Pokalbis apie šventumu garsėjantį jauną lietuvį 
"Emilija Platerytė" j scenų

Nauja muzikinė drama, žengianti į teatro sceną 
Kritiškų laikotarpių karys

Leidinys apie žymųjį Lietuvos generolą Plechavičių

vakarinei Jordano upės pakran 
tei, iš kurios Izraelis nėra lin
kęs atitraukti savo karinome 
nės.

Neatiduoda aukso
II D. karo metais vokiečiai 

Čekoslovakijoje konfiskavo 18,4 
tonos aukso, kuris dabar yra 
vertas $125 milijonų. Karui bai
giantis, Čekoslovakijos auksas 
buvo rastas Aachene. Savo kon- 
trolėn ji perėmė JAV, Britani
ja ir Prancūzija. Derybos dėl 
aukso grąžinimo buvo vestos 
1964 ir 1974 m. JAV vyriausy
bė reikalauja, kad komunistinė 
Čekoslovakija pirmiausia atsily
gintų amerikiečiams už tame 
krašte nusavintą jų turtą, sie
kiantį $72,5 milijono. Čekoslo
vakija tokiems amerikiečiams 
yra pasiūliusi 42 centus už kiek
vieną doleri — daugiau nei bu
vo gauta iš Lenkijos, Vengrijos 
ir Bulgarijos. Aukso sugrąžini
mą turi patvirtinti JAV kongre
sas, tačiau sutikimo nenori duo
ti senatas, kovojantis už žmo
gaus teises, kurias laužo komu
nistinis Čekoslovakijos režimas. 
Jas taip pat remia ir prez. J. 
Carteris. Už auksą reikalauja
ma žmogaus teisių gerbimo, o 
toks įsipareigojimas yra nepri
imtinas Čekoslovakijai ir dabar
tiniams jos vadams.
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9 RELIGINIAME GYVENIME
* POPIEŽIUS JONAS-PAULIUS 

II, keliaudamas j P. Amerikos vys
kupų suvažiavimą, atkreipė visų dė
mesį ir sukėlė nepaprastą žmonių 
entuziama. Spėjama, kad apie 10,- 
000,000 žmonių turėjo progos savo 
akimis pamatyti popiežių P. Ame
rikoje. Tai buvo pirmasis popiežius, 
apsilankęs Domininkonų respubli
koje, Meksikoje ir Bahamų salose. 
Tik pakilęs lėktuvu iš Romos, nu
stebino žurnalistus su jais kalbėda
masis apie įvairius dalykus. Domi- 
n'nkonų respublikoje jis buvo pri
imtas labai iškilmingai prezidento 
su visa augštąja valdžia. Jie visi su 
krašto vyskupais, kunigais bei 300,- 
000 tikinčiųjų minia dalyvavo pa
grindinėje San Domingo miesto aikš
tėje laikomose Mišiose. Vėliau po
piežių aplankė apaštalinėje nuncia
tūroje visu prie Domininkonų res
publikos akredituotų kraštų diplo
matai, kuriems jis tarė žodį. Sekan
čią dieną popiežius aplankė vargin
gą San Domingo priemiestį Los Mi
nas, kur tarė žodį vargšams.

* VYKSTANT POPIEŽIUI MEK- 
SIKON nebuvo aišku, ar pasitiks 
prezidentas, nes ten galioja įstaty
mai, nukreipti prieš K. Bendriją. 
Prez. Jose Lopez Portillo visdėlto 
popiežių pasitiko aerodrome, tačiau 
kaip privatus pilietis Ir viešai visur 
jį vadino “sertor". Vėliau popiežius 
turėjo privatų pasimatymą su prezi
dentu jo rūmuose, kur yra įrengta 
privati koplyčia prezidento motinai.

išsilaisvinimo samprata re- 
plotmėje esanti taip sena, 
K. Bendrija, tačiau jeigu 
apie išsilaisvinimą socio-

★ PUEBLA MIESTE popiežius Jo- 
nas-Paulius II pasakė pagrindinę sa
vo kelionės kalbą suvažiavusioms P. 
Amerikos vyskupams, kurios san
trauka pateikiama atskiru straipsne
liu. Apie savo dėstysiamąsias min
tis jis jau buvo i 
pasikalbėjime su vokiečių žurnalis
tu, kurio buvo užklaustas apie išsi
laisvinimo teologiją. Popiežius atsa
kęs, jog 
Ilginėje 
kaip Ir 
kalbama 
politinėje plotmėje, tas išsilaisvini
mas nėra jokia teologija. Savo ap
silankymais Las Minas ir Guadala
jara vargšų rajonuose popiežius pa
rodė, kad jam rūpi vargšai, o ap
lankydamas Oaxa indėnus jis paro

★ KARI). REGINALD JOHN DE- 
I.ARGEY, Welllngtono arkivyskupas, 
minė Auckland mieste, Naujojoje 
Zelandijoje. Jis buvo 64 m. amžiaus, 

•stys.amąs.as nūn- Kuillgu 3?38 m.
padaręs užuominą.. pradžtojc vikaravo kėlime parapl- 

"-.jose, o paskui ftuvo' paslflrtas darbi
ninkų jaunimo sąjūdžio vadovu. Są
jūdis jo dėka labai Išsiplėtė. 1958 m. 
jis buvo konsekruotas vyskupu ir 
paskirtas Auckland vyskupo pagal-

1 bininku. 1970 m. jis tapo Auckland 
vyskupu, o 1974 m. — Wellington 
arkivyskupu. 1976 m. Paulius VI jį 
pakėlė kardinolu. Nors jo sveikata 
paskutiniu metu šlubavo, dalyvavo 
abiejų paskutiniųjų popiežių rinki
muose.

dė, kad jam svarbūs visi žmonės ir 
visos kultūros. Keliose vietose jis 
aplankė klierikus, seseles ir vienur 
kalėjimą. Keliose pasakytose kalbo
se popiežius gyrė kunigų bei vienuo
lių darbą, bet kartu priminė, kad tas 
darbas turi būti grindžiamas Evan
gelija ir malda, o ne žemiškais iš
skaičiavimais. Jis perspėjo P. Ame
rikos valdžias prieš prieauglio maži
nimą neleistinomis priemonėmis ir 
užstojo P. Amerikos bežemius, siūly
damas žemės reformas. Tuo popie
žius parodė, kad jam rūpi visi žmo
nės, bet ypatingai vargšai ir nu
skriaustieji.

* IŠIMTIES KELIU popiežius ga
lėjo atvykti Mekslkon, dėvėdamas su
taną, nes įstatymai draudžia dvasiš
kiams dėvėti Iš pasauliečių tarpo iš
skiriančią aprangą. Popiežius kiek
vienoje Meksikos šventovėje buvo 
valdžios svečias, nes pagal konstitu
ciją visos šventovės yra valstybės 
nuosavybė. Valstybė taipgi kontro
liuoja visas religines apeigas ir ga
li uždrausti religinį auklėjimą, jei
to panorėtų. Visi dvasininkai turi 
būti gimę Meksikoje. Jie negali bal
suoti, dalyvauti politiniuose susirin
kimuose ar kalbėti prieš valdžią. Re
liginės procesijos yra draudžiamos, 
ir konstitucija reikalauja, kad kiek
vienas vaikas gautų 6 metus “socia
listinio auklėjimo*. Patys griežčiausi 
įstatymai jau nuo 1940 metų nebe
vykdomi, tačiau jie tebėra įstatymų 
knygose ir gali būti kiekvienu atve
ju ateityje panaudoti.

* TEISINGUMO IR SOCIALINIŲ 
BEI EKONOMINIŲ PROBLEMŲ 
SPRENDIMAS negali būti panaudo
jamas pasaulio užvaldymo tikslams 
— pabrėžė Jonas Paulius II akredi
tuotiems prie Vatikano diplomatams, 
susirinkusiems pasveikinti jo N. Me- 

A+A
ANASTAZIJAI SČEPAVICIENEI

mirus, jos vyrui PETRUI, dukrai DANUTEI bei jos 
šeimai reiškiame nuoširdžiq užuojautą ir drauge 
dalyvaujame šeimos liūdesyje —

Toronto Maironio mokyklos 
mokytojai ir mokiniai

tų proga. Savo prancūziškoje kalbo
je popiežius prašė visus gerbti reli
ginę laisvę ir palietė Libano, Irano, 
Viduriniųjų Rytų, Siaurinės Airijos, 
Pietryčių Azijos bei Čilės su Argen
tina problemas, žmonija esanti vi
saip pasidalinusi, tačiau ypatingai 
susiskaldžiusi ideologiniais pagrin
dais. Jieškojimas sprendimų, lei
džiančių žmogiškosioms bendruome
nėms pasiekti joms deramus tikslus 
ir gyventi teisingume, yra turbūt pa
grindinis mūsų laikų ženklas. Visa, 
kas gali patarnauti šiam tikslui, ne
svarbu kokioje santvarkoje, turi bū
ti gerbiama. Iš kitos pusės, šis dau
gialypis sprendimų jieškojimas ne
gali būti pakeistas imperialistinėmis 
pastangomis užgrobti ir savo kontro
lei: paimti visą pasaulį. Tik tokiomis 
mintimis vadovaudamiesi, pasak po
piežiaus, galėsime išvengti moder
niųjų, ypač branduolinių, ginklų pa
vojaus. Popiežius pareiškė, kad Va
tikanas yra visada pasiruošęs pagel
bėti valstybei ar režimui, siekian
čiam tikrojo žmogaus gėrio. Popie-
žius pabrėžė ypatingą K. Bendrijos 
rūpestį žmogaus religine bei sąžinės 
laisve santykiuose su įvairiomis po
litinėmis valdžiomis. Tai esąs raktas 
I visas kitas žmogaus teises. Todėl 
Vatikanas laiko savo pareiga rūpin
tis, kad K. Bendrijai visame pasau
lyje būtų leidžiama laisvai veikti. 
Šventasis Sostas esą glaudžiai ben
dradarbiauja su kiekvieno krašto 
katalikais vyskupais, kunigais ir pa
sauliečiais.

★ KATALIKŲ BENDRIJA OLAN
DIJOJE yra gerokai susiskaldžiusi. 
Spėjama, kad tuo reikalu lankėsi pas 
popiežių Joną-Paulių du olandų hie
rarchijos atstovai: Olandijos vysku
pų konferencijos pirmininkas kard. 
Jan Willebrands ir nuosaikiųjų 
Olandijos katalikų atstovas vysk. 
Adrian J. Šimonis. Kiekvienas su 
popiežiumi susitiko atskirai. Kitas 
nuosaikiųjų katalikų atstovas Olan
dijoje vysk. Jan Gljsen pareiškė 
spaudos atstovams, jog popiežius da
bartinę Olandijos katalikų padėti 
laiko labai pavojinga. Katalikų 
Bendrija Olandijoje daugelyje vie-
tų visai nesilaikanti Vatikano nuro
dymų ir greitai ateisiąs laikas, kad 
popiežius turės įsiterpti. Paskutinio 
dešimtmečio laikotarpyje Katalikų 
Bendrija Olandijoje Išgarsėjo savo 
naujovėmis. 1977 m. Paulius VI pa
sakė aštrią kalbą, skatindamas Olan
dijos Vyskupus pašalinti Iš savo vys
kupijų tikėjimo bei moralės iškrypi
mus Ir atsisakyti liturginių keisty
bių.

★ ARKIV. HILARION CAPUCCI, 
buvęs melkltų apeigų katalikų pat
riarcho vikaras Jeruzalėje, Izraelitų 
kalintas už ginklų teikimą palesti
niečiams, šiuo metu yra atvykęs Si- 
rijon prieš Vatikano norą. Izraelitai, 
Vatikano prašomi, prieš kurį laiką 
išleido jį iš kalėjimo su sąlyga, kad 
jis daugiau į tą apylinkę nebegrįš. 
Paulius VI jį paskyrė P. Amerikon 
mclkitų apeigų katalikų nuolatiniu 
vizitatoriumi. Dabar arkivyskupas, 
palikęs savo pareigas, atsirado Siri
joje ir palestiniečių vado Jasslr Ara
fato akivaizdoje pareiškė kovosiąs už 
Palestinos laisvę iki paskutinio savo 
kraujo lašo. Pranešama, kad jis tuo 
metu kritikavęs prez. Sadato elgesį 
ir gyręs Arafatą.

KUN. J. ST8.

Lietuvių pamaldos Brazilijos mieste Riodežaneiro. Adv. Antanas Gaulia skaito Sv. Rašto ištraukas. Dalyvauja jo 
duktė, trys kitos lietuvaitės ir kiti. Pamaldas organizavo Uršulė Gaulienė

Praeities klaidos ir painokos
Baltijos valstybių atsikūrimas ir žlugimas

PADĖKA
1978 m. gruodžio 30 d. mirė mūsų 

mylima motina, uošvė ir senelė
A+A AGOTA AUGAITIENĖ

Nuoširdžiai dėkojame: Prisikėlimo parapijos klebo
nui kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, kun. P. Ažu
baliui, Lietuvos Kankinių parapijos klebonui, ir kun. B. 
Mikalauskui, OFM, už šventų Mišių atnašavimą; Prisi
kėlimo parapijos kunigams už maldas koplyčioje ir pa
lydėjimą į amžino poilsio vietą.

Dėkojame P. Gulbinskui už vargonininkavimą ir taip 
gražias giesmes koplyčioje ię šventovėje. Gili padėka gi
minėms, artimiesiems draugams ir visiems pažįstamiems 
už velionės lankymą koplyčioje, už užprašytas šv. Mi
šias, gražias gėles, užuojautą, pareikštą laiškais bei per 
spaudą, ir palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Esame dėkingi: karsto nešėjams, J. R. Simanavičiui 
už velionės prisiminimą radijo valandėlėje "Tėvynės 
prisiminimai", J. Stalioraičiui už jo sukurtą jautrią 
poeziją velionės prisiminimui.

Ačiū Prisikėlimo parapijos tretininkėms už orga
nizuotą velionės atsisveikinimą šventovėje.

Ypatingą padėką reiškiame Staynerio apylinkės lie
tuviams už gražias gėles ir dalyvavimą laidotuvėse.

Tegu gerasis Dievas atlygina Jums už Jūsų mielą 
nuoširdumą.

Liūdintys vaikai ir giminės

P. LELIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Baltijos valstybių pavergimas
Per 20 metų laisvo ir laimin

go gyvenimo Baltijos valstybės 
sutvirtėjo tautiškai, kultūriškai 
ir ekonomiškai, bet politinė jų 
padėtis visą laiką kėlė rūpestį, 
ypač nuo 1938 m., kai vokiečių 
diktatorius Hitleris pradėjo 
siautėti ir provokuoti karą.

Pagaliau 1939 m. rugsėjo 
mėn. atėjo lemiamos dienos — 
Baltijos valstybių ramstis Len
kija per tris savaites vokiečių 
armijų buvo sudorota ir jos te
ritorija pasidalyta su sovietais. 
Tas ketvirtas Lenkijos padalini
mas suardė nusistovėjusią po I 
D. karo jėgų pusiausvyrą, ir 
Baltijos valstybės atsidūrė kri
tiškoje padėtyje. Nežinodamos 
ką daryti, griebėsi už šiaudo — 
paskelbė savo neutralumą. So
vietai, ilgai nelaukdami, atsigrę
žė į Baltijos valstybes ir parei
kalavo sudaryti nepuolimo 
sutartis bei leisti jų teritorijose 
steigti karines bazės.
"Tiriniaušia jiė Iššaukė į Mask

vą 1939. IX. 24 estų užs. reik, 
min. Selterį, kuriam Molotovas 
pareiškė: “Lenkų povandeninio 
laivo pabėgimas iš Talino paro
do, kad Estija negali garantuoti 
Sov. Sąjungos saugumo ir todėl 
Sov. S-ga reikalauja Estiją suda
ryti nepuolimo sutartį bei leisti 
steigti karines bazes, kurios už
tikrintų Sov. S-gos saugumą’’.

Kitokios priekabės buvo su
galvotos ir pateiktos Latvijos u. 
r. m. Munters ir Lietuvos u. r. 
m. Urbšiui, Prieš derybas Bal
tijos valstybės per savo atstovus 
kreipėsi į Vokietiją, prašydamos 
pagalbos ar patarimo. Vokiečiai 
atsakė: “Jūsų vyriausybė žino 
kas reikia daryti, bet jei norite 
žinoti Berlyno nuomonę, tai pa
teiktą Sov. S-gos sutartį reikia 
pasirašyti. Juo anksčiau, juo ge
riau.”

Estų kar. vadas gen. Laido- 
neris kvietė latvių kar. vadą 
gen. Balodį atvykti prie sienos 
į Valką pasitarti dėl bendro gy
nimosi, bet latvių vyriausybė 
neleido Balodžiui išvykti.

Nesant kitos išeities, , baltie- 
čiai turėjo dėl bazių derėtis. Be 
užs. reik. min. Selterio, Munter- 
so ir Urbšio, derybose dalyvavo 
ir baltiečiai atstovai Maskvoje 
— Rei, Kocinš, Natkevičius. Iš 
sovietų pusės Molotovas, Stali
nas, Mikojanas arba jo vietoje 
Potiomkinas (su latv. ir liet.), 
taip pat ir jų atstovai Baltijos 
valstybėse — Nikitinas, Zoto
vas, Pozdniakovas.

Tardamiesi dėl igulų karių 
skaičiaus bazėse, estai nusiderė
jo iš 35.000 į 25.000, latviai iš 
40.000 i 30.000, lietuviai iš 30.- 
000 į 20.000. Be to, išsiderėta, 
kad Baltijos valstybių sostinėse 
sovietų įgulų nebus. Pagal at
skirą sutartį sovietai grąžino 
Lietuvai Vilnių su apie 7.000 
kv. km. plotu, bet, dėl neaiškios 
padėties, lietuviai ta “dovana” 
perdaug nesidžiaugė.

Sovietinių bazių įsteigimu Bal
tijos valstybių likimas buvo nu
spręstas. Jokios pagalbos iš nie
kur nebuvo gauta. Priešingai, 
veidmainingi anglai savo spau
doje Baltijos valstybių tragedi
ją komentavo su pašaipa. Pvz. 
Londono “Observer” 1939. X. 
8. rašė: “Sakoma, kad Stalinas 
eina caro pėdomis, bet jis eina 
septynių mylių batais. Petrui 
Didžiajam reikėjo 20 metų pa
siekti Baltijos krantui ir atida
ryti langui į Vakarus. Dabarti

niam Kremliaus galiūnui užteko 
vienos nakties užkariauti visam 
Pabaltijui”.

“New York Times” 1939. IX. 
29 reagavo skirtingai: “Po 20 
metų nepriklausomybės ir kul
tūrinio bei ekonominio vysty
mosi Baltijos valstybės, per am
žius gyvenusios kaip Rytų Bel
gija, vėl rusų kareivių okupuo
tos. Oficialiai tie kareiviai atėjo 
kaip svečiai ir draugai ginti jų 
saugumo pagal pasirašytas su
tartis. Bet tikrumoje tie Raudo
nosios Armijos daliniai atėjo 
kaip prievarta įsiskverbę drau
gai bei nekviesti svečiai, kurie 
pakvietimus pasirašė durtuvais. 
Savo atėjimu jie pavergė Balti
jos valstybes Maskvos domina
vimui.”

Po aštuonių mėnesių sovietų 
atsiųsti Baltijos valstybėms ulti
matumai buvo tik formalumas, 
nes, nežiūrint ar jie bus priimti, 
ar ne, — po 10 valandų sovietų 
motorizuotos armijos su tankų 
masėmis pradėjo plūsti per sie
nas, skubėdamoą užimtį paskir
tus rajonus Ir ^įsijungti sti iš 
bazių pajudėjusiais dahhiais';ikuua 
rie tuoj užėmė Visus strategi
nius kelius ir tiltus aplink sosti
nes. Lietuvių, latvių ir estų ka
riuomenių betkoks pajudėjimas 
buvo izoliuotas ir dėlto jos “ne
paleido nė vieno šūvio”.

Gavę ultimatumą, Lietuvos 
ministerial su prezidentu pasku
tiniame posėdyje svarstė klau
simą — priešintis ar nesiprie
šinti. Pas latvius ir estus tokio 
klausimo nebuvo. Jų ministeriai, 
kariuomenės vadai ir preziden
tai iš karto pasisakė — nesiprie
šinti, nes betkoks pasipriešini
mas bus tautos savižudybė (To- 
mings, Soviet Colonization of 
Estonia).

Klaidos
Baltijos valstybių steigėjai 

nebuvo pranašai — jie galvojo 
ir veikė pagal to laiko aplinky
bes, nežinodami ateities. Daro
mos klaidos sunkiau pastebėti 
veikimo metu. Dabar, po 60 me
tų, praėjus karų sukeltiems sū
kuriams, galima matyti ir su
prasti, kad tuometiniai Baltijos 
valstybių steigėjai ir veikėjai 
vadovavosi daugiau tautinės 
ambicijos, negu'realaus valsty
bingumo principais ir dėlto pa
darė klaidų.

1. Atskirai įsteigtos Baltijos 
valstybės buvo permaži vienetai. 
1918 m. dr. J. Šliūpas su kaiku- 
riais latvių veikėjais kėlė mintį 
steigti bendrą valstybę. Tai idė
jai stiprinti Šliūpas buvo para
šęs ir išleidęs knygą “Lietuvių- 
latvių respublika ir šiaurės tau
tų sąjunga”. Bet nei Lietuvos, 
nei Latvijos valstybių steigėjai 
A. Smetona ir K. Ulmanis tai 
idėjai nepritarė, jos net nesvars
tė, nes manė, kad lietuvių ir lat
vių būdai nesutaikomi, be to, 
skirtingos religijos.

2. Didelę klaidą padarė latviai 
su estais. Būdami tos pat religi
jos ir 500 metų gyvenę bendro
je Livonijos valstybėje, po I D. 
karo jie išsiskyrė, įsteigdami at

ČIKAGOJE

A.A. PIJUI ŠVELNIU!
1979. II. 6 mirus, jo žmonų ADĄ, sūnų VYTAUTĄ, 
dukrų JŪRĄ ir MILĘ VILUTIENĘ nuoširdžiai užjau
čiame bei kartu liūdime, prisimindami jj šv. Mičių 
aukoje —

Aldona, Petras ir Algis Vilučiai

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
Įvairūs kilimai

APSTATYMAS * Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt.

Nemokamas pristatymas * Siuvamosios mašinos 
į namus * Rašomosios mašinėlės

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

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

skiras respublikas. Livonija bu
vo stipri valstybė, nes tai natū
ralus geopolitinis vienetas su 
nemažais uostais ir miestais, ap
saugotas iš trijų pusių natūra
liomis sienomis (jūromis ir ilgu 
Peipus ežeru). Ir rusai, užėmę 
ją 1721 m., paliko viename ad
ministraciniame vienete, tik pa
keitė vardą į “Pribaltijskij 
kraj”.

3. Lietuvos atsisakymas prisi
dėti prie 1923-24 m. steigiamos 
Baltijos valstybių santarvės (su 
Lenkija). Lietuva neturėjo bend
ros sienos su Sov. Sąjunga, bet 
bijojo dalyvavimu santarvėje 
užgauti savo "globėjos" intere
sus, o su Lenkija nenorėjo turė
ti jokių santykių, kol Vilniaus 
klausimas nebus išspręstas. To
je santarvėje buvo numatytas 
bendras karinis apsigynimas, 
užsienio politikos derinimas, 
Baltijos jūros neutralizacija. 
Dėl Lietuvos nedalyvavimo ji 
nebuvo įsteigta. Neturėjimas 
santykių su Lenkija vistiek Vil
niaus klausimo neišsprendė, o 
p^jeyarW,' sMjWkliL Mezgiu 
mas lbSp^hĮ^Llėiųyą ^'ažępiinO:H 

'°4- Lietuva neišnaudojo palan
kaus momento ir neatsiėmė iš 
lenkų Vilniaus krašto. . . Tai gal 
ne klaida, bet alternatyva. Pra
sidėjus karui sii Lenkija, vokie
čiai per Lietuvos atstovą pik. 
K. Škirpą siūlė Lietuvos kariuo
menei su jų pagalba žygiuoti ir 
atsiimti Vilnių. Atvykęs į Kau
ną 1939. IX. 8 pik. Škirpa įtiki
nėjo prezidentą ir vyriausybę 
pasinaudoti tokia gera proga ir 
pasiųsti kariuomenę užimti Vil
nių ir kraštą. Kadangi Lietuva 
buvo jau paskelbusi neutralu
mą, tai vyriausybė jam neprita
rė. Po 10 dienų Vilnių užėmė 
sovietų armija. Vokiečiai, įsivė
lę į karą vakaruose ir bijodami, 
kad sovietai, pigiai gavę pusę 
Lenkijos, neatsimestų nuo su
tarties, labai nenorom 1939. IX. 
28 perdavė Lietuvą sovietų įta
kai, už tai gaudami atitinkamo 
dydžio plotą Lenkijoje. Kas vė
liau įvyko, žinome.

Jei Lietuvos kariuomenė bū
tų su vokiečių pagalba užėmusi 
Vilniaus kraštą, be abejonės, jie 
būtų įsteigę ten savo bazes ir 
1941 m. kare prieš sovietus vo
kiečių armijų puolimas būtų 
prasidėjęs ne iš Rytprūsių, bet 
nuo rytinės Lietuvos sienos, t. 
y. 200 mylių arčiau Leningrado 
ir 250 mylių arčiau Maskvos. Tie 
didmiesčiai būtų paimti dar 
prieš žiemos šalčius ir prieš ang
losaksų pagalbą, atvykusią per 
Persiją. Karas būtų baigtas Ru
sijoje 1941 m. (gen. von Man
stein).

Daugelis mūsiškių sako: jei 
Lietuvos valdžia būtų paklausiu
si Škirpos patarimo, tai šiandien 
vietoj sovietinės Lietuvos būtų 
Kaliningrado provincija. . . Bet 
koks skirtumas — ar Lietuvą 
valdys rusai iš Maskvos, ar iš 
Kaliningrado? Žygis į Vilnių bū
tų išjudinęs tautą iš pasyvumo 
ir įrašęs į istoriją lietuvių pasi
ryžimą ginti savo nepriklauso
mybę.

A+A
ANASTAZIJAI SCEPAVIČIENEI

mirus, jos vyrui inžinieriui PETRUI, dukrai DANUTEI, 
jos šeimai bei visiems giminėms ir artimiesiems reiš
kiame nuoširdžių užuojautų —

A. A. Tamošaičiai
Kingston, Ont.

JAUNYSTĖS DRAUGEI
A+A

NASTUTEI SCEPAVICIENEI
mirus, gilią, nuoširdžių užuojautų reiškiu jos vyrui 
inžinieriui PETRUI ŠČEPAVIČIUI ir dukrai DANU
TEI GARBALIAUSKIENEI su šeima —

Cleveland, Ohio. Ona Dailidienė

MONTREALIS, QUE.

Mirties-angelui pašaukus amžinam poilsiui 
‘ mielų mūš^ bičiūij 11 '

ui;4 uJii

A+A
JONĄ STANULĮ,

jo žmonų MARIJĄ, dukras JONYTĘ su šeima, JULf 
su šeima bei kitus artimuosius giliai užjaučiame 
skausmo valandose ir kartu liūdime —

Jonas Markevičius su šeima 
Albinas Markevičius su šeima 
Vitas Markevičius su šeima 
Juozas Markevičius 
Birutė Markevičius
Marija Petrauskas-Urnežienė 
Romas Petrauskas su šeima

Santa Monica, Calif.

ffianabinn Art ^emortalg 
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE ■ oficialus skulptorius - 

Bank of Canada, Bank of Montreal, 
Bank of Nova Scotia Ir Archives Bldg.

King George VI Niagara Falls
Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir 
skulptūros darbus — greitai ir meniškai. 
Užsakymus atliekame pagal projektus ir taip 
pat turime didelį pasirinkimų pagamintų 

paminklų.
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visų meniškų darbų 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

PILNAS ★

NAMŲ



Toronto gintariečiai koncerto metu. Metinis jų koncertas šiemet bus vasario 24 d. Anapilyje Nuotr, O. Burzdžiaus

"Deginamoji auka” vokiečių televizijoje

Sugrįžus iš Suvalkų trikampio
P. ANCEV1Č1ENĖ

Tarp vasarojaus ir dangaus 
Tėvynė mano Lietuva

Tie dainos žodžiai išlydėjo 
mane iš Punsko lietuvių gimna
zijos mokytojo vaišingos pasto
gės šeimininko automobiliu j 
Suvalkus, o iš ten autobusu per 
Čiurlionio amžinojo poilsio vie
tą Pustelnik į Varšuvą.

Sekmadienis. Autobusas 
kimšte prikimštas ir sėdinčių, 
ir stovinčių keleivių. Daugumas 
jų — studentai, grįžtantieji po 
vasaros atostogų į universitetą. 
Garsiakalbis be pertraukos per
duoda radijo programą, studen
tai balsiai dalinasi vasaros įspū
džiais. Lietuvių kalbos nesigir
di. Ji nutrūko tarp Punsko ir 
Suvalkų.

Sostinėje
Punskas — Suvalkų trikam

pio “sostinė”. Tai lietuvių tauti
nio, kultūrinio ir religinio gyve
nimo centras. Punsko šventovė 
yra lietuviškiausia visame Su
valkų krašte. Kai dėl. Seinų ka, 
tedros, uždarytos lietuviams 
nuo 1948 m., eina vis dar kova, 
kai sulenkintoje vyskupo Bara
nausko koplytėlėje vien tik 
mažame Aušros Vartų Dievo 
Motinos paveiksliuke lietuviškai 
įrašyta “Tavo apgynimo šaukia
mės", — Punsko šventovėje 
skamba lietuviškos giesmės. 
Ten dėstomos jaunimui tikybos 
pamokos ir veikia religinės su
augusiųjų organizacijos.

Punske yra ir Lietuvių Visuo
meninės Kultūros Draugijos 
centras. Tos draugijos vyresnio 
amžiaus veikėjai — buvę Vil
niaus Vytauto Didžiojo gimna
zijos, lietuvių mokytojų semina
rijos ir Batoro universiteto stu- 
dent ai, lietuvių labdarybės 
draugijos globojamų bendrabu
čių auklėtiniai lenkų okupaci
jos metu. Suvalkų krašto liki
mui besisprendžiant, daugumas 
jų nutarė grįžti į gimtąją vietą 
— Suvalkų trikampį. Apsigyve
nę tėviškėse, ėmėsi kultūrinio 
darbo tarp savo tautiečių. Stei
gė lietuviškas mokyklas, cho
rus, vaidybos ratelius, tautinių 
šokių grupes. Jų vaikai mokėsi 
lietuviškose pradžios mokyklo
se, o vidurinį ir augštesnj moks
lą ėjo Lenkijos miestuose — 
Varšuvoj, Vroclave, Liubline, 
Balstogėj ir kt., kol pagaliau 
buvo įsteigta Punske lietuviška 
gimnazija su bendrabučiu.

Tos gimnazijos mokytojai yra 
visi su augštuoju mokslu lietu
viai, išskyrus vieną lenkę — 
lenkų kalbos dėstytoją. Gimna
zija ligi šiol yra išleidusi 19 lai
dų; dabar turi apie 120 moki
nių. Baigęs šią gimnaziją jauni
mas siekia augštesnio mokslo 
Lenkijos miestuose arba Vil
niaus universitete, kad grįžęs į 
Suvalkiją galėtų tęsti savo tėvų 
pradėtą švietimo darbą. Dabar 
Suvalkų trikampio Punsko apy
linkėje yra 11 lenkų valdžios 
patvirtintų lietuviškų mokyklų, 
kurios nuo šių metų pagal Len
kijos švietimo valdžios įstaty
mus turi Įvesti 10 skyrių (buvo 
6). Tokiu būdu gimnazijoj lieka 
4 klasės (buvo 8).

Įdomus muzfejus
Kultūrinė lietuvių draugija 

Punske globoja etnografinį lie
tuvių muzėjų, įsteigtą vieno as
mens, buvusio taip pat Vilniaus 
auklėtinio, vėliau Suvalkijos 
mokytojo ir gimnazijos direkto
riaus, dabar pensininko. Muzė- 
jus įsteigtas jo privačiuose na

muose, iš kur šiemet žadama jį 
perkelti į gimnazijos patalpas. 
Muzėjuje yra ne tik senoviški 
darbo įrankiai, ginklai, pinigai, 
indai, audiniai, bet ir seniausi 
raštai, maldaknygės, kantičkos 
ir netgi liaudies žodinės kūry
bos pavyzdžiai. Tuo muzėjumi 
yra susidomėję didžiausi įvai
rių kraštų autoritetai, senienų 
rinkėjai. Atvažiavę į Lenkiją, 
jie stengiasi jį aplankyti, šalia 
turistų iš Lenkijos gilumos ir 
svečių iš okupuotos Lietuvos 
bei kitų valstybių, teko ir man 
pasirašyti svečių knygoje, kur 
palinkėjau sėkmės nuo Otavos 
lietuvių.

Lietuvių veikla
Lietuvių Visuomeninės Kul

tūros Draugijos skyrių esama ir 
Lenkijos miestuose. Kur tik ap
sigyvena keli lietuviai, — atsi
randa skyrius. Vroclave skyrius 
vadinamas lietuvių klubu 
(“Klub litewski”) su dainų ir 
šokių ansambliais. Gdanske 
1975 m. įsteigtas lietuvių “rate- 
lis.’j .kwį&n .y^pyįujg.punskie- ; 
čiai — pob.teębnįkos .dėstytojas į 
ir universiteto pęlonistė.

Lietuviški ansambliai yra 
kviečiami į tautinius festivalius 
įvairiuose Lenkijos miestuose. 
Neseniai Krokuvoj lietuviai lai
mėjo I ir II vietą su 60,000 zlo
tų premija. Lietuvių vaidinimai 
P'u n s k o apylinkėje ruošiami 
kluonuose, veikalai verčiami iš 
kitų kalbų.

Pas Varšuvos lietuvius
Veikliausias iš visų yra Var

šuvos skyrius, prie kurio pri
klauso daugumas studentų, pen
ki doktorantai, du universiteto 
docentai ir konservatorijos pro
fesorius, kuris yra kartu ir 
plokštelių įgrojimo laboratori
jos direktorius. Varšuvos apy
linkėje lietuvių priskaitoma iki 
2.000 (skyriui priklauso 80), 
Punske — 12.000, visame kraš
te — per 30.000.

Varšuvos skyrius (“klubas”) 
ruošia paskaitas, minėjimus, 
koncertus, vaidinimus, parodas. 
(Kartą fotografų parodoj laimė
jo I prizą). Skyrius globoja dar 
gyvenančią Čiurlionio seserį ir 
menininko kapą Pustelniko 
miestelyje (30 km nuo Varšu
vos). Jie išleidžia kartas nuo 
karto informacinį biuletenį 
“Varšuvos Lietuvis”, kuris tar
nauja vidaus reikalams, skelbia 
kroniką.

Varšuviečiai taip pat vadova
vo anksčiau draugijos leidžia
miems laikraščiams: “Vingis” ir 
“Varsnos”. Balstogėj 4 kartus Į 
metus išeina laikraštukas “Auš
ra”. Tame mieste 1945 m. buvo 
įsteigta pirmoji lietuviška že
mės ūkio mokykla. Lietuvių Vi
suomeninės Kultūros Draugija 
dažnai yra minima Lenkijos 
laikraščiuose. Korespondentai 
aprašo lietuvių poetus, rašyto
jus, dailininkus, solistus, gyve
nančius Suvalkijoje ir Vilniuje.

Lenkų enciklopedijoj “Pols
ka Encyklopedia Powszechna” 
yra įrašyta: “Lietuvių Visuome
ninė Kultūros Draugija (Li- 
tewskie Towarzystwo Spolecz- 
no-Kulturalne) globoja artisti
nę veiklą Lenkijoje ir Lietuvo
je".

“Varšuvos ruduo”
Paskutinė rugsėjo mėnesio 

savaitė, nuo senų laikų Lenki
joje vadinama “Jesien War- 
szawska” (Varšuvos ruduo), kas
met yra skiriama menui, poezi
jai, literatūrai.

Tuo laiku Lenkijon suvažiuo
ja menininkai, poetai, literatai, 
istorikai iš daugelio kraštų; ren
giamos parodos, koncertai ir 
t. t.

Sį kartą iš Lietuvos buvo at
vykęs Varšuvon poetas Eduar
das Mieželaitis. Lenkų kultūri
nio muzėjaus suruoštame pri
ėmime poetas pats deklamavo 
lietuviškai savo eilėraščius, ku
rių lenkišką vertimą skaitė poe
tė lenkė. Tas lietuvių poezijos 
vakaras vyko Čiurlionio kūry
bai skirtame kambaryje. Poetas 
Mieželaitis, kad ir patriotiškuo
se savo eilėraščiuose, aiškiai pa
sisako kas esąs, būtent: “Aš esu 
žmogus, lietuvis, komunistas”.

Poetas Kėkštas
Varšuvos lietuvių draugijos 

skyrius globoja vilnietį lietuvį 
poetą Juozą Kėkštą, gulintį sa
natorijoj. Poetas, jaunas būda
mas, kūrė eilėraščius Vilniuje 
lenkų okupacijos metais. Sovie
tai, užėmę Lietuvą, išvežė jį į 
Rusijos gilumą. Norėdamas iš 
ten išsprukti, jis , įstojo, j tuo 
laiku besiformuojantį lenkų ge
nerolo Anderso karinį dalinį. 
Kovodamas prie Monte Cassino 
Italijoje, buvo sunkiai sužeistas 
ir nuo to laiko paralyžuotas guli 
lenkų karo veteranų sanatori
joj Varšuvoje. Anksčiau, kol 
dar galėjo geriau, valdyti savo 
dešinę ranką, pasodintas kėdėn, 
rašydavo.

Štai jo vienas paskutiniųjų 
eilėraščių, išspausdintas 1972 
m. mokslo ir kultūros mėnraš
tyje “Varsnos".

DOSTOJEVSKIO IR MANO 
BETAN1JA

Kiekvienam žmogui reikia oro ... 
oro... Visų pirmiausia.

žmogus turi kur nors eiti. Kai 
nebėr pas ką eiti, yra labai nelai
mingas (Dostojevskis)

“Nusikaltimas ir bausmė”

Taip. Nebeliko vilties 
Yra tik laukimas.
Amžinosios nakties
Aiškus nujautimas.
Praradus kojų eiklumą, 
Ir akių šviesai fatališkai 

temstant,
Išties beliko tik laukti,
Kad įeitų Jis ir tartų:
“Pakilk iš krėslo, palik jį ir eik”.
Jei tai įvyktų, tai gal vien

tik tam,
Kad galėčiau į vieškelį platų 

išėjęs
Ir pirmą praeivį sutikęs, 
Pulti veidu į smėlį ir šaukti: 
“Lenkiuosi visai žmonijos 

kančiai!”
“To be or ...”
Toliau nebeprisimenu.

Mane, išvykstančią iš Lenki
jos, Varšuvos aerodrome lietu
viai išlydėjo prašymu: “Išlaiky
kite savo jaunime tautybę ir 
gryną lietuvišką kalbą”. — Pri
žadėjau. Bet... ar pasiseks iš
pildyti?

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).

Dr, JONAS GRINIUS

Turbūt labai Tetai tebūna to
kių televizijos juostų, kokią 
pernai amerikiečiai pagamino 
apie žydus. Tai “Holocaust” ar
ba “Deginamoji auka”, kur 
vaizduojami žydų persekiojimai 
ir jų masiniai naikinimai Euro
poje Hitlerio viešpatavimo me
tais. šitokio, pasaulio istorijoje 
negirdėto, žydų žudymo primi
nimas pirmiausia nuaidėjo per
nai per Jungtines Amerikos 
Valstybes. Bet tas aidas neap
lenkė nė kitų kraštų televizijos 
žiūrovų.

Ligi šių metų sausio vidinio 
“Holocaust” filmas buvo rody
tas arba rodomas jau 24 valsty
bių žiūrovams. Net tuose kraš
tuose, kur televizijos transliaci
jos yra valstybės rankose, vi
suomenės iniciatyva nugalėjo 
oficialųjį atsargumą, šitaip at 
sitiko Prancūzijoje, kur televi
zijos institucija yra valstybės 
rankose. Jos vadovai “Degina
mosios aukos" juostų iš ameri
kiečių filmo gamintojų nebuvo 
užsakę. Apie tai sužinoję kaiku- 
rie žurnalistai pasiūlė visuome
nei sumesti pinigų, kad už juos 
nupirktą filmą prancūzų televi
zija galėtų parodyti visiems. Ši
tuo tikslu Prancūzijoje buvo su
darytas komitetas, kuris be di
delio vargo surinko reikalingą 
sumą.

Dėl “Deginamosios aukos” 
filmo ypač kebli būklė susidarė 
Vakarų Vokietijos televizijai. 
Čia šito filmo demonstravimas 
turėjo priminti daugybės vokie
čių nusikaltimus žydams netoli
moje praeityje. Gyviems nacių 
epochos vokiečiams “Degina
mosios aukos” rodymas per ke
lias dienas televizijoje galėjo 
atrodyti kaip gimtojo lizdo ter
šimas, o kitų vokiečių jis galėjo 
būti pergyventas kaip neužgiju
sių žaizdų atnaujinimas, nes 
nuo “Kristalo nakties" 1938 m., 
kai prasidėjo žydų naikinimas, 
buvo praėję tik 40 metų. Nepai
sydamas šitokių nemalonumų, 
rimčiausias (bet ne pats popu
liariausias) III televizijos kana
las vis dėlto ryžosi vokiečiams 
parodyti “Holocaustą”. Tai įvy
ko š. m. sausio paskutinę savai
tę (22-26 d. d.) per keturis vaka
rus. ( <(Oiw ,

Pasirodė, vokiečių žiūrovų , 
susidomėjimas šituo . telfivwjos ' 
filmu buvo labai didelis. Skai
čiuojama, kad apie 80% visų te
levizijos žiūrovų prie savo apa
ratų stebėjo amerikietiško fil
mo vaizdus apie žydų naikini
mą. Tarp žiūrovų didelis nuo
šimtis buvo jaunimo, kuris Hit
lerio totalistinės politikos nepa
žino ir mažai ką apie ją buvo 
girdėjęs. Daugiausia iš jų (apie 
30.000) telefonais pasiekė III 
televizijos redakciją su gyvais 
įspūdžiais “Holocausto” de
monstravimo dienomis. Į redak
ciją taip pat suplūdo daugybė 
laiškų su įvairiais klausimais ir 
liudijimais. Po kiekvieno “Degi
namosios aukos” seanso televi
zijos redakcija rengė viešas dis
kusijas, kuriose dalyvavo įvai
rūs Hitlerio epochos žinovai, 
neišskiriant ir kaikurių gyvų 
buvusių kacetų kalinių, šitie as
menys ne tik tarpusavy svarstė 
klausimus, kuriuos kėlė filmo 
įspūdžiai, bet ir mėgino atsaky
ti į esmingesnius telefoninius 
paklausimus. įvairūs pokalbi
ninkai kiekvieną vakarą po fil
mo seanso “Holocaustą” verti
no teigiamai, nematydami ten 
specialaus noro vokiečius juo
dinti, ką nors tyčiom iškreipiant 
filme.

Estų tautinių šokių grupės šokėjai, pasiruošę dalyvauti Estijos nepriklau
somybės šventės programoje vasario 25 d. Toronte (nepriklausomybės at
gavimo sukaktis — vasario 24)

Jie visi sutiko, kad iš “Degi
namosios aukos” negalima rei
kalauti visiško istorinio tikslu
mo, nes šis filmas nėra doku
mentinis, bet iš dalies fantazijos 
vaisius, sukurtas pagal G. 
Greene romaną, kuriame atvaiz
duojamas dviejų šeimų likimas 
nacių totalizmo laikais. Bet ka
dangi tų dviejų šeimų nariai da
lyvauja arba priversti dalyvau
ti hitlerininkų naikinamoje ma
šinoje, tai parodoma ir kintanti 
totalistinė, šiurpi aplinka su 
įvairiais žydų naikinimo vykdy
tojais bei jų istoriniais viršinin
kais (Heydrichu, Himmleriu, 
Eichmanu). Buvę kacetų kali
niai per diskusijas vis pasaky
davo, kad tas šaltai apskaičiuo
tas žydų naikinimo žiaurumas 
(šaudant, nuodijant dujomis, 
deginant) "Holocausto” filme 
neatrodo toks baisus, koks yra 
buvęs tikrovėje, nes žiūrovai 
tikrojo naikinimo šiurpo nepa
jėgtų pakelti. Bet, antra vertus, 
“Deginamosios aukos”, kūrėjai 
nenorėjo nieko slėpti nei teisin
ti. Todėl šalia tiesioginių žydų 
naikintojų buvo priminti arba 
parodyti kitų tautybių nacių 
talkininkai — ukrainiečiai, len
kai. lietuviai ir patys žydai.

Iš atsiliepimų lietuvių spau
doje JAV buvo susidaręs įspū
dis, kad “Deginamosios aukos” 
filme lietuvių vaidmuo žydų 
naikinime esąs perdėtas. Iš tik
rųjų šito ten nėra. Keturių se
ansų filme lietuvių policijos ar
ba savisaugos daliniai primena
mi tik dviem atvejais. Pirmą 
kartą tik žodžiais primenama 
lietuvių savisaugos policija, kal
bant apie Vilniaus geto naikini
mą, kai iš 90.000 žydų gyvų bu
vo likę tik 20.000. Antrą karta 
filmas parodo dvi gretas (gal 
12 vyrų), įspraustų tarp SS bū
rio, vykstančio malšinti sukilu
sio žydų geto Varšuvoje. Suki
lusieji žydai tada pasako, kad 
su SS būriu ateina lietuvių. Bet 
ar tie 12 vyrų tikrai dėvi lietu
vių savisaugos dalinių unifor
momis, negalima pasakyti, nes 
žaliai rusvos uniformų spalvos 
gali reikšti ir lenkus, ir vokie
čių SA. Kad vokiečių naciai bu
vo pristatę lietuvių savisaugos 
dalinius saugoti žydų getą Len
kijoje, tai atrodo istoriškai tik
ra. “Holocausto” kūrėjai, steng
damiesi nepamiršti jokių talki
ninkų žydų naikinime, parodė 
taip pat ir žydus, talkinusius 
naciams policininkais ir getų 
prižiūrėtojais.

Per diskusijas po kiekvieno 
“Deginamosios aukos" seanso 
žiūrovai vis klausdavo: kaip mū
sų civilizuotame amžiuje buvo 
įmanomas toks pragariškas 
žiaurumas, kai valdžios Įsakymu 
bei priemonėmis buvo masiškai 
naikinami niekuo nenusikaltę 
asmenys — žydai, nekareiviai 
vyrai, seniai, moterys, vaikai, li
goniai (pirmiausia šie pastarieji 
beginkliai). Taip pat buvo klau
siama, kodėl patys žydai beveik 
nesigynė prieš persekiotojus, 
kodėl žydų niekas nesiėmė gel
bėti. Keletą kartų buvo klausta, 
kodėl žydų gelbėti nesiėmė ti
kybinės institucijos.

Visų atsakymu į šiuos ir 
jiems panašius klausimus čia 
neįmanoma sužymėti. Reikia 
pasitenkinti keturiais. Pirmiau
sia. Hitleriui įsigalint, niekas 
netikėjęs, kad naciai tikrai sieks 
žydų sunaikinimo, nors “Mein 
Kampf” programoje tai buvo 
skelbta. Antra, kai su “Kristali
ne naktimi” (1938 m.) naciai 
tikrai pradėjo žydus naikinti, 
Hitleris su savo politiniais lai

mėjimais jau buvo tiek Įsigalė
jęs Vokietijoje ir patraukęs to
kią vokiečių daugumą, kad nie
kas nebeišdrįso jo užmojams 
prieštarauti. Ypač tai pasidarė 
nebeįmanoma karui prasidėjus 
ir vėliau (1940-45). Tiesa, pasi
priešinimo balsą šiek tiek kėlė 
kaikurie Katalikų Bažnyčios au
toritetai, pasisakydami daugiau 
apskritai prieš nacių pagonybę,, 
bet vengdami organizuotos ak
cijos, nes Hitlerio valdžia jau 
grasino sunaikinti pačias tikybi
nes institucijas. Be to, vadovai 
jautė savo ganomųjų krikščio
nių silpnybę, nes didėjantis na
cių ideologijos populiarumas 
liudijo vokiečių masių nukrikš- 
čionėjimą ir suoagonėjimą. Pa
galiau vienas diskusijų dalyvis 
po paskutinio “Holocausto” se
anso aiškiai pasakė, kad žydų 
naikinimo nacių valdymo metais 
negalima aiškinti vien racionali- 
niais motyvais. Nors daugelis 
jų turėjo reikšmės, tačiau žydų 
neapykanta bei skirtingas elge
sys su jais per visą istoriją nu
rodo i gilesnes šaknis žydų tau
tos likime amžių tėkmėje.

“Deginamosios aukos" proga 
teko išgirsti lyg pavydžių balsų, 
tariančių, kad šiuo televizijos 
filmu žydai nori veikti į Ameri
kos ir viso pasaulio tautų nuo
taikas Izraelio valstybės labui. 
Be abejonės, šitokių išskaičia
vimų buvo. Tačiau ar tai turi 
būti priekaištas kūrėjams tos 
tautos, kuri yra pergyvenusi to
kia baisia naikinimo tragediją, 
kokios nėra patyrusi jokia ki
ta maža tauta? Kad žydai turi 
budėti ir stengtis susidaryti pa
lankias nuotaikas pasaulyje,
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Sukaktuvinės Detroito "šilainės” vadovė G. GOBIENfc pokalbyje su žurna
listu J. JANUŠAICIU Čikagoje tautinių šokių metu

"Šilainei” 30 metu!
AL. GIMANTAS

Nevisada mieli vadinamieji 
“užsakyti” rašiniai, “užprašy
tos” temos. Tačiau būna ir tų 
“užprašomų” temų tokių, apie 
kurias kalbėti ar rašyti yra ne 
tik malonumas, bet tiesiog pasi
tenkinimas. Štai, kai atėjo pra
šymas “vienu kitu žodžiu prisi-' 
minti ‘Šilainės’ trisdešimtmetį”, 
nebuvo jokių abejonių, kad tai 
dėmesio verta sukaktis, esanti 
dalimi visos lietuviškosios bend
rosios kultūrinės veiklos ir re
prezentacijos.

Tiesa, lyg ir gausėja balsai, 
teigiantys, esą ar tik neperdaug 
liaupsiname savo jaunimą, ku
rio dauguma tarpusavy nelietu
viškai šneka. Gal tai ir pagrįs
tas priekaištas, tačiau jis netu
rėtų galioti tam jaunimui, kuris 
savo noru priklauso lietuviš
koms organizacijoms, chorams, 
tautinių šokių grupėms.

Dėlto miela prisiminti Detroi
to, apylinkių ir Windsoro pasi
didžiavimą — “Šilainės” taut, 
šokių kolektyvą, didžiu darbu ir 
uolumu atstovaujantį lietu- 
viams ir Lietuvai ne tik savųjų 
ratelyje, bet ir gyvenamoje ap
linkoje. Gal kas kitas (o tai bū
tina) pateiks oficialią statistiką 
ir visus skaičius — kur, kada ir 
kokiomis progomis šokta sveti
miesiems žiūrovams auditorijo
se ir televizijoje. Tikriausiai tų 
pasirodymų turėta itin daug ir 
tai sėkmingų.

Visa tai sudarė svarbią dalį 
“Šilainės” veikloje. Tačiau šį 
kartą norėtųsi iškelti auklėja
mąjį poveikį dideliam skaičiui 
mūsų pačių jaunimo, kuris tu
rėjo progą dalyvauti “Šilainės”

niekas geriau to nepasako, kaip 
konfliktai ir karai dėl Izraelio 
valstybės iki šios valandos. Argi 
jau visos arabų tautos ir visi 
mahometonai yra pripažinę žy
dams jų valstybę? Argi Izraelio 
kaimynai arabai nenori jo nu
šluoti nuo Žemės veido? Ar Ira
no mahometonų religinio vado 
Ajatolio Chomeinio keliamas 
maištas neturi jokio ryšio su Iz
raeliu? Ar tai nėra viena maho
metonų pastangų paversti nie
kais JAV prezidento Carterio 
pastangas sutaikinti Egiptą su 
Izraeliu? '

Pagaliau mes, lietuviai, jei 
būtume finansiškai labiau pajė
gūs, ar nenorėtume, kad apie 
didžiąsias mūsų tautos nelaimes 
būtų pagamintas filmas, panašus 
į “Holocaustą”? Aišku, kad no
rėtume. Ir todėl mums nedera 
murmėti dėl “Deginamosios au
kos” filmo pasisekimo. Nors 
skaudžius įvykius jis vaizduoja, 
tačiau juo reikia pasidžiaugti, 
nes jis žadina katarsį (apsivaly
mą), netiesiog parodo humanis
tinę kryptį, priešingą šių laikų 
nacionalistiniams ir marksisti
niams totalizmams, skatina bu
dėti žmogiškų teisių sargyboje. 
Mums, nedidelės tautos vai
kams, gyvenantiems tarp di
džiųjų, humanizmo pasauly nie
kada nebus perdaug. Todėl ir 
“Deginamosios aukos” filmą, 
kuris demaskuoja antihumaniz- 
mą, turime vertinti teigiamai, 
nors jis ir nėra šedevras.

Muenchenas, 1979. L 30

• NAUJAM prenumeratoriui “Tė
viškės žiburiai” — tik $10 metanu. 
Reguliari prenumerata — $14.

ansamblyje. Tos valandos, pra
leistos repeticijose, pasirody
muose, gastrolėse, liko visiems 
dalyviams neužmirštamos iri ne
pakartojamos. čia reiškėsi ne 
tik tarpusavis socialinis bendra
vimas, bet kartu vyko lyg ir lie
tuviškumo pamokos, nesėdint 
šeštadieninės mokyklos suole, 
kuris daliai jaunimo vis dar 
toks nemalonus, nepatrauklus. 
Tuo tarpu šokti “Šilainėje” mū
sų jaunieji tiesiog veržėsi, ir 
kandidatų niekad netrūko. Va
dinasi, dalis mūsų kultūros, pa
pročių, šiuo atveju tautinis šo
kis, buvo ir yra akstinas, kuriuo 
jaunimas žavisi.

Kas. kurie elementai, prak
tiškai žvelgiant, sudaro “Šilai
nę"? Tai, galima sakyti, trijų 
atskirų, bet tarpusavy glaudžiai 
susijusių grupių kolektyvas — 
vadovai, tėvų komitetas ir pa
tys šokėjai. Jų bendravimas pa
kankamai sklandus, koordinuo
tas, planingai vedamas, tad ir 
rezultatai pasigėrėtini. Nedaug 
išeivijoje turime darnių grupių, 
ištikimai tesėjusių tris dešimt
mečius. “Šilainė” yra viena to
kių! Savają sukaktį visi šilai me
čiai (buvę ir dabartiniai) gali 
švęsti pakilia nuotaika ir pelny
to pasididžiavimo jausmu. Jei 
praeities veikloje ir būta šešė
lių (kur gi to nėra?), tai visa tai 
gerokai nublanksta prieš visą 
pozityvią ir šviesią bendrąją 
veiklą bei ryškius laimėjimus. 
Nėra jokios abejonės, kad ir 
ateitis bus nemažiau giedra ir 
pakankamai plati naujiems už
simojimams, jungianti tokį gra
žų būrį mūsų merginų ir vaiki
nų neeilinės reikšmės tautinei 
misijai.
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® PAVERGTOJE TEV YffiJE © LIETUVIAI PASAULYJE
MIRĖ KUNIGAS

A-a. kanauninkas Jurgis Žitkevi
čius, sulaukęs 86 metų amžiaus, mi
rė 1978 m. gruodžio 24 d. Anykš
čiuose, kur daug metų klebonavo 
ir pastaruoju metu gyveno kaip gar
bės klebonas-emeritas. Laidotuvėse 
dalyvavo apie 100 kunigų ir Panevė
žio vyskupas R. Krikščiūnas.

KINO MUZEJUS
Vilniuje steigiamas Lietuvos kino 

murėjus, kuriame bus sutelkti pir
mieji vaidybiniai filmai, kilnojamieji 
filmų rodymo (renginiai. Lankyto
jai čia galės susipažinti su pirmai
siais Lietuvos kino teatrais. Nauja
sis muzėjus priklausys Lietuvos ki
nematografijos komitetui. Sudaryta 
visuomeninė muzėjaus taryba, kurios 
pirmininku išrinktas filmų rež. V. 
Mikalauskas.

ELEKTROS JĖGAINĖS
Ilidroakumuliacinė elektros jėgai

nė pradedama statyti Kaišiadorių ra
jono Lašinių kaime, kur Strėva įte
ka į Kauno marias. Ja suprojektavo 
“Gidroprojekto” specialistai. Kauno 
marios, turinčios 98 kv. metrų plo
ta. dabar parūpina vandenį Kauno 
hidroelektrinei, turinčiai keturias po 
25.000 kilovatų galingumo turbinas. 
Hidroakuniuliacinei elektrinei yra 
suprojektuotas dirbtinis 300 hekta
rų ežeras 101 m augštyje nuo Kauno 
marių. Vanduo astuoniais siurbliais 
jin bus perkeltas iš marių, kai suma
žės elektros paklausa. O jai pasiekus 
didžiausių pareikalavimų, vanduo tais 
pačiais astuoniais siurbliais - vamz
džiais, turinčiais turbinas, bus išlei
džiamas atgal į marias. Bendras tų 
astuonių turbinų pajėgumas — 
1.600.000 kilovatų. Savaime supran
tama, naujoji elektros jėgainė te
galės veikti, kol jos ežere bus van
dens. JĮ išleidus į marias, vėl reikės 
siurblių pagalbos ežerui pripildyti. 
Dėl šios priežasties naujoji jėgainė 
darban bus paleista tik didžiausio 
apkrovimo valandomis, kai reikia 
daugiau elektros. Jėgainės plotas už
ims 8 kilometrus. Dėl jos kita 
kryptimi teks pasukti iš Rumšiškių Į 
Jieznu einantį kelią, nes dalis seno
jo atsidurs dirbtinio ežero dugne. 
Statybininkams reikės iškasti apie 
32 milijonus kubinių metrų grunto, 
pakloti apie 800.000 kubinių metrų 
betono ir gelžbetonio. I Kauno ma
rias nutiesti siurblių-turbinų vamz
džiai bus puskilometrio ilgio, penkių 
metrų skersmens.

AUTOMOBILIŲ PROBLEMOS
“Tiesos" redakcija su respubline 

autoinspekcija Alytuje surengė pa
sitarimą automobilių nelaimių klau
simais. Sausio 26 d. laidoje pabrė
žiama, kad 1978 m. automobilių ne
laimėse Lietuvoje žuvo 803 žmonės, 
buvo sužeisti 4.777. Teigiama, kad 
Lietuvoje kasmet įregistruojama 
apie 30.000 naujų privačių automo
bilių. Saugaus eismo įgūdžių ypač 
trūksta vyresnio amžiaus žmonėms, 
kurie juos įsigijo tais laikais, kai 
automobilių buvo gerokai mažiau. 
Pernai automobilio nelaimėje Aly
tuje žuvo vienas berniukas, o viso
je Lietuvoje — 60 vaikų. Gan tvar
kingai per miestų gatves eina jau
nesnio mokyklinio amžiaus vaikai, 
o drąsą ir nerūpestingumą dažniau
siai mėgsta demonstruoti vyresnio 
amžiaus mergaitės ir berniukai — 
devintokai ir dešimtokai, eismo tai
syklių mokomi jau keletą metų. Ne
mažas pasitarimo dalyvių dėmesys 
teko žiemos sezonui, kai automobi
liai bei sunkvežimiai slidinėja gat
vėse, nevisada įstengia laiku sustoti 
prie praeiviams skirtų perėjimo 
takų.

Ypač blogai šią žiemą tvarkomos 
gatvės Vilniuje, kur dienų dienas 
nenuvalomi šaligatviai. Panaši būk
lė ir kituose miestuose, nes turi
mos technikos gatvėms valyti nepa-

Išganytojo Motinos Marijos statula Lietuvoje, Jurgaičių kryžių kalne, pasta
tyta buvusios koplytėlės vietoje. Ji visuomet būna papuošta gėlėmis. Salia 
jee — didelis akmuo, nužymėtas kryželiais. Nuotrauka daryta 1978. XIL 23

t
kanka. Alytiškiams pvz. trūksta 
sunkvežimiu sniegui išvežti. Daug 
nesklandumų Alytuje susilaukiama 
dėl prasto privažiavimo prie T. Ta
mulevičiaus tilto per Nemuną, per
krautos Naujosios gatvės. Miestui 
taipgi nepakanka eismą tvarkančių 
signalinių šviesų, nevisos aprūpin
tos spalvotais stiklais. Nors Alytaus 
rajone kasmet dešimtys kilometrų 
pagrindinių plentų susilaukia šiurkš
čios dangos, staigių vingių išlygini
mo, šis darbas vykdomas nepakan
kamai sparčiai. Daug pavojingų ruo
žų tebėra Alytaus—Seirijų plente. 
Su panašiomis problemomis susidu
riama ir kituose Lietuvos rajonuo
se. Autokelių valdybos viršininko 
pavaduotojas R. Kasperavičius, kal
bėdamas visos Lietuvos mastu, skun
dėsi: “Mažai įneš vertiname savuo
sius kelius, kelių Įrengimus. Pa
statyti ženklai dažnai sulaužomi, 
daužomi, niokojami autobusų stote
lių paviljonai, griaunami kelkraš
čiai ...”

Atskirą problemą sudaro arklių 
traukiami vežimai, staiga išriedantys 
iš mažųjų kelių į didesniuosius. Jais 
važinėjama net ir nakties metu, daž
nais atvejais — be žibinto ir atšvai
tų. Suversti kaltę vien tik vežimų 
savininkams nebūtų tikslu — ūkiai 
negauna pakankamai žibintų ir at
švaitų. Vietinės pramonės ministe
rija buvo įpareigota pagaminti jų 
pakankamą kiekį, bet tie jos gami
niai daugiausia atsidūrė parduotu
vėse, kur ūkiai, nepažeisdami fi
nansinės drausmės, jų negali įsigy
ti. Lietuvos Automėgėjų Draugija 
turi 68.000 narių, tačiau jai pri
klauso vos 15% individualaus trans
porto savininkų, kuriem tenka atsa
komybė už didžiausią nelaimių skai
čių. Pasitarime pasiūlyta surengti 
tobulinimosi kursus tiems asmenims, 
kurie automobilius, motociklus ir 
vairuotojo teises yra įsigiję prieš 
daugelį metų, kad būtų patikrintas 
jų susipažinimas su naujomis tai
syklėmis.

NEVĖŽIUI APSAUGOTI
Vakarinėje Panevėžio dalyje 12 ha 

plotą užima Nevėžln išleidžiamo 
undens valymo įrenginiai. Per 
}. irą jie mechaniškai ir biologiškai 
galės apvalyti 56.000 kubinių metrų 
vandens, jį dezinfekuoti, prisotinti 
deguonimi. Valymo įrengimų staty
bai teko panaudoti 3.500 kubinių 
metrų gelžbetonio, 2.800 tonų me
talo, 15 km Ilgio technologinių ir 
30 km šiluminių tinklų. Technolo
ginio valymo oro esai automatizuoti 
— jie bus stebim* Ir valdomi tele
vizijos pagalba.

ŠIRDIES OPERACIJOS
Respubllkinėn Panevėžio ligoninėn 

buvo atvežtas žmogus su peiliu per
durta širdimi. Jo gyvybę išgelbėjo 
siūle per širdį budėję chirurgai Liu
das Litvinaitis, Jonas Bagdonavi
čius ir anasteziologas Dovydas Gru
šas. Chirurginio skyriam vedėjo Al
gio Kavaliausko pranešimu, tokių 
skubių operacijų Panevėžio ligoni
nėje kasmet padaroma po 2-3. Jų 
specialistai — vaikų chirurginio sky
riaus vedėjas Vaclovas Skavronskas 
ir gydytoja Birutė Pltrėnienė.

VILNIAUS DANGORAIŽIS
Lazdynų mikrorajone ar1 kalvos 

statomas dangoraižiu pavadintas 
monolitinės konstrukcijos 16 augš- 
tų gyvenamasis namas. Jo statyboje 
atsisakyta iš anksto pagamintų blo
kų sienomis. Į specialius metalinius 
skydus, atitinkančius būsimas sienas 
bei pertvaras, klojama armatūra ir 
pilamas lengvas keramzitbetonis. šio 
pastato sienos bus dvigubai stores
nės, negu ligšiolinių blokinių na
mų. Klojlnius suprojektavo, keram- 
zilbetonį parinko ir išbandė “Org- 
techstatybos" trestas.

V. Kst.

Sveikina kun. B. Pacevičių jo 70 metų sukakties proga surengtose pagerbtuvėse Nuotr. St. Dabkaus

ST. PETERSBURG, FLORIDA
NAUJA VALDYBA. 1979 metams 

išrinkta šios sudėties valdyba: pirm. 
K. Jurgėla, vicepirm. K. Urbšaitis, 
sekr. K. Grigaitis, ižd. R. G. Jasins
kienė. Kasininku pakviestas A. Ple
pys. Direktoriai: K. Vaičaitis, D. 
Staupicnė, A. Kamiene, dr. B. Zu- 
bienė, A. Budrikis, J. Pupelienė, V. 
Kriaučiūnas. Revizijos komisija: L. 
Kačinskas, J. Žvynys, K. Kleiva.

KLAIPĖDOS ATVADAVIMO su
kaktis paminėta sausio 28 d. Paskai
tą skaitė dail. A. Rūkštelė. Eilėraš
čius deklamavo šauliai A. Mateika 
ir Rėvas. Minėjimą surengė R. Ka
lantos šaulių kuopa.

TUTYBIŲ FESTIVALIS įvyks va
sario 22-25 d.d. Bayfront arenoje. 
Lietuvių grupė dalyvaus su tauto
dailės dirbiniais, tautiniais šokiais, 
dainomis ir patiekalais.

LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
Floridos apygardos valdyba š.m. ko
vo 1 d. rengia vakarą Lietuvių 
Klubo patalpose. Bus vaidinama St. 
žemaičio 3 v. komedija. Režisuoja 
S. Velbasis. Vaidins: K. Gimžauskas, 
G. Jezukaitienė, E. Krasauskienė, 
M. Krasauskas, S. Staponkienė, St. 
Vaškys, E. Vizbarienė.

FORIDOS UNIVERSITETO mu
zikos skyriaus choro koncertas ren
giamas kovo 17 d. Liet. Klubo sa
lėje. Dainuos ir lietuviškai.

KAMERINES muzikos koncertas 
’vyko sausio 31 d. Programą atliko

Inž. VLADAS MAŽEIKA Ir EUGENIJA RUDYTĖ, susituokę Venecueloje

Naujai atidarytas gydytojo 
dr. Algimanto Saunorio 

KABINETAS HAMILTONE, 
237 Locke Street South, Room 306 
Pacientai priimami pirmadieniais ir trečiadieniais 18-21 v., 

šeštadieniais 10 -13 v.

LIETUVIS MECHANIKAS
atlieka visų firmų automobilių mechaniškus pataisy
mus, šveicavimą ir ratų balansavimą. "SHELL" STOTIS 
prie 6 kelio (WHITE CHURCH RD., »/2 km į pietus 

nuo Mount Hope prie HAMILTONO).
Dirba ir šeštadieniais.

ARVI PAS Syi LAS
Tel. 679*6434 (Bus.) • 765-2415 (Res.)

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E„ tel. 544-7125 L8M 1L6

TALKA
Darbo valanda,: pirmadieniais - ketvirtadie
niai, nuo 10 Iki 5 vai., penktadieniai, nuo 
10 iki 7 vol., šeštadieniais nuo 9 Iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš Ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybė, ir aim. pa,kolų drauda. 
Nemokoma, pilno, čekių patarnavimai.

Kapitula, — virš $12,000,000.

miesto ir apylinkų muzikos mėgė
jai amerikiečiai. Jų tarpe buvo uni
versiteto ir kolegijų muzikos dėsty
tojų ir simfoninių orkestrų narių. 
Dirigavo muz. P. Armonas. L. Ž.

® HAMILTON
TRADICINĘ VAKARIENĘ — Už

gavėnių blynus kat. moterys ruošia 
š.m. vasario 27 d., 7 v.v., Jaunimo 
Centre. Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet stengiamasi pagaminti ge
rą maistą — skanius blynus. Bus ir 
muzika. Visi labai maloniai dviečia- 
mi dalyvauti. KLK Moterų Dr-jos

Hamiltono skyr. valdyba
MARIJUS GUDINSKAS, mūsų 

jaunas ir energingas dabartinis 
Bendruomenės pirmininkas, susižie
davo su čikagiete Felicija Radvilai
te. Rugsėjo 15 d. numatytos jų lietu
viškos sutuoktuvės Čikagoje.

DR. ALG. SAUNORIO įstaigos te
lefonas yra 527-1494.

“GYVATARAS”, sėkmingai pasi
rodęs Vasario 16 minėjimo koncer
te, pradėjo ruoštis koncertui balan
džio 29 d. Buffalo, N.Y., Niagaros 
pusiasalio tautinių grupių festivaly
je. Birželio 24 d. gyvatariečių laukia 
didelė išvyka j Los Angeles, kur mū
siškiai dalyvaus jaunimo šventėje. 
Nuo vasario 21 d. vėl pradėtos vai
ku grupės repeticijos. Vadovauja Ni
jolė Stanaitytė-Otto. K. B.

MOKAME UŽ:
depozitu, (P.C.A.)...........6%
•antoupa, .................. 9’/i%
term, depozitu, 1 m. 1O'/i% 
term, depozitu, 3 m. .10% 
peniiįų fondo, 10%

IMAME UŽ:
a,menine, paikola, .12% 
neklln. turto pa,k.........11%

Vėžio ženklai
Šiuo reikalu J. J. Schifferes 

“The Family Medical Encyclo
pedia” rašto, kad inteligentiškas 
asmuo turėtų būti aprūpintas 
dideliu “įtarimo indeksu” apie 
ankstyvąjį vėžį. Tačiau tai ne
reiškia nuolat vėžio bijoti (kar
tais tai vadinama “cancerpho
bia” — vėžio fobija). Jis turėtų 
žinoti sekančius pavojaus ženk
lus, kurie gali reikšti, nors ne
būtinai, vėžį.

1. Skaudulys, kuris negyja, 
ypač apie burną, ant liežuvio 
arba ant lūpų.

2. Neskausmingas gumbas ar
ba ištinimas ant krūčių bei ki
tur.

3. Kraujo išsiliejimas iš bet- 
kurios kūno angos.

4. Betkoks apgamo arba kar
pos spalvos bei dydžio pasikei
timas.

5. Pastovus nevirškinimas ar
ba sunkumas praryti.

6. Pastovus užkimimas arba 
kosulys.

7. Betkoks normalaus vidurių 
veikimo pasikeitimas. (Skaus
mas nėra ankstyvojo vėžio ženk
las; kai jis pasitaiko, liga gali 
būti jau pažengusi.)

Jei į šiuos pavojaus ženklus 
yra kreipiamas dėmesys ir grei
tai atsiklausiama gydytojo, 
priešlaikinės mirtys puo vėžio 
bus žymiai retesnės. Asmuo, se
kąs šiuos ženklus, dažniausiai 
paliks gydytojo kabinetą užtik
rintas, kad jis neturi vėžio.

Daug vėžio rūšių gali būti iš
vengta. Kanados Vėžio Draugi
ja pataria:

1. Reguliariai tikrink sveikatą 
pas gydytoją ir dantistą.

2. Stebėk betkokius pasikeiti
mus normalioje sveikatos būklė
je-

3. Ištirki negyjantį gumbą ar
ba skaudulį.

4. Venki perdaug saulės švie
sos.

5. Nerūkyk.
6. Atlik “pap” patikrinmą ar 

nėra vėžio.
7. Kas mėnesį pasitikrink krū

tis.
Rimčiausia problema vėžio li

gos atveju yra baimė, kurią šis 
žodis sukelia. Baimė ir nežino
jimas eina kartu. Sužinok apie 
ligą ir pamatysi, kad jūsų gali
mybė būti vėžio auka yra nedi
delė. Tada pasiteirauki, kaip ga
lima apsisaugoti nuo tam tikrų 
vėžio rūšių, kaip gydomi tokie 
ligoniai ir kaip tyrinėjimas pa
gerina galimybes apsisaugoti 
bei pasigydyti.

Ko reikia vengti, gydant vėžį?
— Visų vėžio rūšių stebuklin

go pagydymo.
— Tokio asmens, kuris žada 

gydymą, žinomą tik jam ir jo 
bendradarbiam.

— Tokio asmens, kuris pa
naudoja reklamą ir kitų liudiji
mus vietoj pranešimų patiki
muose žurnaluose.

— Tokio asmens, kuris atsi
sako kalbėti su patikimais gy
dytojais, siūlo savo gydymą ir 
tvirtina esą jį persekioja medi
kai.

— Asmens, mediciniškai ne
paruošto, siūlančio vėžio pagy
dymą. Vertė J. Str.

• Lietuviškos spaudos rėmėjai 
yra savos tautos gynėjai

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonai 
531-4251 

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

JA Valstybės
JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 

tradicini leidinį apie žmogaus teisių 
pažeidimus “Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Lithua
nia", apimantį 1978 m. įvykius, pa
ruoš dr. Tomas Remeikis ir inž. Bro
nius Nainys. Dr. T. Remeikio rūpes
čiu jau paruoštos septynios šio leidi
nio laidos, o Inž. B. Nainys yra lai
komas leidinio iniciatorium. Leidy
bai panaudojamos aukos, kurias 
JAV LB krašto valdyba gauna Lie
tuvos laisvinimo reikalams.

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETĄ 
savo klubų suvažiavime 1978 m. spa
lio 7-8 d.d. įsteigė juos jungianti 
Lietuvos Moterų Federacija. Komi
tetą sudarė Filadelfijos klubo narės 
— S. Jurskytė, R. Mironienė, V. Ben- 
džiūtė, D. Muraškaitė, R. Rauber- 
taitė, G. Kreivėnaitė, dr. O. Valaši- 
naitė-Levin ir LMF valdybos narė D. 
Kezienė. Sausio 21 d. posėdyje ko
mitetas su dalimi valdybos narių ap
tarė veiklos gaires. Pagrindinį žodį 
tarė LMF valdybos pirm. M. Šamai- 
tienė. Nutarta: įjungti visus klubus 
į pagalbos teikimą lietuviams sąži
nės kaliniams, informuoti JAV kon
greso narius bei visuomenę, spau
dą, televiziją ir radiją apie lietuvių 
tautos kovą už žmogaus teises. Visi 
bus kviečiami talkon sąžinės kali
niams išlaisvinti ar bent jų būklei 
pagerinti.

GEDIMINAS GALVA, čikagietis 
žurnalistas ir paskaitininkas, susir
go ir buvo paguldytas Loretto ligo
ninėje, kur jo priežiūra rūpinosi dr. 
P. Kisielius. Vėliau jis buvo pervež
tas specialiam gydymui į West Su
burban ligoninę, 518 N. Austin Blvd. 
Kambario nr. 492, tel. 287-8100.

A.a. JONAS P. KARPAVIČIUS, 
pedagogas, sulaukęs 71 metų am
žiaus, mirė Miami Beach, Floridoje. 
Lietuvoje mokytojavo Mažeikių, Uk
mergės bei kitose gimnazijose. Po
karinėj Vokietijoj priklausė Olden- 
burgo gimnazijos steigėjų gretoms, 
dėstė lietuvių kalbą, buvo inspekto
rium ir direktorium. Dideliame nu
liūdime paliko žmoną Lidiją. Šią in
formaciją atsiuntė Paulius Leonas, 
nepažymėdamas nei mirties, nei lai
dotuvių datos, nei kur palaidotas. 
Buvusiems mokiniams, norintiems 
platesnės informacijos, pateikiam P. 
Leono adresą: 8001 Crespi Blvd., 
Apt. 6-C, Miami Beach, Fla. 33141, 
USA. r.i

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGI
NE ŠALPA Tarptautinių Vaiko Me
tų proga ruošia specialią brošiūrą 
anglų kalba apie vaikų persekioji
mą sovietų okupuotoje Lietuvoje. Ji 
bus išsiuntinėta JAV valdžios parei
gūnams, vyskupams, laikraščiams,^ 
užsienio šalių r konsulatan& bei am
basadoms.

Urugvajus
IV PASAULIO LIETUVIŲ JAU

NIMO kongrese Urugvajaus lietuvių 
jaunimui atstovaus trys jaunuoliai: 
Alina E. Mačanskaitė, Mindaugas R. 
Mačanskas ir Antanas G. Sleivys. Jie 
išrinkti Montevideo mieste įvykusia
me susirinkime.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ SENE

LIŲ ŽIDINIO sodyboje buvo pa
šventinti du nauji butai — XI ir 
XII. Iškilmė pradėta vietinėje kop
lyčioje klebono kun. J. Petraičio, 
MIC, atlaikytomis Mlšiomis. Jis taip
gi pašventino ir naujuosius butus 
seneliams. Kūmais buvo pakviestos 
dvi vaikėjų poros: Stasys Mikelionis 
ir Antanina Mikelionienė, Jonas Po
vilonis ir Elena Ryselienė. Oficia
lią dalį užbaigė Argentinos Lietuvių 
Senelių Židinio pirm. Vinco Gri
gaičio padėkos žodis. Šventę užsklen
dė bendri visų dalyvių pietūs.

Australija
LIETUVIŠKOJI RADIJO PRO

GRAMA Sydnėjuje, transliuojama 
“Sydney 2 EA”, sausio 23 d. pami
nėjo poeto, žurnalisto ir "Mūsų Pa
stogės” red. Vinco Kazoko amžiaus 
šešiasdešimtmetį. Šią laidą paruošė 
ir jai vadovavo Sydnėjaus operos 
chore dainuojantis Paulius Rūtenis, 
II D. karo metais lankęs Kauno 
dramos teatro studiją ir taipgi stu
dijavęs dainavimą. Jam teko atlikti 
pagrindinį vaidmenį dramos teatro 
pastatytoje operetėje "Mažasis rūmų 
koncertas" su Regina Tumalevičiūte, 
kuri pokaryje buvo Kauno ir Vil
niaus operų soliste. P. Rūtenis skai
tė sukaktuvininko eilėraščius, patei
kė biografinių duomenų, supažindi
no su jo visuomenine bei literatūri
ne veikla. Muzikinei daliai atstovavo 
keturios sol. J. Stempužienės (Šve
dienės) Į plokšteles įrašytos dai
nos.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ JAU- 
NIMO SĄJUNGA Sydnėjuje Lietu
vių Dienų proga įvykusiame suvažia
vime savo atstovais Į IV jaunimo 
kongresą išrinko: Violetą Maksvyty- 
tę iš Sydnėjaus, Ritą Rupinskaitę, 
Joną Mockūną ir Eugenijų Pocių iš 
Adelaidės, Birutę ir Zitą Prašinu- 
taites, Birutę Saulytę, Rūtą Statku
tę, Jadvygą Vaičiulytę Ir Ričardą 
Steponavičių iš Melburno.

Britanija
“IŠEIVIŲ DRAUGAS" — Škotijos 

lietuvių laikraštis sausio mėnesį su
laukė 65 metų sukakties. Seniau šis 
savaitraštis turėjo apie 1.000 skai

tytojų, bet jų eiles išretino mirtis. 
Pastaruoju metu “Išeivių Draugas", 
redaguojamas prcl. J. Gutausko, iš
eina tik kartą į mėnesį keturių biu
letenio formato puslapėlių dydžio, 
pagrindinį savo dėmesį skirdamas 
Škotijos lietuviams. Spausdinamas 
“Šaltinio” spaustuvėje Nottinghame.

NAUJON LONDONO LIETUVIŲ 
NAMŲ klubo valdybon sausio 21 d. 
išrinkti: pirmininku — K. Tamošiū
nas, nariais — Z. Matukienė, J. Košt- 
kevičius, S. Bosikis, r. Tričys, A. 
Kostkevičius ir M. Balčiūnas. Meti
nis nario mokestis padidintas iki 
vieno svaro.

LIETUVIŲ SODYBA 1978 m. 
gruodžio 16 d. surengė jau tradicine 
tampančią Vytauto D. šventę, {va
dinį žodį tarė DB Lietuvių Sąjun
gos skyriaus pirm. J. Navickas. Išsa
mią paskaitą apie šį didįjį mūsų tau
tos valdovą skaitė kun. A. Geryba. 
Programą atliko Londono tautinių 
šokių grupė su vadove V. Juriene. 
Salės sienos buvo papuoštos lietu
vių dailininkų sukurtais Vytauto ir 
Kęstučio paveikslais, šventė užbaig
ta vaišėmis ir šokiais, nors buvo ad
vento metas. Sekančią dieną Mišias 
laikė kun. A. Geryba už Lietuvą ir 
jos vaikus, pamoksle primindamas 
lietuvių tautos kovą už savo laisvę.

Italija
VASARIO 16 PROGA Vatikano ra

dijas perdavė okupuotai Lietuvai 
diplomatijos šefo S. Lozoraičio tar
tą žodį. Priminęs garbingą nepri
klausomybės atstatymą bei nepri
klausomos Lietuvos visose srityse 
padarytą didžiulę pažangą, S. Lozo
raitis konstatavo didžiąją A.* Hit
lerio ir J. Stalino 1939 m. suokal
bių išdavystę. Jis taipgi pabrėžė, 
kad šiemet sueina tų suokalbių 40 
metų sukaktis. Siūlė neprarasti vil
ties, kurią lietuvių tautai teikia jos 
sąmonę nepriklausomam gyvenimui 
pažadinęs Vasario 16 aktas.

Prancūzija
PARYŽIUN Iš VILNIAUS ATVY

KO ir įsikūrė Alain ir Edita Rech- 
neriai. Prancūzas A. Rechner Vil
niaus universitete dėstė prancūzų 
kalbą, o Edita buvo jo studentė. Jie
du susituokė Vilniuje.

Vokietija
IŠSAMŲ P. J. W I N T E R S O 

STRAIPSNĮ apie dabartinę Katali
kų Bendrijos būklę sovietų okupuo
toje Lietuvoje sausio 20 d. paskel
bė dienraštis “Frankfurter allgemei- 
ne Zeitung”. Straipsnis parašytas po
piežiaus Jono-Pauliaus II susitikimo 
su Sovietų Sąjungos užsienio rei
kalų . miu. A. . Gromyka išvakarėse. 
Ąutpfius daro išvądą, kad naujasis 
popiežius stengsis padėti Katalikų 
Bendrijai Lietuvoje. Tai liudija jo 
lietuviškai tarias sveikinimas įves
dinimo iškilmėje. Esą Jonas-Paulius 
II žinojo, kad šiuos jo žodžius išgirs 
bent dalis lietuvių, kuriuos pasiekia 
Lenkijos televizijos laidos. Reikš
mingas mostas — dviejų Lietuvos 
vyskupų priėmimas specialioje au
diencijoje. P. J. Winters nuomone, 
Jono-Pauliaus II ir A. Gromykos su
sitikime tikriausiai bus paliesti ir 
Lietuvos tikinčiųjų reikalai. Skaity
tojus jis supažindina su pokarine re
ligijos priespauda, primena 1940 m. 
turėtų ir dabar likusių kunigų skai
čių, kalėjimuose nukankintus Lie
tuvos vyskupus. P. J. Winters taip
gi rašo apie istorinius Lietuvos ry
šius su Lenkija, apie Vilniaus oku
paciją, Klaipėdos krašto prisijungi
mą prie Lietuvos ir A. Hitlerio įvyk
dytą jo sugrąžinimą Trečiajam Rei
chui. Pasak vokiečio žurnalisto, be
ne pagrindiniu Vatikano laimėjimu 
padėti Lietuvos tikintiesiems buvo 
R. Berlyno kardinolo Bengsch pen
kių dienų viešnagė Lietuvoje 1975 
m. Kunigų seminarijai 32 klierikų 
skaičių po to buvo leista padidinti 
iki 72. Seminarija taipgi esą gavo 
leidimą atnaujinti savo šventovę ir 
pastatyti 25 vietų bendrabutį klie
rikams. Teigiama, kad beveik tuo 
pačiu metu, kai Vatikane lankėsi A. 
Gromyka, popiežius Jonas-Paulius II 
susitiko ir su kardinolu Bengsch, ge
rai pažįstančiu Lietuvos tikinčiųjų 
reikalus.

Lenkija
LIETUVIŲ VISUOMENINES 

KULTŪROS DRAUGIJOS leidžiamo 
žurnaliuko “Aušra" 1978 m. 3 nr. pa
teikia žinių apie tų metų lietuvišką 
veiklą. Burbiškiu dramos mėgėjų 
grupė birželio 3 d. suvaidino A. Gri
ciaus komediją "Sėja ir pjūtis”, o 
birželio 29 d. su šiuo spektakliu lan
kėsi Kreivėnų kaime. — Birželio 4 
d. Kreivėnuose koncertavo Punsko 
choras “Dzūkija", kaimiška kapela 
"Klumpė", skudutininkai, vokalinė 
Vaitakiemio moterų grupė ir estra
dinis “Punios" ansamblis. Koncertas 
buvo pakartotas ir Klevų kaime. — 
Birželio 10 d. Klevų saviveiklininkai 
suvaidino Jono Marcinkevičiaus re
žisuotą Keturakio komediją “Ame
rika pirtyje”. — Punsko Lietuvių 
Kultūros Namų dramos grupė birže
lio 11 d. buvo atvykusi į Kreivėnus 
su A. Vienuolio drama “Paskenduo
lė". Spektaklį režisavo Juozas Maksi
mavičius. Jis taipgi suvaidintas ir 
Burbiškiu gyventojams. — Kazio 
Binkio kūrybos vakarą liepos 16 d. 
Ožkinuiose surengė etnografinis A. 
Aleksaitės būrelis, žiūrovų eilė
se buvo svečias iš Čikagos Arvydas 
Žygas. Etnografinis būrelis taipgi 
suorganizavo tradicinę “Rasos" šven
tę prie Šelvio ežero.



Toronto Maironio mokyklos mokinė Dana Pargauskaitė Ir žiemą galvoja 
apie gėles, kurios auga mylinčios Širdies dėkaŽiburėliai^ ttiūsu * mažiesiems-2

Lietuviai 1978 metų sporte

Vasario šešioliktoji
1918 metais vasario 16 d. Lie

tuva tapo nepriklausoma vals
tybe. Tai yra labai svarbus įvy
kis, nes Lietuva prieš tai buvo 
priklausoma daugiau kaip šim
tą metų. Dėlto atgavę laisvę lie
tuviai tuoj ryžosi atstatyti ir su
tvarkyti valstybę. Po kelerių 
metų gyventi Lietuvoje buvo 
gana gerai. Gamyba ėjo gerai, 
ir Lietuva pasidarė svarbus 
kraštas. Bet už 20 metų prasi
dėjo antras pasaulinis karas. 
Lietuva nenorėdama pasidarė 
priklausoma nuo Sovietų Sąjun
gos. Lietuva, išsilaisvinusi nuo 
carų priespaudos, vėl buvo pa
grobta sovietų. Sovietai norėjo 
turėti Lietuvą, Latviją ir Estiją, 
nes jos yra prie Baltijos jūros. 
Ir tik per šitas vietas sovietai 
gali patogiai pasiekti Atlanto 
vandenyną. Sovietinės Lietuvos 
okupacijos dauguma svarbių 
kraštų nepripažįsta.

Mirga Šaltiniraitė, VIII

Mano kelionė 
j Floridą

Nuskristi lėktuvu į Floridą 
trunka apie 4 valandas. Pusę 
kelionės aš skaičiau knygą, o 
antrą pusę žiūrėjau pro langą. 
Mes apsistojome “Holiday Inn” 
viešbutyje. Pirmą dieną sutvar- 
kėm savo drabužius ir ėjome 
pasivaikščioti. Antrą dieną ėjo
me maudytis į Atlanto vandeny
ną. Bangos buvo labai didelės, 
įr man labai, labai patiko. Tre
čią dieną autobusu nuvažiavome 
Į Walt Disney World. Ten buvo
me dvi dienas. Buvo labai gra
žu — yra pastatyta didelė pilis. 
Penktą dieną nuvažiavome į 
miestą pasidairyti ir apsipirkti.

Miami miestas yra gražus, tu
ri daug didelių krautuvių. Pa
valgėme pietus mieste ir nuva
žiavome atgal į Miami Beach. 
Per savaitgalį mes pailsėjome. 
Antrą savaitę nuvažiavome į 
Parrot Jungle ir Miami Seaqua- 
rium. Buvo labai linksma laiky
ti tuos paukščius ant savo ran
kų ir pamatyti iš arti ryklius 
plaukiant.

Florida yra labai graži ir įdo
mi vieta.

Arūnas Bajorinas, VIII

Gediminas
Gediminas buvo vienas di

džiųjų Lietuvos kunigaikščių. 
Jis įkūrė Vilnių ir pastatė pilį. 
Gedimino pilis dar ir šiandieną 
tebėra. Ji turėjo būti perstato
ma, nes buvo apgriauta. Vilnius 
yra viduryje Lietuvos. Jis ir da
bar yra Lietuvos sostinė. Gedi
minas gynė Vilnių nuo priešų, 
kad išaugtų didelis miestas.

Tadas Slivinskas, VI

Kodėl lietuviai 
griebiasi svetimos 

kalbos?
Vincas Kudirka rašo, kad jis 
vieną vasarą važinėjo po lau
kus ir girdėjo piemenis kalbant 
maskoliškai (rusiškai) ir rašant 
ant sienų maskoliškai. Jie ne 
tik kalbėjo maskoliškai, bet ir 
keikėsi. Tėvai manė, kad tai bu
vo labai gerai — atrodė, kad 
vaikai buvo išmokę kitą kalbą. 
Rašo, kad ir net moksleiviai 
dažnai savąją ir svetimą kalbą 
vartojo. Jeigu tad moksleiviai 
nesupranta, jog reikia savo kal
bą vartoti, tai kaip gali vaikai ir 
kaimiečiai suprasti? Kudirka 
sako: reikia būtinai savo tautos 
kalbą pirma išmokti, o tik pas
kui mokytis svetimtaučių kalbų. 
Geriausia pirmoj vietoj išmokti 
savo tautos kalbą ir nemaišyti 
su kitos kalbos žodžiais.

Vaidila Banelis, X

Mėgstamiausias 
užsiėmimas

Futbolas yra mėgstamiausias 
mano užsiėmimas. Aš esu ma
žas, bet sunkus, todėl manęs ne
gali lengvai parmesti ant žemės. 
Aš taip pat galiu greitai daryti 
vingius, kad nepagautų.

Vieną kartą mūsų rinktinė 
(Jonas, Tomas Bagdonas, kitas 
Jonas ir aš) turėjome žaisti 
prieš vyresnius ii- didesnius ber
niukus. Jie laimėjo 14 taškų, 
bet mes nepasidavėme. Kai jie 
atspyrė sviedinį, aš buvau ar
čiausiai jo. Aš jį pagriebiau ir 
bėgau. Turėjau apibėgti aplink 
du didžiausius jų komandos gy
nėjus. Pirmąjį aš greitai apibė
gau, bet antras mane beveik 
parvertė ant žemės. Mano ran
ka jau siekė žemę, bet aš grei
tai atgavau pusiausvyrą ir nubė
gau. Taip mes laimėjom 7 taš
kus. Kitą kartą jie labai gerai 
sustatė gynėjus prieš mūsų 
rinktinę. Mes turėjome mesti 
kamuolį. Kai numetė kamuolį, 
kažkuris jį pastūmė į mane. Aš, 
pagavęs sviedinį, sėkmingai nu
bėgau. Mes ir vėl laimėjome 7 
taškus. Taip tęsėsi beveik visas 
žaidimas.

Nuo tos dienos mes žinojom, 
kad galime gerai žaisti, jeigu 
tikrai stengiamės.

Rimas Prakapas, VIII 
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Kada norėčiau 
gyventi?

Aš norėčiau gyventi ateityje, 
kai mašinos atliks daugumą 
darbų. Tais laikais visos plane
tos bus apgyvendintos žmonių 
ir jų mokslas bus labai augštas.

Skaitytuvai (kompiuteriai) 
maitins tavo protą ir nereikės 
mokytis. Į kiekvieną planetą 
skries raketos ir lėktuvai. Ant 
kiekvienos planetos bus skirtin
gos stotys. Pvz. Saturnas rūpin
sis valgiu. Ten bus valgių iš vi
sos visatos. Neptūne būtų ge
riausias slidinėjimas. Ten žmo
nės galėtų slidinėti nuo augš- 
čiausių kalnų ir lygumose. Ju
piteris būtų mokslo planeta, čia 
žmonės iš skaitytuvų (kompiu
terių) išmoktų įvairius atradi
mus ir sužinotų kas kur atsitin
ka. Veneroje būtų poilsio vieta. 
Čia būtų didelė minia žmonių, 
keleiviai greitai pavargtų skrai
dydami nuo vienos planetos iki 
kitos. Man patiktų gyventi tada 
todėl, kad viskas būtų kitaip ne
gu dabar.

Zita Prakapaitė, X
* * *

Jeigu kaip nors būtų galima 
išsirinkti laikotarpį, kuriame 
galėčiau gyventi, būtų labai 
sunku. Praeityje gyvenimas bū
tų labai skirtingas nuo tokio, 
prie kurio aš esu pripratusi. Da
bar mes žinome apie tai, kas at
sitiko praeityje. Aš galėčiau 
pergyventi istorinius įvykius, 
sutikti istorijos žmones, apie ku
riuos esu skaičiusi. Būtų įdomu, 
ir sunku gyventi, nes esu pri
pratusi prie dabartinio gyveni
mo. Kitas laikotarpis, kuriame 
būtų įdomu gyventi, yra ateitis. 
Žmonių mokslas ir technologija 
būtų pažengę. Žmonės gal galės 
skristi į tolimas planetas ir dau
giau sužinoti apie visatą. Gyve
nimas gal bus lengvesnis, bet 
gali būti ir sunkesnis. Niekas 
negali pasakyti, kas atsitiks 
ateityje. Gal geriausia yra gy
venti dabar ir laukti ką ateitis 
atneš.

Aldona Sendžikaitė, X

• Stiprių žmonių esame reikalingi, 
nes stovime prieš didelį uždavinį — 
nesunykti trąša svetimuosiuose, o 
išsiskleisti pasaulyje Lietuvos žiedu, 
kuriant dvasinės erdvės Lietuvą.

DR. 3. GIRNIŲ.'

A. SUPRONAS

1978 metai lietuvių sportinin
kams buvo ypatingai sėkmingi. 
Praeityje džiaugdavomės tais, 
kurie pasiekdavo pasaulio ge
riausių sportininkų gretas. Da
bar jau turime sportininkų, ku
rie pasekmėmis ar laimėjimais 
buvo geriausi pasaulyje.

Vilma Bardausklenė, Vilniaus 
“Dinamo” lengvaatletė, šuolio 
į tolį pasaulinio masto rekordi
ninkė, pirmoji moteris, peršo
kusi 7 metrų ribą. Europos 
meisterė du kartus gerino pa
saulio rekordą — 7.07 m. ir Eu
ropos pirmenybėse Prahoje 7.09 
m. Prancūzų “France Presse” 
ją išrinko 1978 m. geriausia pa
saulio sportininke, Amerikos 
UPI — trečiąja.

Lina Kačiušytė, 14 metų Vil
niaus VII vid. mokyklos VIII 
klasės mokinė, pasaulio plauki
mo pirmenybių meisterė ir pa
saulio rekordininkė. Ji du kar
tus pagerino pasaulio 200 m. 
krūtine plaukimo rekordą — 
2:33,11 ir 2:31,42. Tai pirmoji 
Lietuvos plaukikė, tapusi pa
saulio meistere ir rekordininke.

Vitas Gerulaitis, Kings Point, 
N. ¥., profesijonalas lauko te
niso žaidėjas. Trečias — ketvir
tas žaidėjas pasaulyje ir antras 
JAV-se. Laimėjo nemažai stam
bių turnyrų, įskaitant varžybas 
Taline ir Milane. Du kartus įvei
kė geriausią pasaulio tenisinin
ką švedą B. Borg. Jų susitikimai 
visuomet būdavo augščiausio 
lygio kovos.

Leonas Rautinšas, Kanados 
krepšinio rinktinės žaidėjas, 
sėkmingai dalyvavęs pasaulio 
krepšinio pirmenybėse Filipi
nuose ir Britų Bendruomenės 
žaidynėse Anglijoje. Jauniau
sias pasaulio pirmenybių daly
vis, 18-metis krepšininkas, bu
vo išrinktas puolėju į antrąją 
pasaulio krepšinio rinktinę. Tai 
labai augštas įvertinimas, kuris 
pirmą kartą teko Kanados krep
šininkui. Britų B-nės žaidynėse 
Kanada laimėjo pirmą vietą, ir 
jis buvo išrinktas geriausiu žai
dynių krepšininku. Jis yra vie
nas geriausių krepšininkų Ka
nados istorijoje. Už meistrišką 
krepšini buvo apdovanotas Vis
count Alexander taure, ši tau
rė skiriama iškiliausiam jau
nam Kanados sportininkui. Pir
mą kartą ši taurė teko koman
diniam žaidėjui.

neparsivežkite jų!
parazitai ir ligos,
atgabentos Kanadon 
su augaliniais ir gyvuliniais gaminiais,
padaro milijoninius nuostolius
mūšy ūkiams
ir miškams

jei planuojate atsivežti iš 
užsienio mėsos, gyvulių, 
vaisių, daržovių, daigų, 
žemės, - pirmiausia 
pasitikrinkite pas mus
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ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE

Raimundas Klivečka, Niujor
ko Lietuvių Atletų Klubo fut
bolininkas, JAV futbolo meis
terio “Cosmos” vyr. trenerio 
pavaduotojas. Vadovavo koman
dos išvykai į P. Ameriką. Dirba 
su tokiomis futbolo garsenybė
mis, kaip olandas Cruyff ir vo
kietis Beckenbauer. Tai pirma
sis lietuvis, kuris taip augštai 
iškilo futbole.

Rūta Gerulaltytė, lauko teni
so žaidėja, kuri seka brolio Vito 
pėdomis. Ji yra 43-čia žaidėja 
pasaulyje. Wimbledono žaidi
muose pasiekė 16-kos geriausių 
žaidėjų gretas.

1978 metams besibaigiant bu
vo pagerbti iškilūs netolimos 
praeities amerikietiško futbolo 
žaidėjai — Baltimorės Jonas Jo
naitis — Unitas ir Čikagos Ri
čardas Butkus. Abudu buvo 
įtraukti į Amerikos futbolo 
“Hall of Fame”.

Be abejonės, JAV-se yra ne
mažai lietuvių kilmės sportinin
kų, kurie sėkmingai reiškiasi 
įvairiose sporto šakose. Dauge
lis jų žaidžia krepšinį arba da
lyvauja plaukime įvairiuose 
universitetuose. Kaikurių suge
bėjimus galėjome stebėti To
ronte PLS Žaidynių metu.

Jonas Putna, Indianos uni
versiteto futbolo komandos var
tininkas, laikomas vienu iš ge
riausių Amerikoje.

Tomas Grina, Čikagos “Litua
nikos” futbolininkas, iškilus 
Denverio un-to vidurio puolė
jas, išrinktas į Vakarų Ameri
kos “All Stars” rinktinę.

Paulius Matejka iš Minneso- 
tos pasižymi kaip pirmaujantis 
motorinių rogių lenktynininkas.

Okupuotos Lietuvos sporte 
1978 m. vėl pasirodė daug iški
lių sportininkų. Tai daugelio 
tarptautinių varžybų, pasaulio 
pirmenybių dalyviai bei laimė
tojai. Lietuviai sėkmingiausiai 
reiškėsi šiose sporto šakose: 
krepšinio, leng. atletikos, ranki
nio, plaukimo, irklavimo, bu
riavimo, imtynių, dviračių, mo
torinių laivų ir automobilių.

VIETINES PAJĖGOS
Savo apylinkėje taip pat turi

me sportininkų, kurie sėkmin
gai reiškiasi vietiniame sporte.

Algis Grajauskas, Hamiltono 
Kovo lengvaatletis, universite
to varžybose laimėjęs pirmas 
vietas 100 m. bėgime (10,9) sek. 
ir 400 m. bėgime (49,3 sek ).

Stalo tenisininkės Glorija Ne- 
šukaitytė ir Birutė Plučaitė pa
kviestos į Kanados stalo teniso 
rinktinę pasaulio ir Britų Bend
ruomenės pirmenybėms.

Ron Kaknevičius, “Aušros” 
krepšininkas, žaidžiąs krepšinį 
Yorko universiteto komandoje, 
kuri Kanadoje šiuo momentu 
yra viena iš geriausių.

Ričardas Duliūnas, “Vyčio” 
krepšininkas, žaidžiąs krepšinį 
Humber kolegijos komandoje. 
Pasižymi kaip geras metikas ir 
buvo išrinktas geriausiu turny
ro krepšininku.

Danutė Koperskytė, Laima 
Koperskytė ir Ramona Raguc- 
kaitė, jaunos Hamiltono “Kovo” 
stalo tenisininkės, Kingstone 
įvykusiose žiemos žaidynėse lai
mėjusios pirmą vietą (komandi
nėse varžybose).

Stepas Ignatavičius, “Vyčio” 
krepšininkas. Ontario premje
ras W. Davis jam įteikė garbės 
pažymėjimą už nuopelnus mė
gėjiškame sporte.

Edvardas Andrulis, “Vyčio” 
lauko tenisininkas. Sėkmingai 
dalyvavo vietinėse varžybose, 
įveikdamas žymiai pajėgesniu® 
žaidėjus.

Tikimės, kad 1979-tieji metai 
bus dar sėkmingesni lietuvių 
sportininkams.

Atsiųsta paminėti
Jurgis Jankus, ANAPUS RYTO

JAUS. Romanas. Išleido “Ateitis” 
1978 m. 296 psl. Spausdino “Drau
go" spaustuvė Čikagoje. Aplankas 
autoriaus. Kaina $7, kietais viršeliais 
$9. Leidinys gaunamas leidykloje: 
“Ateitis”, c/o Mrs. M. Bajorūnienė, 
17689 Goldwin Dr., Southfield, Mich. 
48075, USA.

LITUANUS. Lihuanian Quarterly 
Journal of Arts and Sciences. Volume 
twenty-four, number four, winter 
1978. šio numerio redaktorius — 
Kęstutis Girnius. Straipsniai: Peter 
Suchenwirt and the “Drang nach 
Osten” by Liuda Alssen; A walk in 
the moonlight by anonymous writer 
from Lithuania.

Henrikas Radauskas, EILĖRAŠ
ČIAI 1965-1970. Pomirtinė poezijos 
knyga, 100 psl. Spaudai paruošė Jur
gis Blekaitis, įvadą parašė Alfonsas 
Nyka-Niliūnas, išleido Vytautas Sau
lius. Tiražas — 300 egzempliorių. 
Tekstą rinko "Vi Vi Printing”, at
spausdino “Progress Printing Co.” 
Čikagoje 1978 m. Sukrauta “Litho 
Art Studio”, 3143 South Lowe Ave
nue, Chicago, Ill. 60616, "USA. Kaina 
— $6.

1979 m. sausio pradžioje Ve- 
necuelos lietuvius lankė svečias 
iš Brazilijos — kun. P. Urbai
tis, knygų autorius ir buvęs Ki
nijos misijonierius.

Koks jūsų kelionės tikslas?
Norėjau aplankyti seną,, neiš

skiriamą draugą kunigą Anta
ną Perkumą, nes su juo esame 
pažįstami nuo 1928 m. Kartu 
važiavome tame pačiame trauki
nyje iš Lietuvos Į Italiją pas sa
leziečius. Tada važiavome 30 
asmenų grupė. Be to, noriu ar
čiau pažinti Venecuelos lietu
vių veiklą.

Kinijoje man teko ilgokai gy
venti, net porą metų ir su “nau
jąja išlaisvintųjų valdžia”. Grį
žęs iš Kinijos 1952 m. atsidėjau 
grynai kunigiškai veiklai Euro
poje ir kituose lietuvių gyvena
muose kraštuose.

Koks buvo Jūsų pirmasis 
spausdintas leidinys?

Pirmasis mano spaudos dar
belis vadinosi “Šiandienai ir ry
tojui”. Tai kristoforinių minčių 
rinkinys lietuvių kalbai, Antroji 
knyga buvo “Kinija — Azijos 
milžinas”, išleista 1974 m. Pir
moji laida jau pasibaigė. Kita 
laida, jei bus išleista, pasirodys 
kita' kuria kalba.

Rodos, esate paruošęs naują 
knygą apie Petro Perkumo gy
venimą? Kas buvo tas Petras 
Perkumas?

Petras Perkumas, saleziečių 
mokinys, mirė labai jaunas, ne
turėdamas nė 20 metų amžiaus. 
Buvo spėjęs išgarsėti visame sa
leziečių gyvenime kaip dvasinio 
idealo siekiančio jaunuolio pa
vyzdys. Jis paliko gilius pėdsa
kus saleziečių gyvenime:

Kaip Jums pasisekė surinkti 
medžiagą apie šį iškilų jaunuo
lį? Ir kodėl Jums kilo mintis ap
rašyti jo gyvenimą?

Italų, portugalų, kiniečių ir 
kitomis kalbomis jau buvo apra
šytas jo gyvenimas. Toks sveti
mųjų susidomėjimas Petruku 
paskatino mane atskleisti jo as
menybę lietuvių kalbą., Sveti
mieji jį pagerbė šventovių, vi t r a- 
žais, paveikslais ir kitais pagar
bą išreiškiančiais būdais. Me
džiagos dalis jau buvo surinkta 
prieš II D. karą kun. dr. Jono 
Puišio, saleziečio. Karo metu šis 
kunigas žuvo, o su juo dingo ir 
surinkta medžiaga apie Petruką 
Perkumą. Medžiagos rinkimo 
darbas vėl buvo pradėtas iš

Iš kairės: kun. P. Urbaitis, A. Vaisiūnienė, kun. A. Perkumas Venecueloje

Garsus svetur, nežinomas
saviems ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

Pokalbis su buvusiu Kinijos misijonieriumi kun. Petru Urbaičiu 
apie jaunq švento gyvenimo lietuvį

naujo, tarpininkaujant jo bro
liui kunigui Antanui Perkumui. 
Buvo tartasi ir su kunigu Pra
nu Gavėnu, kuris atsimena Pet
ruką dar iš Italijos laikų.

Kur daugiausia radote me
džiagos?

Italijoje gavau Petruko gy
venimo aprašymą. Medžiagą su
rinkti padėjo daugiausia dail. 
Vincas Aleksandravičius, kun. 
Mečys Burba, brolis Vladas Sa
baliauskas. Medžiaga yra sale
ziečių archyvuose Torine ir Ro
moje. Brazilijoje surinkau por
tugalų kalba rašytus Petruko 
laiškus broliui Antanui į Kiniją, 
savo tėveliams į Lietuvą, gera
dariams ir pažįstamiems. Teira
vausi iliustracijų bei Petruko 
fotografijų šeimoje, mokykloje 
ir pas pažįstamus. Daugiausia 
man pagelbėjo surinkti žinių 
apie Petruką brolis kun. Anta
nas Perkumas, jo buvusieji mo
kytojai bei mokslo draugai, ku
rie šiandieną dar gyvi. Visos ki
tos Petruko relikvijos yra lai
komos didelėje pagarboje iF ap
saugoje. Tai jo piešiniai, kny
gos, darbo ir mokslo sąsiuviniai, 
kurie yra saugomi saleziečių 
centre Italijoje.

” Ar kilo kada1 nors mintis, kad 
( Pėttilkas1 ateityje'gali Wtppas- 

kelbtas Šventuoju?
Nevienas popiežius yra pasa

kęs: “Duokite man jaunuolį, ku
ris visuomet stengėsi būti ištiki
mas savo pareigoms, aš jį pa
skelbsiu šventuoju”. Petrukas 
gi siekė dar toliau. Tai matyti iš 
jo posakių: “Tyra širdis, duosni 
dvasia, plieninė valia”. Prieš 
pat mirtį yra pasakęs: “Aš drau
gausiu su Domininku Savio”, 
kuris jau yra paskelbtas šven
tuoju, nors mirė tik 15 metų 
amžiaus.

Kam bus dedikuojama knyga?
Ji bus dedikuojama mūsų 

vyskupams išeivijoje ir plačiai 
mūsų visuomenei. Visa išeivija 
yra susirūpinusi dvasinio pašau
kimo problema. Šioje knygoje 
bus įvairių autorių straipsniai 
ta tema. Be to, minėtu leidiniu 
bus paminėta lietuvių saleziečių 
50 metų veiklos sukaktis.

Lietuviai tik dabar pradeda 
Petruką Perkumą pažinti, įver
tinti jo kilnų gyvenimą. Reikia 
tikėtis, kad minėtoji knyga pa
skatins lietuvius dar labiau do
mėtis savo tautiečiu. Knyga pa
sirodys dar prieš Velykas.



• Tėviškės Žiburiai • IH79. II. 82 — Nr. 8 (1515)

Dabartinė Kinija ir Lietuvos byla
Mūsų bendradarbio pranešimas iš Vašingtono

JAV sostinėje gyvenimas įdo
mus. Vis yra įvykių, atkreipian
čių ne tik Amerikos, bet ir viso 
pasaulio dėmesį. Sausio pabai
goje čia lankėsi ir buvo iškil
mingai sutiktas bei priimtas Ki
nijos vicepremjeras Deng Ksiao- 
pingas. Nors tomis dienomis ne
mažai demonstrantų matėsi sos
tinės gatvėse, prie Baltųjų Rū
mų ir Kapitoliaus, bet jie tokių 
masių nesudarė ir judėjimo ne
sutrukdė, kaip vasario 5 d. į 
sostinę su traktoriais ir įvairiais 
ūkiniais vežimais iš 40 valstijų 
suvažiavę ūkininkai.

Kinijos vicepremjeras į Va
šingtoną atvyko sausio 28 d., gi 
oficialiai Baltuosiuose Rūmuo
se buvo priimtas sausio 29 d. ry
tą. Daugelį nustebino dienraš
čio “Washington Star” sausio 
28 d. laidoje paskelbtas ilgas 
pasikalbėjimas su Kinijos vice
premjeru, kuriame Dengas nu
švietė Sovietų Sąjungos vykdo
mą hegemoniją ir kartu pavojų 
pasaulio taikai. Tai buvo tokie 
akivaizdūs perspėjamieji žo
džiai, kokie dabartiniu metu re
tai pasirodo amerikiečių spau
doje.

Iš Kinijos atvykusiam svečiui 
pagerbti Vašingtone buvo su
ruošta eilė priėmimų. Vienas 
jų įvyko sausio 30 d. nacionali
nės galerijos naujame moder

Kanada yra vieninga šalis, kurioje gyvena 
žmonės iš visų pasaulio kampų. Tai nuostabi 
žmonių mozaika, kurių kultūrinės šaknys ir 
vertybės yra nepakartojamai sujungtos j 
vieną valstybinę šeimą, gyvenančią drauge 
taikoje ir laisvės dvasioje.
Faktas, kad nevisi kanadiečiai yra vienodi, 
sudaro mūsų Įvairumą. Tai turtingas 
Įvairumas, kuris teikia kiekvienam kanadiečiui 
laisvę būti skirtingu ir... lygiu; laisvę 
džiaugtis kiekvieno individualumu, puoselėti

kultūrines savo šaknis bei vertybes ir 
dalintis jomis su kitais. 
Daugiakultūriškumas yra šios tikrovės 
atspindys ir kartu atsakas. Jūsų Kanados 
vyriausybė per pastovią daugiakultūrę 
politiką vykdo plačios apimties programas, 
kurios Įgalina visus mus save išreikšti, ugdyti 
ir tuo būdu prisidėti prie Kanados augimo 
bei didelio jos gyvastingumo.
Jūsų daugiakultūrių reikalų ministeris daro 
visa, kad daugiakultūrę politika būtų

Daugiakultūriškumas
vienybė per savitarpį pažinimą 1*1

naus stiliaus pastate, kurį su
projektavo žymus kiniečių kil
mės architektas Pei. Priėmime 
dalyvavo apie tūkstantis kvies
tinių svečių, jų tarpe ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės cv ats
tovas Vašingtone Algimantas 
Gureckas su žmona.

Vaišių metu A. Gureckas tu
rėjo progos pasikalbėti su Kini
jos ryšių įstaigos Vašingtone 
patarėju Tsao Kuishengu. A. 
Gureckas buvo maloniai nuste
bintas, nes šis augšto laipsnio 
Kinijos pareigūnas buvo gerai 
informuotas apie dabartinę Lie
tuvos padėtį. Gi Deng Ksiaopin- 
gas meno galerijoje pasakė kal
bą, kurioje atvirai kritikavo so
vietų politiką.

Įdomu, kad A. Gureckas ir 
sausio 1 d. buvo pakviestas į 
Kinijos misijoje įvykusį priėmi
mą amerikiečiams svečiams. 
Lietuvis antikomunistas buvo 
pakviestas pačių kiniečių ini
ciatyva.

# ♦ *
Tuo tarpu Amerikos ūkinin

kai pasiryžo pajudinti Vašing
toną, kad vyriausybė pakeltų 
kainas už žemės ūkio gaminius 
Vasario 5 d. rytą Į sostinę, prieš 
tai jau į priemiesčius suvažiavę, 
pajudėjo apie 2000 traktorių 
bęi kitų ūkio vežimų. Ūkininkai 
suvažiavo iš 40 valstijų. Vieni 

Vive la difference!

šaltiniai skelbia, kad jų susirin
ko 13,000, kiti — kad žymiai 
daugiau.

Ūkininkų tikslas buvo sustab
dyti ryto judėjimą, užblokuo
jant kelius ir sukelti netvar
ką, kad tuo žmonės, ypač vy
riausybė, atkreiptų dėmesį į jų 
tikrus ar tariamus rūpesčius. 
Atrodo, sostinės policija paruo
šė neblogą planą, didžiąją dalį 
judėjimo nukreipusi specialiais 
keliais, taip kad tik 25% val
džios tarnautojų pavėlavę į dar
bus.

Čia rašantis, kurio įstaiga yra 
Kapitoliaus papėdėje, į darbą 
atvyko nepavėlavęs, nes anks
tyvomis ryto valandomis polici
ja ūkininkų traktorių ir kitų ve
žimų vilkstines sustabdė ir už
blokavo dar prieš Kapitelių, o 
iš šiaurvakarinės miesto dalies 
važiuojant ūkininkų vilkstinių 
nesimatė. Daugiausia vargo tie, 
kuriems reikėjo važiuojant iš 
Virginijos pervažiuoti tiltus per 
Potomako upę, ir tie, kurie va
žiavo iš kaikurių Marylando vie
tų.

Kai ryto judėjimas praėjo, 
policija ūkininkų traktorius ir 
kitus vežimus meistriškai už
blokavo didžiulėje aikštėje, iš- 
sitiesusioje tarp Kapitoliaus ir 
Vašingtono paminklo. Popiečio
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valandomis teko stebėti, kaip 
ūkininkų traktoriai su įvairiais 
plakatais, policijos apsupti, su
kinėjosi po aikštę tarsi liūtai, 
uždaryti narve. Būta ir aštres
nių susirėmimų su policija, bū
ta ir suėmimų.

Rašant šį pranešimą, didžioji 
dalis suvažiavusių traktorių bei 
vežimų tebėra policijos apsupti 
toje didžiulėje aikštėje. Ūkinin
kai, įsikūrę šiltose priekabose 
(traileriuose), su šeimos nariais 
ateina į aplink esančių valdžios 
įstaigų valgyklas pavalgyti, duo
da pareiškimus, reporteriams, 
televizijai, radijui. Ar ką laimės 
šį didžiulė Amerikos ūkininkų 
demonstracija, nežinia. Oficia
lūs valdžios pareigūnai teigia, 
kad praėjusieji metai ūkinin
kams buvę geri. Spaudos, radi
jo ir televizijos komentatoriai 
skelbia, kad leidus pakelti ūki
ninkams kainas už maisto gami
nius žymiai pakiltų jų kaina 
krautuvėse. Sostinės trauki
niuose ir autobusuose žmonės 
daro išvadas, kad daugiausia pa
sipelno įvairūs tarpininkai.

vykdoma visose vyriausybės šakose; kad visi 
kanadiečiai, kokios bebūtų kultūrinės 
kilmės, būtų laikomi lygiais. Jo daugiakultūris 
direktoriatas taip pat skatina komunikacijos 
priemones teisingai vaizduoti kultūrinĮ mūsų 
gyvenimą. Daugiakultūriškumo dėka 
pripažĮstame, kad nevisi kanadiečiai yra 
vienodi, tačiau privalome užtikrinti jų teisę 
Į lygybę. Vive la difference!

Norintieji pateikti savo nuomones arba 
gauti informacijų terašo:

Multiculturalism 
Ottawa, Ontario 
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Tautiniai estų drabužiai, kuriais estaitės pasipuošia tautinių švenčių progomis, ypač nepriklausomybės iškilmėse

Reikia lietuvių kalbos
nr/xfACAriMIIC Illinois universitetas Čikagoje įieško 
ĮJl UI tr^UI IUU3 lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo

J. KAVALIŪNAS

Nuo š- m. rugsėjo pradžios 
Illinois universitetui “Chicago 
Circle” reikia profesoriaus lie
tuvių kalbai ir literatūrai dėsty
ti. Kandidatai turi turėti Ph. D.
iš kurios nors moderniosios kal
bos arba lingvistikos ir būti pa
siruošę dėstyti lietuvių k. ir li
teratūrą. Prašoma rašyti, pride
dant curriculum vitae (resume), 
šiuo adresu: prof. dr. Elmer B. 
Hadley, Dean of the College of 
Liberal Arts and Sciences, Uni
versity of Illinois at Chicago 
Circle, P. O. Box 4348, Chicago, 
Ill. 60680, USA. Parašius pra
šoma tai pranešti lituanistinėms 
studijoms universitetuose remti 
komiteto sekretoriui Jonui Ka
valiūnui, P. O. Box 438, Bever
ly Shores, Ind. 46301, USA.

Lituanistikos kursai buvo mi
nėtame universitete įvesti 1972 
m. balandžio 20 d. JAV LB švie
timo tarybos iniciatyva su Lie
tuvių Fondo pagalba. Tai buvo 
daroma matant, kad čia yra są
lygos išsilaikyti lituanistikai il
giau, negu betkuriame kitame 
universitete už Lietuvos ribų, 
nes Čikagoje it* apylinkėse yra 
didžiausias' lietinių telkinys iš
eivijoje, o Illinois universiteto 
“Chicago Circle” lietuvių stu
dentų skaičius (per 300) yra di
džiausias iš visų užsienio uni
versitetų. Studentų skaičių čia 
didina ir ta aplinkybė, kad čia 
eiti augštuosius mokslus kai
nuoja mažiau, negu kituose uni
versitetuose: nereikia mokėti 
už bendrabutį, nes studentai gy
vena čia pat mieste, pas tėvus, 
o valstybiniame Illinois un-te 
“Chicago Circle” mokestis už 
mokslą žymiai mažesnis, negu 
kituose privačiuose universite
tuose, veikiančiuose toje pačio
je Čikagoje.

Švietimo tarybai pasiūlius, 
lietuvių kalbos ir literatūros 
profesore buvo pakviesta dr. Ja
nina Reklaitienė, kuri nuo 1972 
metų rudens ligi šiolei sėkmin
gai dėstė. Jai šią vasarą išvyks
tant į Europą, reikia kito profe
soriaus darbui tęsti.

Universitetas lituanistikos 
kursų įvedimą sutiko labai pa
lankiai. Jie tada buvo priskirti 
prie slavų departamento. Jo ve
dėjas prof. dr. N. Moravcevich 
tuo metu pašnekesy su “Drau
go” redaktorium kun. dr. J. 
Prunskiu taip kalbėjo: “Aš esu 
serbas. Mano ryšiai su Baltijos 
valstybėmis maži. Tačiau, atei
damas iš mažo krašto, aš esu 
simpatikas toms kultūroms, ku
rias užplūsta jų kaimynai. Aš 
branginu lietuvius ir net nere
tai juos suminiu, kai svarsto
mi kitų kalbų kursai mūsų uni
versitete. Mūsų un-to slavų de
partamentas nori ištaisyti tai, 
ką slavai lietuviams yra padarę. 
Be kitų dalykų, mes rungtynia
vome su kitais gauti savo un-tui 
a. a. prof. A. Salio biblioteką, 
Mūsų un-to patikėtiniai jau nu
tarė tą biblioteką atpirkti. Jau 
pasirašyta sutartis, ir gegužės 
mėnesį tą biblioteką gausime, 
o ji turtinga lituanistiniais daly
kais. Jei mes neturėsime stip
rios lituanistinės programos, 
kuriame gi kitame un-te ji galė
tų klestėti? Tokią programą la
biausiai pritinka turėti Čikago
je, kur yra daugiausia lietuvių. 
Apskritai mes norime, kad Illi
nois un-tas išvystytų etnines 
studijas. Mane vis žavi lietuvių 
solidarumas šiame reikale. . . 
Mes norime, kad lietuvių kalbos 
studijos mūsų un-te išliktų” 

(“Draugas”, 1973. IV. 28). At
pirkęs prof. A. Salio 2000 tomų 
biblioteką, un-tas vėliau Įsigijo 
visą Lietuvių Enciklopediją ir 
kitus lituanistikos veikalus, ku
riuos pasiūlė prof. dr. J. Rek- 
laitienė.

Palankūs lituanistikos įvedi
mui buvo ir dekanai, tiek tuo
metinis prof. D. Dean, tiek da
bartinis prof. E. B. Hadley. Pir
masis padėjo lituanistiką įvesti, 
o dabartinis dekanas stengiasi 
padėti lituanistikos studijoms 
Illinois un-to “Chicago Circle” 
išsilaikyti.

Bet kiti mums padės tik tada, 
kai patys savo reikalu rūpinsi
mės. Ir minėtas dekanas prof.
D. Dean, “Draugo” redaktoriaus 
kun. dr. J. Prunskio paklaustas, 
“kokiu būdu ryžotės įvesti lie
tuvių kalbos kursą į savo uni
versitetą?”, atsakė: “Mus užin- 
teresavo lietuvių visuomenės 
atstovai. Tiesiog užaliarmavo. 
Jie buvo judintojai”. (“Drau
gas”, 1972. IV. 29). Taigi, ir lie
tuvių kalbos universitetuose 
įvedimas, ir jos išlaikymas pri
klauso pirmiausia nuo mūsų pa
čių. Todėl 1978 m. gruodžio 3 d. 
buvo Čikagoje sudarytas komi
tetas lituanistinėms studijoms 
universitetuose remti. Jis vei
kia prie JAV LB švietimo tary
bos. Į komitetą įėjo švietimo 
tarybos atstovas kun. Juozas 
Vaišnys, SJ, prof. dr. Janina 
Reklaitienė, prof. dr. Regina 
Kulienė, Irena Balaišienė, grad. 
stud. Vida Musonytė, stud. Lio
nė Bradūnaitė ir lituanistikos 
kursų Illinois un-to “Chicago 
Circle” iniciatoriai — steigėjai 
Leonas Raslavičius ir Jonas Ka
valiūnas. Komiteto pirmininku 
sutiko būti L. Raslavičius, 840 
Wellington, Apt. 319, Elk Gro
ve Village, Ill. 60007, iždininke 
— I. Balaišienė, sekretorium — 
J. Kavaliūnas ir kiti — nariais. 
Komitetas palaiko ryšius su Či
kagos un-tais, kur dėstoma lie
tuvių kalba, ypač su Illinois 
un-to “Chicago Circle”, su stu
dentais ir lietuvių institucijo
mis. Lietuvių Fondas, padėjęs 
įvesti lietuvių k. studijas Illi
nois un-to “Chicago Circle”, yra 
pasiryžęs remti reikalą ir toliau.

Prof. dr. J. Reklaitienei šią 
vasarą išvykstant, dekanas prof.
E. B. Hadley prašė lit. studi
joms un-tuose remti komitetą 
paskelbti lietuvių spaudoj, kad 
nuo 1979 m. rudens ketvirčio 
pradžios Illinois universitetui 
“Chicago Circle” reikia lietu
vių kalbos ir literatūros profe
soriaus. Universitetas savo ke
liu reikalą taip pat paskelbs 
dviejuose profesiniuose žurna
luose.

Lituanistikai betkuriame uni
versitete išsilaikyti pirmiausia 
reikia, kad būtų kas dėsto ir kas 
studijuoja, šiuo metu yra iški
lęs kvalifikuoto dėstytojo reika
las. Universitetas planuoja iš 
anksto. Todėl svarbu, kad as
menys, galį tą vietą užimti, arti
miausiu laiku kreiptųsi į deka
ną prof. E. B. Hadley.

Sudbury, Ontario
MŪSŲ PADĖKOJE, išspausdinto- 

toje “TŽ” 6 nr., per neapsižiūrėji
mą, liko neįrašytos pavardės J. Gli- 
zicko ir p. Mortos. Atsiprašome.

A. Gatautis

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

"Emilija Platerytė” į sceną
Čikagos "Dainava" repetuoja muzikinę dramą

juozas slajus

Lietuvių meno ansamblis 
“Dainava” jau daugiau kaip 
pusmetis repetuoja istorinį vei
kalą — muzikinę dramą “Emi
lija Platerytė”. To veikalo akto
riai, solistai, choras ir kt. Čika
gos Jaunimo Centre repeticijas 
pradėjo dar praėjusių metų šil
taisiais rudens vakarais. Jos bu
vo gausiai belankomos ir rekor
dinėms sniego pūgoms siaučiant. 
Esant taip didžiam dainaviečių 
entuziazmui “Emiliją Platery- 
tę” repetuojant, netenka abejo
ti, jog rampos šviesose regėsi
me gerai paruoštą muzikinį vei
kalą. Gal tai bus geriausias 
“Dainavos” veikalas iš daugelio 
anksčiau atliktųjų.

Sausio 24 d. “Dainavos” an
samblio vadovybė ir to ansamb
lio veteranai globėjai Irena ir 
dr. Leonas Kriaučeliūnai Tauti
niuose Lietuvių Namuose su
kvietė spaudos ir radijo atsto
vus bei to veikalo vadovaujan
čius pareigūnus supažindinti su 
veikalo “Emilija Platerytė” dai
naviečių jau atliktais ir tebe
vykdomais ruošos darbais.

Irenai Kriaučeliūnienei suso
dinus visus svečius prie vaišin
go stalo, dr. L. Kraučeliūnas pa
sveikino nepabijojusius gilaus 
sniego ir pradėjo informacinį 
suėjimą. Be kitko, jis paaiškino, 
kad to veikalo pastatymas pa
reikalaus įtempto darbo ir 
stambių išlaidų. Dėkojo daina- 
viečiams, ypač muz. A. Jurgu- 
čiui, už ryžtingas pastangas mu
zikinės dramos pastatymui. O 
kad tas darbas būtų sėkmingai 
sutiktas, prašė informacijos 
darbuotojus pagalbos, kad lie
tuviškoji visuomenė atsilanky
tų į Marijos Augšt. mokyklos 
auditoriją kovo 31 ir balandžio 
1 dienomis bei prisidėtų kita 
parama.

“Dainavos” ansamblio valdy
bos pirm. Aleksas Smilga, vie
nas iš pačių pirmųjų ansamblio 
veteranų (įsijungęs Hanau lie
tuvių stovykloj), savo žodyje pa
dėkojo globėjams Kriaučeliū- 
nams už moralinę bei materia
linę paramą ir paaiškino, kad 
veikalo pastatymui reikės su
telkti apie $25,000. Jeigu per 
abu spektaklius išparduotumėm 
visus bilietus, tai visoms išlai
doms padengti dar trūktų $10,- 
000. Tikimasi, kad lietuvių kul
tūrinės veiklos rėmėjai bei 
“Dainavos” sunkumus supran
tą lietuviai pagelbės šį rūpestį 
įveikti.

Libreto autorius Anatolijus 
Kairys supažindino su Šiuo kar
žygiškos lietuvaitės grafaitės 
Emilijos Platerytės, sukilimo 
vadės, istorinio veikalo turiniu, 
vaizduojančiu 1831 m. sukili
mą, kuris buvo apėmęs visą Lie
tuvą. Linksnos dvaro savininkė 
Platerytė suorganizuoja 800 vy
rų pulką ir planuoja užimti ru
sų įgulos valdomą Daugpilį, ap
sirūpinti iš ten ginklais ir lai
mėti sukilimą. Su šiuo planu ji 
nuvyksta į vyriausią sukilimo 
tarybą Vilniuje, bet anais lai
kais vyrai su moterimis mažai 
tesiskaitė ir ji ten savo projek
tui negauna pritarimo. įsižeidu

si Platerytė sugrįžta ir ryžtasi 
kovoti, kol greta jos bus nors 
vienas gyvas sukilėlis. Gi sukilė
liai (choras) šaukia: “Vesk, Emi
lija, į kovą, vesk į pergalę vi
sus! . . Tėvynė šaukia mus į ko
vą už laisvę žemės mylimos! . .” 
Bet Daugpilio įgulos rusų va
das Ivan Ivanovičius (jis piršosi 
Platerytei, bet ši atsisakė) suži
no apie sukilimą ir ruošiamą 
Daugpilio užpuolimą, stipriai gi
nasi. Sukilėliai mūšį pralaimi, 
o Platerytė miršta nuo žaizdų. 
Pagrindinį Platerytės vaidmenį 
atliks sol. Nerija Linkevičiūtė.

“■Emilijos Platerytės” veika
lui muziką parašė gabus kompo
zitorius Aloyzas Jurgutis. Sakė, 
kad šį kūrinį jis dedikuoja savo 
žmonai Marijai, kuri tebelaūkia 
leidimo išvykti iŠ okup. Lietu
vos. Paaiškino, kad veikalas ro
do lietuvių kovų pradžią prieš 
pavergėjus rusus. Muzika bus 
klasikinė, lietuviška, bet bus ir 
moderniosios. Formos atžvilgiu 
tai bus operinis veikalas. Nebus 
kalbėjimo. Veikalas bus trijų 
veiksmų, keturių paveikslų mu
zikinė drama.

Režisorė Živilė Numgaudaitė 
aiškino, kad veikalas jai įspū
dingas, jaudinantis, net aša
ras išspaudžiantis. Sakė pirmas 
veiksmas bus linksmas, antras 
patriotinis, trečias dramatinis.

Šioj muzikinėj dramoj akto- 
riai’solistai yra: N. Linkevičiū
tė, V. Lorentas, R. Strimaitis 
(kanadiškis), A. Simonaitytė- 
Gaižiūnienė, V. Radys, Br. Jan- 
čys, N! Paulauskaitė ir J. Bur
gess. Dailininkas — J. Daugvi- 
la, šviesų tvarkytojas — C. Ru- 
kuiža, akompaniatorė — dr. Ž. 
Modestienė, chormeistrė — R. 
Soliūnaitė, režisorės padėjėja 
— L. Nastonaitė. Muzikinei dra
mai gros simfoninis Čikagos or
kestras, diriguos muz. A. Jurgu
tis.

“Dainavos” ansamblis beveik 
išimtinai atlieka lietuvių kom
pozitorių kūrinius. Jau daug 
kartų jis yra džiuginęs publiką 
savo vaidyba ir melodingomis 
choro dainomis. Yra turėjęs per 
300 koncertų, 12 muzikinių vei
kalų pastatymų; savo repertua
re turi 9 mišraus ir vyrų choro 
Mišias ir t. t. Neabejotina, kad 
ir šis istorinis veikalas nebus 
paskutinis.

Nelengva suruošti tolimesnes 
išvykas stambesniems m e n i- 
niams vienetams, tačiau tikėti
na, kad ateity šiuo veikalu gro
žėtis galės ne tiktai čikagiškiai, 
bet ir kitos lietuvių gyvenvie
tės.

“Dainava” savo menine ir ki
tokia veikla artėja prie 35 metų 
amžiaus ir visiškai negalvoja 
apie išėjimą pensijon. Ansamb
lis pasipildo jaunais veidais. Jo 
pradžia — 1945 m. Hanau lietu
vių stovykloj, V. Vokietijoj. Da
bar turi 60 aktyvių narių. Da
bartinė ansamblio valdyba: 
Vytautas Jasinevičius — vice- 
pirm., Vytas Radys — iždinin
kas, Danguolė Ilginytė — sekre
torė, Mėta Gabalienė — finansų 
sekretorė, Nelė Paulauskaitė ir 
Jonas Paštukas — nariai.

J. VAICELWNAS

Knygų rinkoje pasirodė leidi
nys “Generolas Povilas Plecha
vičius”. Tai 1973 m. mirusio 
gen. P. Plechavičiaus monogra
fija. Kaikas gen. Plechavičių 
vadina spalvingu generolu. Gal 
geriau tiktų jį vadinti energin
gu ir drąsiu generolu, nes ka
riui tos savybės labiau tinka, ne
gu spalva. Jis savo energija, drą
sa ir užsitarnavo šaunaus kario 
vardą.

Generolo P. Plechavičiaus gy
venime buvo trys ypatingi lai
kotarpiai: nepriklausomybės ko
vos, gruodžio 17 perversmas ir 
vietinė rinktinė. Tie visi laiko
tarpiai yra tuo ypatingi, kad 
juose jam teko veikti pavojin
gose sąlygose. Bet jis buvo lai
mingas: per tuos tris laikotar
pius perėjo laimingai ir išvedė 
daugumą savo karių.

Nepriklausomybės kovos
P. Plechavičius į tas kovas 

atėjo su gera karine patirtimi. 
Jis 1908 m. Maskvoje baigė gim
naziją ir Įstojo kavalerijos karo 
mokyklon, kurią baigė 1914 m. 
gegužės 13 d. karininko laips
niu (14 p.) Argi toje karo mo
kykloje mokslas truko apie 6 
metus? LE pažymėta, kad P. 
Plechavičius, baigęs gimnaziją, 
studijavo komercijos institute. 
Reikia manyti, kadro mokyklo
je užtruko porą metų. Kaikurie 
įietuviai, jau prasidėjus I D. ka
rui, karo mokyklą Rusijoje bai
gė per vienerius metus. Norma
liai karo mokykloje mokslas už
trunka 2-3 metus.

P. Plechavičius nepriklauso
mybės kovas pradėjo vienas iš 
pirmųjų, net neturėdamas kraš
to vyriausybės paramos. Pirmo
sios jo kovos vyko ne su bolševi
kais, bet su bolševikų pakali
kais: plėšikais. Žmogžudžiais, 
anarchistais ir panašaus plauko 
žmogystomis O tie plėšikai — 
lietuviai ir nelietuviai kankino, 
plėšė gyventojus, degino jų so-

Tai vokiškos- kilmės kariai, ku
rie plėšikavo Latvijoje ir Lie
tuvoje. Bet 1919 m. rudenį Lie
tuvos kariuomenė, vadovauja
ma gen. K. Ladygos. juos su
mušė Šiaulių - Radviliškio rajo
ne. Tada jie turėjo Lietuvą pa
likti. 1919 m. gegužės mėnesi 
P. Plechavičiaus batalionas Ra
seiniuose davė pradžią 3-čiam 
Vytauto Didžiojo pulkui.

Nepasakyta su kokiu kariniu 
laipsniu P. Plechavičius grįžo 
Iš Rusijos. Juk jis buvo karinin
kas. Įvedus'Lieluvos kariuome
nės laipsnius, 1920 m. vasario 
22 d. P. Plechavičiui buvo nu
statytas kapitono laipsnis, o jo 
broliui Aleksandrui — leitenan
to. Reguliarioje Lietuvos ka
riuomenėje kpt. P Plechavičius 
buvo paskirtas Į 5-tą pėstininkų 
pulką kuopos, o vėliau — bata
liono vadu.

1921 m. gegužės 17 d. kpt. P. 
Plechavičius buvo paskirtas I-jo 
kavalerijos (gusarų) pulko vadu, 
o 1922 m pakeltas i majoro 
laipsni. Čia jau buvo jo sritis, 
nes jis buvo kavaleristas. Jis 
pertvarkė ify suvienodino-pulko 
ginklavimą, nes nepriklausomy
bės kovose ir kavaleristai buvo 
įvairiai ginkluoti.

^Gruodžio 17 perversmas
1926 m. j krašto vyriausybę 

atėjo kairieji. Seime jiems taip 
pat trūko reikiamos daugumos. 
Jie sau į pagalbą kvietė ne lie
tuvius, bet žydus, lenkus ir ki
tus svetimtaučius. Nepriklauso
mybės kovų metu pagarsėjęs 
adv. M. Šleževičius, vėl būda
mas ministeriu pirmininku, sa
vo tautinę aureolę labai ap
temdė. Jis šiurkščiu būdu atsi
sakė priimti arkivyskupą J. Ma
tulaitį, šv. Sosto atstovą Lietu
vai. Iš kalėjimų buvo paleisti 
komunistai, bet įkalinami net 
Lietuvos laisvės kovotojai, Vy
čio kryžiaus kavalieriai (pik. 
Grigaliūnas-Glovackis). Kai švie
timo ministeris V. Čepinskis nu
sprendė Lietuvoje atidaryti dar

apie 80 lenkiškų mokyklų, ku
rias turėtų lankyti ir lietuvių 
vaikai, dėlto viešą protestą vie
ningai pareiškė tautiškai susi
pratusi studentija. Vidaus rei
kalų ministeris V. Požėla prieš 
ramiai demonstruojančius stu
dentus pasiuntė raitąją policiją, 
kuri rimbais kapojo tuos stu
dentus. Viena studentė, k d iš
vengtų raito policininko rimbo 
kirčiu, puolė prie stovinčio ka
rininko. Karininkas griebė tą 
policininką ir nutraukė jį nuo 
arklio. Jei policininkas būtų ka
rininkui kirtęs rimbu, šis būtų 
pavartojęs ginklą.

Kariuomenė, kuri iškovojo 
Lietuvai laisvę, pamatė, kad tos 
laisvės galima greitai netekti be 
karo ir priešo divizijų. Kariai 
stojo gelbėti krašto laisvės. Jų 
priekyje atsistojo gen. št. ma
joras P. Plechavičius. Pervers
mas pavyko be kraujo pralieji
mo. Gruodžio 17 d. rytą ir šias 
eilutes rašantis skaitė majoro 
P. Plechavičiaus į tautą atsišau
kimus, išklijuotus Kauno mies
te.

Vėliau mjr. P. Plechavičius 
greitai kilo karjeros laiptais: 
buvo paskirtas vyr. štabo, gene
ralinio štabo valdybos viršinin
ku, o vėliau — vyriausio štabo 
viršininku, kuris, nesant ka
riuomenės vado, eina ir jo pa
reigas. Jis 1927 m. vasario 28 d. 
buvo pakeltas į pulkininko lei
tenanto laipsnį, o rugpjūčio 27 
d. — į pulkininko laipsnį. Vy
riausio štabo viršininko parei
gose išbuvo 19 mėnesių. 1929 
m. vasario 10 d. buvo pakeltas 
į generolo leitenanto laipsnį ir 
paleistas į atsargą. Kodėl? Jau 
tada girdėjau pasakymą esą 
prez. A. Smetona bijojo, kad 
energingasis Plechavičius vėl 
nepadarytų perversmo. Pik. P. 
Plechavičius buvo nepatenkin
tas, kad prez. A. Smetona, net 
be jo žinios, pradėjo iš kariuo
menės atleidinėti vertingus ka
rininkus.

(Bus daugiau)
dybas.

Kovos buvo sunkios, nes P. 
Plechavičius pradžioje neturėjo 
užtenkamai vyrų, ginklų, šaud
menų. Teko viską suorganizuoti, 
įsigyti P. Pievhvičius buvo aje
ras ‘ saviems,Wmiegi?
jams, bet griežtas žmogžu
džiams. komunistams ir pana
šiems drumstėjams. Komunis
tai jo bijojo. Kartą Sedos mies
telio aikštėje vyko komunistų 
mitingas. Staiga į miesteli atjo
jo 6 raiteliai: du Plechavičiai ir 
4 vokiečiai. Jie paleido kelis šū
vius į viršų. Visi komunistai iš
bėgiojo.

Raudonosios armijos daliniai 
jau buvo užėmė didesnę dali Že
maitijos. P. Plechavičius su savo 
vyrais, padedant vokiečiams, vi
jo raudonuosius iš savo krašto. 
Sakoma, kad Plechavičiaus da
liniai sumušė ir lietuvių komu
nistų žemaičių pulką. Iš to pul
ko 1.000 karių į Šiaulius besu- 
grįžo tik 200, o vėliau Joniškė
lyje ir tie 200 ištirpo — perėjo 
į lietuvių pusę. Iš to pulko tik 
40 komunistų beprisijungė prie 
bolševikų dalinių ir pasitraukė 
į Rusiją. Kodėl tas žemaičių ko
munistų pulkas buvo toks silp
nas? Tame pulke buvo daug ir 
padorių lietuvių, kurie buvo pri
versti kariauti prieš savo tėvy
nę. žinoma, tokie kariai fronte 
savo drąsos nerodė. Kaikurie jų 
žuvo, o dauguma išbėgiojo.

Plechavičiaus daliniams teko 
susidurti ir su bermontininkais.

Skambi daina, lakus žodis
Humoristo Antano Gustaičio vakaras Klevelande 

AURELi/|A^4LAšĄITIĘNĖ tantiškumą, asmeniškumą, 
---L, ves Pervertinimą ir t. t. 
Kultūrinių /^popiečių seriją 

Klevelandtf ^brganizuoti ėmėsi 
iniciatyvos ©eiklus, energingas 
ir lietuviškam reikalui jautrus 
parapijos klebonas kun. Gedi
minas Kijauskas, S J. Humoris
to ir poeto Antano Gustaičio at
vykimas buvo vienas svarbiau
sių gausios publikos atsilanky
mo motyvų. Kaip iš anksto pro
gramoje buvo nurodyta, popu
liarus ir mėgstamas Klevelan- 
do vyrų oktetas su soliste Irena 
Grigaliūnaite irgi dalyvavo pro
gramoje.

Programą pradėjo ir su jos 
atlikėjais supažindino kun. Ki
jauskas. A. Gustaitis buvo pub
likos sutiktas gausiais ploji
mais. Ne vien jo kandus sąmo
jis ir skambus rimuotos kalbos 
valdymas, bet ir sugebėjimas 
savąją kūrybą skaityti specifi
niu, jai tinkamu tonu verčia 
klausytojus ne vien juoktis, bet 
ir susimąstyti. A. Gustaičio eilė
raščiai ir monologai, eiliuoti ir 
neeiliuoti, pasižymi taikliu kan
dumu, geliančiu sarkazmu ir ne
gailestingu mūsų visuomenės 
ydų plakimu. Tai tarsi detali 
mūsų gyvenimo karikatūra, ku
rioje jis išryškina mūsų kasdie
ninio gy veninio hipokrizę, dile-

sa-

1 < Rauda pakelyje j pažadėtą
ją žemę” su skambiu ir užkre
čiančiu refrenu “oi, varge, var
ge. . .” juokiasi iš mūsų tuščia
žodžiavimo ir sumaterialėjimo.

“Gavėnia rojaus patvory” su
kasi maždaug .apie tą pačia te
mą. “Prieš medį pažinimo” — 
augšta tvorelė. Jai peršokti esa
me persunkus, o pralįsti — per- 
stori.

“Garsių bajorų žygyje” auto
rius juokiasi iŠ mūsų pasitari
mų, posėdžių ir konferencijų, 
kuriose daug kalbama, bet nie
ko nenuveikiama: “bajorai tris 
dienas galvojo ir nutarė vienu 
balsu, kad tamsoje kovot bai
su”, todėl “išgėrė į tautos svei
katą”. “Prie didvyrio paveikslo” 
autorius juokiasi iš mūsų pačių, 
kad nesugebame atpažinti savo
sios menkystės, kurios net ne
įžiūrime kasdienybės veidrody
je-

Po A. Gustaičio pasirodė Kle- 
velando vyrų oktetas su liaudies 
ir lietuvių kompozitorių daino
mis. Nepaprasto pasisekimo su
laukė ‘‘Mane motulė barė”, ku
riai vykusiai ir originaliai tarp 
atskirų posmų buvo įterptas 
priedainis “Nebark, mamyt. . .

(Nukelta į 9-tą psl.)

Muzikinės dramos “Emilija Platerytė”, ruošiamos “Dainavos" ansamblio, spaudos konferencijos dalyviai; sėdi ii 
kairės: R. Soliūnaitė, A. Kairys, 2. Numgaudaitė, A. Jurgutis, kun. J. Prunskis; stovi: V. Liorentas, M. Kripkaus- 
kienė, S. Juškėnas, J. Šlajus, A. Juodvalkis. N. Paulauskaite, P. Petrulis, V. Radys, I. Kriaučeliūnienė, St. Lioren- 
tienė, Al. Smilga, J. Paštukas ir dr. L. Kriaučeliūnas Nuotr. V. Jasinevičiatu

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIE- 
NŲ proga dailės parodą Sydnėjuje, 
Bankstowno centro galerijoje, suor
ganizavo dr. G. E. Kazokienė. Paro
da turėjo tris skyrius — profesinių 
dailininkų, dailės studentų ir tauto
dailės darbų. Jon šį kartą buvo pa
kviesti tik N. S. W. valstijoje gyve
nantys lietuviai menininkai. įvadini 
žodį parodos atidaryme tarė prof, 
dr. Vytautas Doniela. Iš viso buvo 
sutelkta 120 tapybos, skulptūros, ke
ramikos, tautodailės darbų. Plačiau
sias buvo tapybos skyrius, kuriame 
dalyvavo dailininkai — Veronika 
Kristensen, Vida Kabailienė, Dan
guolė Keraitytė. Leeka Kraucevičiū- 
tė-Gruzdeff, Eva Kubbos, Nina Meš- 
kėnaitė, Vladas Meškėnas, Jurgis / 
Mikševičius, Henrikas Šalkauskas, 
Leonas Urbonas, Aldona Zakaraus- 
kaitė, o keramikai atstovavo Jolan
ta Garolytė-Janavičienė ir Danutė 
Karpavičienė. Dalyvių eilėse taipgi 
buvo trys dailės studentės — Ramo
na Dambrauskaitė, Sigita Gailiūnai- 
tė ir Angonita Grincevičiūtė-Wallis. 
Parodos aprašymuose minimi V. 
Meškėno portretai, H. Šalkausko 
abstraktai. Dail. L. Urbonas paro- 
don įsijungė su ciklą primenančiais 
penkiais kūriniais, atspindinčiais 
abstraktinį ekspresionizmą. Galeri
jos prieangyje lankytojus pasitiko 
11 pėdų augščio lietuviškas stoga
stulpis, sukurtas Kazimiero Belkaus. 
Jam įteikta Australijos Lietuvių 
Fondo $100 premija už geriausią 
tautodailės darbą. Parodoje taipgi 
buvo išstatyta po keturis jau miru
sių dailininkų darbus — Vaclovo 
Rato ir Algirdo Šimkūno. Tautodai
lės skyriun, be laureato K. Belkaus, 
įsijungė Dalia Bertašiūtė, Ona Dam
brauskienė, Teresė Dailidienė, Juo
zas Gudaitis, Aleksandras Jakštas ir 
Edvardas Lašaitis. Agnė Lukšytė, 
vertindama šią parodą “Tėviškės Ai
duose", teigia, kad ji susilauktų di
delio dėmesio š. Amerikos lietuvių 
kolonijose, jeigu būtų nuvežta į tą 
kontinentą.

DRAMATURGAS ALGIRDAS 
LANDSBERGIS sausio 24 d. viešė
jo Floridoje, St. Petersburgo lietu
vių klube. Jis skaitė ištraukas iš sa
vo “Penkių stulpų turgaus aikštėje“, 
"Barzdos”, “šventojo narvo" ir “Pa
skutinio pikniko”. A. Landsbergis 
taipgi suvaidino aštuonis kalbų be
siklausančių asmenų tipus. Tokių 
humoristinių tipų savo rinkinyje jis 
turi apie 300. Kitus žadėjo atskleisti 
sekančios savo viešnagės metu.

MONTREALIETE SOL. G. CAP- 
KAUSKIENE, koloratūrinis -sopra-

■ nas, sausio 27 d. dalyvavo’'‘Lyrinio 
-j- vakarą" koneeFte-'Montreaįio* 'Low- ■ 

gfbe-Pointe. Kiti šio koncerto* daly
viai — sopranas Wilma Trifiletti, te
noras Denis LaVergne ir baritonas 
Christian Chiosa. Visi keturi daini
ninkai programą pradėjo atskirais 
pasirodymais. G. Čapkauskienė atli
ko: V. Herberto, J. Strausso, G. Bi
zet, P. Lincke kompozicijas, jas pa
pildydama operų ištraukomis — iš 
G. Donizetti "Pulko dukters”, G. 
Verdi “Traviatos” ir G. Puccini 
“Gianni Schicchi”. Ji taipgi daina
vo duetus iš F. Leharo, S. Romber- 
go, G. Offenbacho operečių ir G. 
Verdi “Traviatos” su tenoru D. La
Vergne ir baritonu Ch. Chiosa. kon
certas užbaigtas visų solistų atlieka
mais kvartetais, kuriuose skambėjo 
F. Lopezo, S. Rombergo, R. Benatz- 
kio, L. Ganno, A. Poppo, R. Raski- 
no, A. Z. Idelsohno kūriniai. Muzi
kinė palyda — orkestro “Les Sopo- 
los”. Laikraščio "Flambeau” sausio 
23 d. laidoje žurnalistas Andre Bri- 
sebois, supažindindamas skaitytojus 
su artėjančiu koncertu, ilgoką rašinį 
su nuotrauka paskyrė G. Čapkaus- 
kienei. Jame pateikiamos pagrindi
nės žinios apie jos dainavimą, pra
dedant studijų dienomis, pirmaisiais 
laimėjimais, dalyvavimu televizjos 
programose ir baigiant koncertais už 
Kanados ribų, dainavimu Čikagos 
Lietuvių Operos pastatymuose, gast
rolėmis Australijoje.

LIETUVIŲ KLUBAS St. Peters- 
burge, Floridoje, sausio 6-7 d.d. su
rengė dail. Antano Petrikonio tapy
bos kūrinių parodą. Jos sėkmingumą 
liudija net 53 dailės mėgėjų įsigyti 
paveikslai. Dail. A. Petrikonio kūry
bą įvadiniu žodžiu apibūdino Flori
doje gyvenantys dailininkai A. Rakš
telė ir V. Vaitiekūnas.

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTUOS 
šešiasdešimtmečio minėjimus Bosto
no skautai ir skautės užbaigė susiti
kimu su čikagiečiu aktorium Jonu 
Keiečium, pastaruoju metu aplankiu
siu jau keletą JAV lietuvių koloni
jų. Vakaro dalyvius su svečiu iš 
Čikagos supažindino A. Dabrilaitė- 
Lingertaitienė, apibūdindama ir pro
gramai atsivežtus kūrinius. J. Kele- 
čius talentingai atliko S. Becketto 
“Paskutinį Krappo įrašą”, Pulgio 
Andriušio “Neįleido” augs tai tiška 
tarme ir Kazio Binkio eiliuotą saty
rą "Kriaučius Motiejus”. Skautai 
taipgi surengė lietuvių menininkų 
darbų parodėlę, vaišes vakaro daly
viams su pašnekesiais, šokiais ir dai
nom.

AMERIKOS LIETUVIŲ BIBLIO
TEKA Čikagoje išleis kun. dr. Juozo 
Prunskio paruoštą knygą “Sibiro lie
tuviai", kurion yra sutelkti Vakarus 
pasiekusių Sibiro tremtinių atsimini
mai, laiškai iš Sibiro ir Sibire dary
tos nuotraukos. Knygos apipavidali
nimu rūpinasi dail. Vincas Lukas.

LIETUVOS MENO DARBUOTOJŲ 
rūmuose latvių poezijos vakarą su
rengė jaunimo klubas. Vilniečio G. 
Jokimaičio verstus latvių poetų P. 
Zimyčio, L. Briedžio eilėraščius skai
tė pats vertėjas ir 'jaunimo klubo 
skaitovų skyriaus nariai, vadovauja
mi aktorės S. Nosevičiūtės. Pertrau
kėles latvių kompozitorių kūrinių in
tarpais užpildė kompoz. F. Latėnas, 
šiltai buvo sutiktas vakare dalyvavęs 
P. Zimytis. Su jo kūrybine bei vi
suomenine veikla supažindino G. Jo- 
kimaitis.

VILNIEČIUS f LIETUVOS TEAT
RO DRAUGIJOS namus pakvietė ve- 
lionies poeto K. Kublinsko atmini
mui surengtas vakaras “Lygumos 
dainuoja”. Sceninę kompoziciją re
žisavo S. Nosevičiūtė, apipavidalino 
dail. G. Visockienė. K. Kubilinsko 
eilėraščius skaitė L. žadeikytė.

RESPUBLIKINE TAIKOMOSIOS 
DEKORATYVINES DAILĖS paroda 
Vilniuje susilaukė gausių dalyvių — 
apie 60 keramikų, 50 tekstilininkų, 
11 juvelyrų, 3 stiklo ir 6 odos spe
cialistų. šiai parodai jie buvo sutelkę 
pernai sukurtus darbus. Tarp jų buvo 
E. Jasiūnaitės gobelenas "Šventė”, 
skirtas Panevėžio “Ekrano” gamyk
los svečių kambariui, E. Dauknie- 
nės “Vestuvės" — Panevėžio san 
tuokų rūmams. Monumentalių kilimu 
Vilniaus universitetui išaudė R. Ja- 
sudytė, o dekoratyvinį kilimą-tripti 
ką Vilniaus vėžio centrui sukūrė M 
Švažienė, bendradarbiaudama su ar
chitektais.

JUOZO BALČIKONIO “Rinktiniu 
raštų” I tomas pasiekė skaitytoju 
4.000 egz. tiražu. Šį 408 psl. tomą su 
darė A. Pupkis, chronologine tvarka 
panaudodamas 148 velionies kalbi
ninko straipsnius. Beveik trečdalis 
jų skelbiami pirmą kartą iš paliktų 
rankraščių. Į šį tomą įjungti J. Bal
čikonio straipsniai nagrinėja įvairiu 
lietuvių kalbos leksikografijos ir kal
bos kultūros klausimus, paliesdami 
atskirus akcentologijos, onomastikos 
dalykus. Įvadinį straipsnį apie J. Bal
čikonio gyvenimą, jo mokslinę bei 
visuomeninę veiklą parašė A. Pupkis 
ir V. Mažiulis. Leidinį papildo pluoš
telis nuotraukų. “Pastabų” skyriuje 
pateikiamos bibliografinės nuorodos.

ROKIŠKIO LIAUDIES TEATRAS 
paruošė naują premjerą, kuriai buvo 
pasirinkta A. Griciaus dviejų veiks
mų šešių paveikslų komedija “Buvo 
buvo, kaip nebuvo ...” Spektaklį 
paruošė saviveikloje pasižymėjęs rež. 
J. Kavoliūnas. —

MAŽOJOJE VILNIAUS FILHAR
MONIJOS salėje konceriavo violon
čelistas Albertas šivickis ir pianistė 

- Birutė Vainiūnaitė. Koncertą jiedu 
pradėjo dviem C. Debussy ir P. Hin- 
demitho sonatom, W. A. Mozarto 
“Divertismentu B-dur”, kurio atliki
me talkino ir obojistas Juozas Rimas. 
Antrojoje dalyje skambėjo pirmą 
kartą atliekama B. Kutavičiaus “Jn- 
veršinė poema”, O. Balakausko fuga 
iš “Retrospektyvos” violončelei ir 
fortepijonui, čekų kompozitoriaus B. 
Martinu "Variacijos G. Rossinio te
ma”.

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMI
JA sausio 25 d. prisiminė vokiečių 
rašytojo, filologo ir filosofo J. G. 
Herderio 175 metų mirties sukaktį, 
prieš 200 metų išleistą “Tautų dai
nų" rinkinį, kurin buvo įtraukęs ir 
8 lietuvių dainas. Įvadinį žodį mi
nėjime tarė akademikas K. Korsa
kas. Apie J. G. Herderio veiklą, jo 
pradėtą mūsų liaudies dainų garsi
nimą tarptautiniu mastu kalbėjo LM 
Akademijos lietuvių kalbos ir lite
ratūros instituto tautosakos skyriaus 
vadovas A. Jonynas. Pranešimą apie 
J. G. Herderio ryšius su Latvija ir 
jos tautosaka skaitė filologijos dr. O. 
Ambainis, apie jo idėjų tarptautinę 
reikšmę — leningradietis filologijos 
dr. V. Gusevas. Su J. G. Herderio po
veikiu Vydūno pažiūroms supažindi
no akademikas J. Jurginis.

LIETUVOS ARCHITEKTŲ SĄ
JUNGOS nariai Vilniuje susipažino 
su naujųjų Vanagupės kurorto pasta
tų projektais, kuriuos paruošė mies
tų statybos projektavimo instituto 
specialistai, vadovaujami architekto 
A. Lėcko. Vanagupė yra naujasis ku
rortas Baltijos pajūryje, statomos 
netoli Palangos. Su projektais supa
žindino L. Merkinas, S. Šarkinas, su 
pastatų konstrukcija — J. Rusteika. 
Jai bus panaudota naujovė — kli
juotas medis. Kritikų padarytas pa
stabas apibendrino Architektų Sąjun
gos pirm. A. Rasteika, atkreipdamas 
dėmesį į jaunųjų architektų įveda
mas įmantrias detales, patardamas 
jų atsisakyti.

J. TALLAT-KELPŠOS KŪRINIŲ 
KONCERTĄ Vilniuje surengė jo var
du pavadinta augštesnioji muzikos 
mokykla. Prisiminimais apie susiti
kimus su velioniu kompozitorium da
lijosi muz. A. Klenickis ir operos ve
teranas K. Gutauskas. Koncerte buvo 
atlikti populiarieji vokaliniai ir sty
giniai J. Tallat-Kelpšos kūriniai. Pro
gramoje dalyvavo ir mokyklos cho
ras, vadovaujamas dėstytojo A. Sap- 
ranavičiaus. šį kartą chorui dirigavo 
IV kurso moksleiviai.

LIETUVOS MENO DARBUOTO
JŲ RŪMUOSE Vilniuje įvyko dail. 
Mindaugo Skudučio tapybos darbų 
paroda. Kolorito vienove pasižymėjo 
jo drobės "Sode”, "Saulėgrąžos" 
"Krantas”, groteskui atstovavo "Sir
galiai”, “Autoportretas”, “Dvi mo
terys iš Markučių”. V. Kst
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BMPOR TAS
KETVIRTĄ DEŠIMTMETĮ PRADEDANT

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

AKTYVAI — virš 16 milijonų
KASOS VALANDOS: = 

Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 =
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 E
Penktadieniais 10-8 =
Šeštadieniais 9 - 1 E 
Sekmadieniais 9.30-1 =

MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų.......... 10%
term, indėlius 2-3 metų 9?4%
pensijų ir namų s-tas ' 9% 
taupomąsias s-tas 9%
depozitų-čekią s-tas 6%
DUODA PASKOLAS: 
asmenines 10’/2%
nekiln. turto 1014%
investacines 10!Ą%

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

Nemokoma vilų norių gyvybės drauda pagal santaupų dydi iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamos čekių ir sgskaitų 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 

-----------------------o---------------------------
MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS 

SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERĮ)

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR 
1072 Bloor St.W.

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus A. BllŪdZIUS

Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, 
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331
BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue 
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305

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

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 FIL T50S BR0S

Telefonai 533-8451y 533-8452

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Roncesvalles Ave.,
Toronto, Ontario Telefonas
• Užsakymai priimami telefonu e Nemokamas pristatymas •

535-1258

ANKA & PETER/photographers i
2374 Bloor Street Wst,Toronto, m6s ipę 769 4488

Specialistai vestuvinių nuotrauką, portretą ir kitą 
fotografinių darbą

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

13 dienų su giminėm UI 
Organizuojamos dvi puikios ekskursijos: 

VILNIUS-Ryga liepos 16 — liepos 30 d. 
VILNIUS-Minskas rugpjūčio 20— rugsėjo 3 d. 
Kelionės ir viešnagės metu teikiama visapusiška pagalba, ypač 

keliaujantiems pirmą kartą.
Skambinti tel. 537-3060 • 532-8772 

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

TELEVISIONL J Į,/ f ISavininkai — V. SIMINKEVICIUS

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.

Dalis Kanados lietuvių sporto klu
bų jau peržengė 30-tuosius veiklos 
metus. Toronto Vytis, Hamiltono Ko
vas ir Montrealio Tauras jau pradė
jo ketvirto dešimtmečio darbą. To
ronto Aušra ir Londono Tauras 
taipogi jau daug metų darbuojasi.

Šie sporto vienetai pajėgė su se
naisiais šio krašto gyventojais sėk
mingai varžytis — laimėjimai ugdė 
pasitikėjimą ir ragino jaunimą bur
tis savose organizacijose.

Mūsų klubų eilėse radosi Kanados 
meisteriai ar rinktinių atstovai. 
Spauda dažnai žymiuosius lietuvius 
sportininkus minėdavo, pvz. V. Ne- 
šukaitytei ar L. Rautinšui Toronto 
dienraščiai net ištisus puslapius skir
davo. Tai reiškia, kad negausios lie
tuvių ateivių grupės sportininkai su
gebėjo kanadiečių tarpe gauti tinka
mą pripažinimą.

Ketvirtas sportinės veiklos dešimt
metis pradedamas jau pasikeitusio
mis sąlygomis. Senieji sporto vete
ranai pamažu traukiasi iš varginan
čio sportinio darbo. Pasigendama 
jiem pakaito. Nejaučiame pertek
liaus ir finansinėje paramoje.

Dabartinėje Toronto krepšinio 
prieauglio klasės veikloje Vyčio ir 
Aušros sportininkams netenka rau
donuoti. Štai pavyzdys. Jaunimo 
krepšinio lygos šią žiemą susidarė 
tik Toronto mokyklose. “Catholic 
Youth Organization” ir “Ontario 
Basketball Association” apmokamų 
raštinių pastangos įsteigti lygą ne
buvo sėkmingos. Ar ne nuostabu, 
kad Ontario sostinėje susilaukė prie
auglio CYO krepšinio lyga tik Vyčio 
klubui jjungus tris komandas? Ga
lima spėti, kad Vyčiui ir Aušrai pasi
traukus, ši lyga Toronte ir vėl su
griūtų.

Nevertindami lietuviškos sportinės 
veiklos, skleidžiame abejingumą ge
sinantį užsidegimą tolimesniam dar
bui. Pripažinkime lietuviškų sporto 
klubų laimėjimus, remdami jų veik
lą. Juozas Balsys

SPORTAS LIETUVOJE
Augščiausios vyrų krepšinio lygos 

pirmenybes, pasibaigusias Kijeve, 
septynioliktą kartą laimėjo Maskvos 
kariškių CASK klubas su 20 surink
tų taškų. Jo krepšininkams teko auk
so medaliai. Antrą vietą ir sidabro 
medalius išsikovojo Kijevo “Stroji- 
telis”, surinkęs 18 taškų. Vilniaus 
"Statyba”, visą laiką buvusi II vie
toje, nukrito į III — jai įteikti šių 
pirmenybių bronzos medaliai. Pas
kutiniame pirmenybių rate Kijeve 
“Statyba” pralaimėjo H vietą už
ėmusiam Kijevo “Strojiteliui” 84:85, 
V vietoje atsidūrusiam Leningrado 
"Spartakui” — 79:81 ir netgi Talino 
“Kalevui” 85:88, nors ši estų koman
da pirmenybes užbaigė tik VIII vie
toje. Laimėti pavyko 99:84 rezulta
tu tik prieš Rygos VEF klubą, už
ėmusį X vietą. Rezultatai liudija aiš
kų vilniečių nuovargį. Visdėlto ten
ka stebėtis jų dideliu ryžtu, nes 
“Statybai” trūksta augštaūgių žaidė
jų. Pernai, debiutavusi augščiausioj 
lygoj, "Statyba” turėjo tenkintis tik 
X vieta, šiemetinis staigus jos iški
limas į trečią vietą yra džiugus bei 
sveikintinas. Bronzos medalius iš Ki
jevo į Vilnių parsivežė: A. Pavilonis, 
R. Girskis, J. Kazlauskas, V. Andriu- 
nas, S. Deimantavičius, E. Paulaus
kas, E. Narmontas, V. Palionis, V. 
Urba, A. Vaitkus, V. Bazilevskis, V. 
Baločka, D. Pašakamis, “Statybos” 
treneriai R. Endrijaitis ir K. Griga
liūnas.

Kauno “Žalgiriui”, pernai laimė
jusiam bronzos medalį, šiemetinės 
pirmenybės baigėsi liūdnai — su 6 
taškais teko tik priešpaskutinė XI 
vieta. Už jį silpnesnis tebuvo Vladi
vostoko “Spartakas”, neišsikovojęs 
nė vieno taško. Žalgiriečiai, atrodo, 
labai pasigenda pasitraukusio S. Jo
vaišos, žaidžiančio Sovietų Sąjungos 
rinktinėje. Kijeve “Žalgiris” pralai
mėjo: Tbilisio “Dinamo” komandai
— 100:103, Kijevo “Strojiteliui” — 
79:95, Leningrado “Saprtakui” — 
80:90. Vienintelė pergalė 105:87 te
pasiekta prieš Vladivostoko “Spar
taką”. Žalgiriečiams dabar gresia 
rimtas pavojus iškristi iš augščiau
sios lygos į pirmąją. Iš jos jau auto
matiškai iškrito paskutinę vietą už
ėmęs Vladivostoko “Spartakas”. Dėl 
teisės pasilikti augščiausioje lygoje 
“Žalgiris” specialiame turnyre kovos 
su Rygos VEF klubu ir dviem stip
riausiom pirmosios lygos koman
dom.

Paskutinės augščiausios vyrų krep
šinio lygos pirmenybės palyginti 
buvo trumpos — kiekviena koman
da sužaidė tik po 22 rungtynes. Po 
17 rungtynių spauda paskelbė Vil
niaus "Statybos” krepšininkų indi
vidualius laimėjimus — iškovotų 
taškų skaičių: J. Kazlauskas — 281, 
R. Girskis — 269, E. Narmontas — 
250, A. Vaitkus — 235, A. Pavilonis
— 232, V. Andriūnas — 161, V. Ba
zilevskis — 69, V. Urba — 53, V. 
Palionis — 52, V. Boločka — 51, D. 
Pašakamis — 18, S. Deimantavičius
— 12 ir A. Vainauskas — 7. "Žal
giriui” tų pačių 17 rungtynių eigo
je taškus laimėjo: D. Lasys — 301, 
V. Masalskis — 255, L. žukaitis — 
213, V. Chomičius — 142, A. Bariu
kas — 127, J. Jurkšaitis — 125, 
M. Arlauskas — 119, A. Lauritėnas
— 98, E. Vasiliauskas — 59, R. Ci
vilis — 57, S. Jovaiša (žaidė tik vie- 
nerias rungtynes) — 34, V. Jan
kauskas — 20 ir M. Lukošius — 8.

Sovietų Sąjungos vyrų krepšinio 
rinktinė ruošiasi draugiškai išvykai 

į JAV. Tarp penkiolikos į ją pa
kviestų krepšininkų yra Vilniaus 
“Statybos” kapitonas A. Pavilonis ir 
Kauno žalgirietis V. Chomičius.

Vilniuje viešėjo Kopenhagos "Fre- 
jos” klubo rankininkės. Draugiškas 
rungtynes su Vilniaus "Egle” lai
mėjo vilnietės 22:15.

VYČIO ŽINIOS
Vida Girčytė dalyvavo Toronto 

stalo teniso varžybose ir 13-kos me
tų klasėje laimėjo III vietą. Vienuo
likos metų stalo tenisininkė rodo 
rimtą pažangą ir pasiryžimą tobu
lėti.

Vytis A — St. Peters 50:49. — 
CYO lygos pirmenybėse Vyčio jau
niai A (18) po atkaklios kovos įvei
kė St. Peteris krepšininkus 50:49. 
žaidė: J. Zenkevičius 10, A. Kišo- 
nas 6, K. Banelis 2, E. Augaitis 6, 
J. Karpis 8, L. Siolek 10, G. Sendži- 
kas 8.

Vytis B — St. Brigid 34:50. Tos 
pačios lygos rungtynėse jauniai B 
(16) vėl pralaimėjo pajėgiai St. 
Brigid komandai 34:50. Vytiečiai ku
rį laiką vedė žaidimą ir buvo pasie
kę 28:20 persvarą, tačiau P. Tutliui 
ir A. Balsiui už pražangas palikus 
aikštę, pralaimėjo rungtynes. Žaidė: 
J. Karpis 7, R. Karpis 2, P. Karpis, 
P. Tutlys 4, J. Bukowski 15, A. Bal
sys 2.

Ričardas Duliūnas ir toliau sėk
mingai žaidžia Humber kolegijos 
krepšinio komandoje. Neseniai 
įvykusiose rungtynėse jis įmetė 35 
krepšius.

Kviestinis krepšinio turnyras 
įvyks šį savaitgalį Toronte. Jame 
dalyvauti yra pakviestos Vyčio jau
nių B ir C komandos. A. S.

Ateitininkų žinios
Moksleivių pasiruošimas įžodžiui 

jau prasidėjo. Susirinkimai daromi 
kas savaitę ir nagrinėjamos šios te
mos: ateitininkų istorija, ideologija 
ir pasaulėžiūra, ateitininkų princi
pai, organizacijos struktūra, įžodis 
ir jo reikšmė. Kaikurios temos pa
dalintos į du susirinkimus. įžodžio 
egzaminai bus prieš ateitininkų šven
tę, kuri šiais metais įvyks balandžio 
21-22 d.d.

Moksleivių stovykla Dainavoje bus 
birželio 17 — liepos 1 d. d., jaunu- 
šių —■ liepos 1-15 d.d.

Wasagoje ateitininkų stovykla pra
sidės liepos 15 d. ir baigsis liepos 
28 d. Norintieji stovyklai vadovauti 
prašomi kreiptis raštu į dr. O. Gus
tainienę, 179 Cassandra Blvd., Don 
Mills, Ont. M3A lT4|į

Ateitininkų tėvų komitetas, be 
anksčiau minėtų atikų, paaukojo 
$100 badaujantiems vaikams per 
kun. H. Šulcą. Jeigu kas dar norėtų 
prisidėti, prašomi aukas siųsti dr. O. 
Gustainienei, kuri persiųs aukas 
kun. Šulcui.

Pyragų išpardavimas. Sausio 28 d. 
Toronto moksleivių kuopa suruošė 
pyragų išpardavimą Prisikėlimo pa
rapijos kavinėje po 10 v.r. Mišių. 
Surinkta $75. Ęusė jų buvo laisva 
auka. Dėkojame: p.p. Abromaičiui, 
Cuplinskienei, Girdauskui, Praka- 
pienei ir Stravinskui. Šie pinigai, 
tėvų komitetui pridėjus dar $25, bus 
paaukoti kun. Šulco misijai Afri
koje.

Toronto ateitininkų moksleivių 
kuopa kviečia visą moksleivių am
žiaus jaunimą dalyvauti mūsų susi
kaupimo vakare, kuris įvyks šešta
dienį, kovo 3 d., 5 v.p.p.. Seselių 
Namuose. Pradėsime šv. Mišiomis, 
po kurių bus giedojimas, skaitymai 
ir rodomos skaidrės. Tema — "Atsi
naujinimas”. Tai bus lyg pasiruoši
mas ateinančioms Velykoms.

Skautų veikla
• LSS korespondentinio suvažia

vimo biuletenio 3 nr. skelbia rinki
mų rezultatus. Registruotų dalyvių 
dalyvių buvo 644, balsus atsiuntė 
532. Iš Kanados rajono dalyvavo 55 
asmenys. Viešame balsavime daly
vavo ir jų balsai užskaityti: LSB 219, 
LS Seserijos 198, ASS — 70. Į LSS 
garbės teismą išrinkti v.s. A. Bobe
lis, v.s. fil. H. Plaušinaitienė ir v.s. 
A. Samusis; kontrolės komisijon — 
j. v. s. fil. Br. Juodelis, v.s. M. Roč- 
kuvienė ir v.s. fil. V. Tallat-Kelpša, 
Skelbiami suvažiavimo dalyvių siūly
mai nutarimams ir nuomonės rūpi
mais klausimais. Pateikiamos pinigi
nės vienetų apyskaitos. Suvažiavimo 
dalyviai, norintieji pareikšti dar ko
kiu nors klausimu savo nuomonę, 
prašomi tai padaryti ligi šjn. kovo 
5 d. Suvažiavimo prezidiumui vado
vauja v.s. fil. V. Varnas, 2307 Lyric 
Ave., Los Angeles, Calif. 90027, USA.

• “Šatrijos” ir "Rambyno” tun
tų vadijų pasitarimas Kaziuko mu
gės reikalu šaukiamas vasario 25 
d., 11 v. r., skautų būkle.

• Mindaugo dr-vės sueiga — va
sario 26 d., 7 v.v., Prisikėlimo pa
talpose. Kiekvienas sueigos dalyvis 
gauna specialių taškų varžybose.

• "Šatrijos” tunte Vasario 16 
proga į vyr. laipsnį pakeltos — į 
vyr. si. K. Dambaraitė, J. Melnykai- 
tė ir V. Prasauskienė; į vyr. vi. — 
R. Trinkaitė. C. S.

• BĖGANČIU LAIVAIS IS VIET
NAMO ŽMONIŲ PAGALBOS reika
lu Jonas-Paulius II pasiuntė telegra
mą JT generaliniam sekretoriui K. 
Waldheimul, prašydamas, kad pasau
lio valstybės gelbėtų ir priimtų tuos 
žmones pas save, o nepaliktų mir
čiai jūroje.

(Atkelta iš 1-mo psl.)

Montrealyje, ir Kvebeko mies
te gauti R. Barre’o pasisakymą, 
remiantį Kvebeko partiją bei 
jos planuojamą šios provincijos 
atsiskyrimą nuo Kanados. Pro
vokacijos nebuvo sėkmingos — 
R. Barre’as nepakartojo velio- 
nies prez. De Gaulle 1967 m. 
viename Montrealio balkone 
mesto šūkio: “Tegyvuoja laisvas 
Kvebekas!” Svečias tik perda
vė kvebekiečiams brolišką svei
kinimą iš Prancūzijos, kvebe- 
kiečius ir prancūzus pavadin
damas viena garbinga šeima. 
Kvebeko mieste, taręs žodį šios 
provincijos parlamente, R. Bar
re’as pasirašė oficialią sutartį, 
kuri užtikrina pilną socialinį 
aprūpinimą kvebekiečiam Pran
cūzijoje ir prancūzam Kvebeke. 
Sutartis liečia socialinės gero
vės pašalpas, sveikatos draudą, 
pensijas.

Įtampa tarp Otavos ir Kvebe
ko įvyko Montrealio Mirabel 
aerodrome, kai į jį išlydėti 
Prancūzijon grįžtančio R. Bar
re’o atvyko Kanados teisingu
mo min. M. Lalonde su specia
lia garbės sargyba, čia buvo 
sugroti Kanados ir Prancūzijos 
himnai. R. Barre’ą iki lėktuvo 
palydėjo M. Lalonde. R. Leves
que, nors buvo kviestas, atsisa
kė. Jis buvo aiškiai įsižeidęs, 
kad į šią iškilmę įsijungė Ota
va, nepalikdama jos vien tik 
Kvebekui. Atskirose konferen
cijose po šio incidento M. La
londe ir R. Levesque pažėrė 
aštrokų kaltinimų vienas kitam. 
M. Lalonde teigė, kad R. Le
vesque, skambant Prancūzijos 
himnui, savo rankose už 
nugaros laikė rūkstančią ciga
retę, o Kanados himną visiškai 
ignoravo. Prancūzijos premje
ras R. Barre’as, iš profesijos 
ekonomistas, išlaikė pilną diplo
matinį taktą. Paklaustas vieno 
žurnalisto, kur jis jautėsi ge
riau — Otavoje ar Kvebeke, at
sakė: “Ir Otavoje, ir Kvebeke aš 
jaučiausi kaip namie. Esu pil
nai patenkintas pokalbiais Ota
voje su ministeriu pirmininku 
bei Kanados vyriausybe. Ota- 
von ir Kvebekan aš neatvykau 
kelti ginčų. Tie asmenys, kurie 
jų tikėjosi, tikriausiai bus ap
vilti!”

Valentino dienos proga paš
tininkų unijos vadas J. C. Par- 
rotas su savo palydovais bandė 
įeiti į parlamento rūmus Otavo
je. Premjerui P. E. Trudeau jis 
norėjo įteikti laidotuvių vaini
ko imitaciją, o parlamento na
riams — Valentino dienos svei
kinimams skirtas korteles su 
įrašu: “Mes būsime čia ir po 
parlamento rinkimų dienos. Ar 
būsite ir jūs?” J. C. Parrotas 
su palyda nebuvo įsileistas j rū
mus. Įširdęs spaudos atstovams 
pareiškė: “Jie visiškai nesu
pranta humoro . ..” J. C. Parro- 
to ir jo pagrindinių bendradar
bių tebelaukia teismas dėl pas
kutinio paštininkų streiko, kurį 
nelegaliu padarė parlamento 
įsakymas grįžti darban. Byla 
jiems keliama už paštininkų 
skatinimą negrįžti darban. To
ronto verslininkų sąjunga “Bet
ter Business Bureau” priėmė 
rezoliuciją, raginančią pašto va
dovybę atleisti tarnautojus, ku
rie siekia nuolatinės sankirtos, 
ir netgi uždaryti pačią uniją, 
jeigu nebūtų kito kelio pašto 
paslaugoms pagerinti. Viena to- 
rontietė, dirbusi šio miesto paš
to įstaigose, policijai atskleidė 
kaikurių paštininkų nusikalti
mus. Pasak policijos viršininko 
H. Adamsono, kaltinimus ji pa
tvirtino savo parašu ir netgi 
davė nusikaltimus darančių as
menų pavardes. Sis reikalas bu
vo perduotas pašto inspekto
riams, kurie atsisako betkokio 
tyrimo. Bramptone teismas nu
baudė pašto tarnautoją F. Fre- 
dianį $1.500 bauda ir mėnesiu 
kalėjimo už vagystes Toronto 
pašto įstaigose. Pas jį buvo ras
ti du $100 vertės laikrodžiai, 
išimti iš siuntinių, ir netgi tų 
siuntinių įpakavimas.

Sovietų Sąjungos dienraštis 
“Pravda” 1978 m. gruodžio 15 
d. laidoje išspausdino rašinį, 
puolantį Kanados daugiakultū- 
rių reikalų minister} N. Cafiką. 
Esą jis pasižymi antisovietinė- 
mis kalbomis buvusiems “na
cių samdiniams”, “išdavikams”, 
“karo nusikaltėliams”. Mat, so
vietams nepatiko viešos ministe- 
rio kalbos apie žmogaus teises. 
Min. N. Cafikas spaudai iš
siuntinėtame pareiškime sako: 
“Džiaugiuosi, kad sovietinai pa
reigūnai mano pastabas pagerbė 
tokiu žymiu mostu “Pravdoje”. 
Jų susirūpinimas mano pareikš
tomis mintimis rodo jautrų at
garsį jų šalyje. Tai, be abejonės, 
skatina mane kalbėti daugiau 
apie tuos dalykus, ginant asme-

Kanados įvykiai
nines žmogaus laisves bei jo oru
mą ne tik Sov. Sąjungoje, bet ir 
visus kitur pasaulyje.”

Iš banke esančios Toronto 
laiškanešių unijos sąskaitos 
dingo $250.000. Po šio inciden
to iždas buvo perduotas centri
nės laiškanešių unijos patikėti
niams patikrinti ir pakviesta 
policija. Kartu su doleriais din
go ir šios unijos Toronto sky
riaus iždininkas G. Hayashi, su
silaukęs taipgi kaltinimų dėl če
kių klastojimo, vagysčių pašte, 
kur jis dirbo laiškanešiu. Kai 
policija jo pradėjo jieškoti vi
soje Kanadoje, G. Hayashi nu
sižudė Toronte, puldamas po 
požeminio traukinio ratais.

Konservatorių premjeras P. 
Lougheedas paskelbė Albertos 
parlamento rinkimus kovo 14 
d. 1975 m. rinkimuose konser
vatoriai į 75 vietų parlamentą 
grįžo su 69 atstovais. Dabarti
niuose rinkimuose reikės iš

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.
QUEBEC GATVĖJE bendranamis (condominium), 2 miegamųjų 
butas 10-tame augšte su visais įrengimais (suaugusių pastatas); vi
sos privilegijos, pirtis (sauna), plaukykla ir t. t. High Parko ir eže
ro vaizdas, balkonai. Prašoma kaina — $76.500.

DVIBUTIS, 11 kambarių per 2 aukštu, užbaigtas rūsys, 4 prausyk
los, sumodernintos virtuvės, dideli, erdvūs kambariai, arti Lietuvių 
namų.

BROCK — DUNDAS, dvibutis, 11 kambarių per 2 aukštus; trys ga
ražai, gerame stovyje, prašoma kaina — $52.900, jmokėti $3.000.

BLOOR — SYMINGTON, 8 kambariai per 3 augštus, sumodernin
tos 2 virtuvės, 2 prausyklos, garažai, užbaigtas rūsys; prašoma kai
na — $45.900, jmokėti $5.000. ,

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI. 
NUOLAIDA LIETUVIAMS SAVININKAMS 

UŽ PARDAVIMĄ.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA: = IMA:

10% už 1 m. term, indėlius = .9’/z% už 3 m. term, indėlius = 10’/a% už asm. paskola.
914% už pensiją ir namą planą Ę
914% speciali taup. sąsk. E 1014% už mortgičius 
83/4% už taupymo s-tas E
6% už čekią s-tas (dep.) =

AKTYVAI virš 22 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visą narią gyvybė apdrausta santaupą 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekią ir sąskaitą 
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. KONDRATftS, siuvėjas
1113 Dundas St. W., 
Toronto, Ont. M6J 1W9

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

Broker • Realtor 
Notary Public

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

DUFFERIN RADIO AND TV 
SALES AND SERVICE

Taixomi t.I.vixijoi, HI-FI Ir radijo aparatai.
Prityrts specialistas su ilga praktika.

1000 College St. * LE 1-3074 • sav. p. uibaiis

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

Lietuviška 
maisto 

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

rinkti 79 atstovus dėl rinkimi
nių apylinkių skaičiaus padi
dinimo. Premjeras P. Loug- 
gheedas Albertą valdo jau 8 
metai ir rinkimus skelbia tre
čią kartą. Opozicinės partijos 
prisipažįsta, kad šįkart jis gali 
laimėti visas vietas parlamente. 
P. Lougheedas yra įsteigęs va
dinamąjį palikimo fondą, kurį 
kasmet papildo 30% už naftą 
gautų pajamų. Fonde šiuo metu 
jau yra beveik $5 bilijonai, dėl 
naftos kasmet susilaukiama di
dokų biudžetinių pajamų,' virši
jančių išlaidas. Neseniai P. 
Lougheedas pranešė, kad Al
bertos miestų savivaldybėms jis 
duoda bilijoną dolerių. Jis taip
gi pažadėjo didesnę paramą Al- 
oertoje gyvenantiems invali
dams. Į rinkimus P. Laughee- 
das visada išeina su pažadu ko
voti už šios provincijos žemės 
turtus, kad už juos gaunami do
leriai liktų Albertoje. Toks šū
kis, be abejonės, patinka alber- 
tiečiams.

Tel. 533-5454 .

REALTOR*

Rezidencija* - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (kondomlniumai) 
Nuomojimo patarnavimas

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

EUROPEAN MEAT & 
DELICATESSEN
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KUN. DR. FELIKSO GURECKO 
antrąsias mirties metines vasario 4 
d. Mišiomis ir trumpa akademija mi
nėjo jo įsteigtoji Lietuvos Dukterų 
Draugija. Dalyvaujant pirmajai pir
mininkei Bronei Dikinienei ir dabar
tinei' Emilijai Kielienei, buvusi pirm. 
Elza" Diminskienė prisiminė 1940- 
1944 m. Austrijoje kun. Gurecko pa
galbą tremtiniams, kariuomenėje tar
naujantiems ir kitiems maistu, dra
bužiais, nakvyne ir dokumentais. “Jo 
gyvenimas nebuvo toks lengvas ir 
malonus” — aiškino kalbėtoja, pa
minėdama kelis nusivylimus. A.a. 
“Esame namarūs” knygos autoriaus 
sesuo dr. Ona Bakaitienė džiaugėsi, 
kad “kun. Gureckas gerbiamas ir 
kad yra gyvenama jo idėjomis — 
labdara Evangelijos šviesoje”. Per 
Mišias giedojo Elena Blandytė, pa
mokslą sakė kun. Petras Daugintis.

KUN. PEDRO ARRUPE, vyriau
sias jėzuitų ordino vadovas Romoje, 
atsiuntė laišką Lietuvos jėzuitų pro
vincijos nariams Vilniaus universi
teto 400 m. proga. Laiško vertimas 
išspausdintas vasario mėn. “Laiškuo
se Lietuviams”, o originalas — jė
zuitų dokumentuose, kurie pasiekia 
28,000 narių 90-tyje provincijų. Isto
rinėje dalyje apžvelgtas universiteto 
steigimas, mokslinis darbas, jaunuo-
menės auklėjimas ir žmonių švieti
mas pamokslais, spauda, apeigomis. 
Laiške rašoma: “Mūsiškių apaštala
vimą, daug kur pasižymintį tokia 
sėkme, labai dažnai lydėjo nelengvos 
naštos, tarpais tieiog slegiantis ir 
išganingas kryžius". Laiško autorius 
primena XVII a. karus, epidemines 
ligas ir religinio persekiojimo laikus. 
Per 200 m. jėzuitų skaičius Lietuvos 
provincijoje pasiekė 1114 narius,

prieš daugiau kaip 200 metų, kai ir 
trys lietuviai buvo visos Jėzaus Drau
gijos vyresnieji.

TRUMPAI. Kamerinis Lietuvos 
orkestras vasario 2-4 d. koncertavo 
Čikagos apylinkėje kultūrinių mainų 
programos rėmuose. — Alicija Rūgy
tė istorijos draugijos susirinkime 
sausio 11 kalbėjo apie “Vilniaus uqi- 
Versitetą ir tautinį atgimimą”, pa
brėždama įnašą į lietuvių kalbą, isto
riografiją ir spaudą, apie kurią pa
rašė straipsnį ir žurnalui “Laiškai 
lietuviams". — Lietuvos vyčiai Čika
goje kasmet pagerbia žymų asmenį. 
Šiais metais vasario 4 d. bankete 
įteikė žymenį Lietuvių Skautų Sąjun
gai per jos pirmininkę Lilę Milukie- 
nę, atskridusią iš Niujorko LSS 60- 
ties metų sukakties proga. —- Dr.; 
Raimundas Sidrys iš Streator, III., to
lokai nuo Čikagos, 1976 m. Kalifor
nijoje padaręs atnropologijos dakta- 

‘ ratą ir išspausdinęs keliasdešimt 
mokslinių straipsnių, gavo National 
Academy of Sciences stipendiją stu
dijuoti pirmojo tūkstantmečio po 
Kristaus laikotarpio gintaro radi
niams, kuriuos tyrinės Vokietijos, 
Danijos, Lenkijos, Lietuvos ir Latvi- 
jųą., muzėjuose. — Lietuvių Fondo 

t vadovybė sausio 28 d. pasikeitė, ta
rybai išrinkus dr. Antaną Razmą ta-
ryjios pirmininku ir dr. Gediminą 
Baluką valdybos pirmininku. Per 
penkis posėdžius pelno skirstymo 
komisija Išdalino apie §79,000 per
nai, įskaitant ir J. Krukonio paliki
mo dalį lituanistinėms studijoms. — 
Vaikų nameliai, Lietuvių Montessori 
Draugijos mokykla, šiais metais turi 
18 auklėtinių. Vedėja — Janina Juk
nevičienė, padėjėja — Dana šilimai- 
tienė. Priešmokyklinio amžiaus vaikų

įsteigė 21 kolegiją, 60 misijų stočių. įstaiga šiais mokslo metais švenčia
1924 m. atgaivinta provincija iki 
1939 m. pasiekė 102 narių skaičių, 
kol “iškilo naujas kryžiaus bandy
mas”, Dabartinės “negausios žinios, 
pasiekiančios mane apie jūsiškių gy
venimą ir veiklą tėvynėje Lietuvo
je, pripildo mano sielą gilaus dėkin
gumo ir džiaugsmo”. Laiško autorius
taria žodį ir apie pasaulyje išsisklai
džiusius lietuvius jėzuitus ir meldžia 
Viešpatį priimti jų darbą “didesnei 
savo garbei ir Bažnyčios bei Jūsų tė
vynės Lietuvos gerovei”. Paskutiny-

penkioliktuosius veiklos metus. — 
Rūta Gerulaitytė dalyvavo Avon te
niso turnyre vasario pradžioje, pui
kiai pasirodydama kaip gera teniso 
žaidėja. Pirminiuose 16-kos moterų 
žaidimuose pralaimėjo baigminiu 

.. tfl$ku. — Diek Butkus, Čikagoje gi
męs ir augęs futbolo žaidėjas, devy-

> nerius metus pasižymėjęs profesljo- 
nalų tarpe, buvo tris dienas “Chicago 
Tribune” laikraštyje aprašomas, nes 
kartu su Johny Unitas, kilusiu iš 
Pennsylvanijos lietuvių, buvo nese-

sis viešas laiškas iš jėzuitų vyrlausy- ... pjal įrašytas į amerikietiško futbolo
bės Romoje lietuviams buvo rašytas .^jarsenybes.

SKAMBI D Al N AT LAKUS ŽODIS
(Atkelta iš 7-to psl.) 

bus dar linų”. Po 15 minučių 
pertraukos scenoje vėl išvydo-

vadovo pasirodymą įvertino, iš
reikalaudama priedo dar vieną 
dainą. X

J programos pabaigą sugrįžo 
scenon A. Gustaitis, nešinas sa-i 
vo kūryba ir įprastine “demo
niška” šypsena. Šį kartą jis 
skaitė prozos forma parašytą 
feljetoną, kurį pavadino "Pas
kutinioji naktis”. Tai tragiko-

koncerto, parašė tokią neigiamą 
recenziją, kad dainininkas neiš
drįsęs "net per savo uošvės šer
menis’’- -Jgiedoti. -O--premijuotą 
dailininWd'x ’«’apštmftęs
“rentgen o 1 spihdu lių £ėtšviėštti 
veislinės utelės skeletu” ...

Vykusiai ir sąmojingai Gus
taitis juokėsi iš diletantizmo, 
asjųeniškumo, tuščio garbės 

^ro^kimo. Deja, klausytojai bu- 
vo gerokai nusivylę feljetono 
nevisai skoninga pabaiga, ku
rioje vargšas Piplrnikas miršta, 
prisiglaudęs “prie Jokūbo Da-

PRANEŠIMAS
LIETUVIU NAMU NARIAMS

Pranešame, kad Toronto Lietuvių Namų ir "Lab
dara" Foundation metinis visuotinis narių -susirinkimas 
yra šaukiamas 1979 m. kovo 4, sekmadienį, 3 v.p.p., 
Lietuvių Namuose, Karaliaus Mindaugo menėje.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

Susirinkimo darbotvarkė
Atidarymas
Prezidiumo sudarymas — rinkimas:
a. susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus,
b. mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijų 
Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas 
Valdybos pranešimai: a. pirmininko, b. iždininko,
c. visuomeninės veiklos koordinatoriaus 
Revizijos komisijos pranešimas 
Revizoriaus (auditor) pranešimas ti'' 
Diskusijos dėl pranešimų
1978 metų apyskaitų tvirtinimas
1979 metų sqmatos tvirtinimas 
Revizoriaus (auditor) tvirtinimas 
Valdomųjų organų rinkimai: a. valdybos, 
b. revizijos komisijos 
Einamieji reikalai ir sumanymai 
Susirinkimo uždarymas

\ 2'
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ŠIAIS METAIS J LIETUVIŲ NAMŲ VAIDYBĄ 
renkami šeši asmenys — trys trejiem metam, vienas 
— dvejiem metam, du — vieneriem metam-:

Iš valdybos išeina šie asmenys: B. Beddrfienė, J. Cicė-’* 
nas, W. Dauginis, A. Senkus, J. Strazdas ir'M. Yčas.1 i»| fl * . 'i *

Į Lietuvių Namų kontrolės komisiją bus renkamas . 
vienas asmuo trejiem metam rotacine tvarka.'Iš kontrolės 
komisijos šiais metais išeina St. Banelisr 1'1 1

LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA siūlo, kadšnariai gautų 
iš nominuoto kandidato-kandidatės raštišką stflikimą. Tam 
yra paruošta speciali forma, kurią nariai gal»7fąasiimti Lie
tuvių Namų raštinėje kasdien arba sekmadienio popietės’ 
metu. Be to, valdyba siūlo, kad nominatorięn (nemažiąu 
kaip du asmenys) pasirašytų nominacijos foąpną, prieš ją 
įteikdami nominacijos komisijai visuotinio,, susirinkimo 
metu. Lietuvių Namų valdyba

. . ' tf ‘ ,i ('•; <
1 1 — ................ ..... 11 . ir. . 1,1..........

DELHI-TILLSONBURG, ONTARIO
jo $100: Tillsonburgo Lietuvių Ūki
ninkų Klubas; $50: Tillsonburgo Me
džiotojų Klubas “Vilkas", KLK Mo
terų Dr-jos Delhi skyrius, kun. J.

< Staškevičius; $40: D. žiogas; $30: P. 
Augaitis, V. Garnelienė, A. Rudokas, 
G. Rugienis; $25: S. Jakubickas, K. 
Ratavičius.

$20: M. Grincevičius, O. Gutaus
kas, S. Jokubilius, A. Kairys, P. Lau- 
reckienė, S. Liaudinskas, K. Luko-

bus

£

SMIHTOJAI PASISAKO
. *' SPAUDOS DRAUGAI

Skaitytojai detroitiečiai atkreipė 
dėmesį, kad “TŽ” š.m. 3 nr. straips
nely, minint Liet. Bendruomenę ap
lamai ir dr. Alekso Zotovo talkos 
spaudai pastangas atskirai, buvo ne
paminėtas stud. Violetos Abariūtės 
darbas spaudos mėnesio vajų vyk
dant ir spaudos parodą rengiant. 
Reikia pripažinti, kad jos kruopštus 
rūpestingumas daug prisidėjo prie 
visos tos sėkmingos akcijos. Kartu 
nevalia pamiršti ir iki šiol dar ne
skelbto fakto, kad Liet. B-nės žada
mą 20% naujiems prenumeratoriams 
skirtą nuolaidą dr. A. Zotovas, ne
norėdamas skriausti L. B. iždo, pa
dengė savo asmeninėmis lėšomis.

Al. Gimantas
UNIJA IR LIETUVA

Vilnietiškas ačiū M. Dainiui už 
tokį puikų straipsnį “TŽ” 1979 m. 
1 nr., atsiliepiantį į Lietuvos - Lenki
jos unijos skelbėjų mintis, kurios 
tik erzina.

Į okupuotą Lietuvą sunku nuvežti 
išeivijoje išleistas storas Lietuvos is
torijos knygas, kuriu jieško sovieti-

• nėję okupacijoje užaugusi jaunoji 
>1 karta. Jai reikia objektyvių žinių

apie didingą Lietuvos praeitį. Ar ne
vertėtų “Laisvės Radijui” savo pro
gramose skirti dalį laiko Lietuvos 
istorijai? O gal ir “Amerikos Bal
sas” galėtų tai padaryti?

K. Baronas
NEMALONI ŽINIA

Nemaloni buvo naujiena “Tž” pre
numeratos pakėlimas net §2. Laik
raštį reikėtų piginti, o ne branginti. 
Atpiginę susilauktumėt daug daugiau 

‘ skaitytoju, juo labiau, kad “TŽ” yra 
‘•“internacionalinis” laikraštis. Dėl 

augštos kainos daug skaitytojų jo 
negali užsisakyti. Ir štai kodėl. Pre- 

’ numerates pakėlimas $2 dolerių kraš
tuose skaitytojui nedaug ką reiškia, 
nes pas jus darbininkui daug kur mo
kama $8 už darbo valandą; už prenu
meratą net ir su jos pakėlimu toks 

■ darbininkas turėtų dirbti tik 1.45 vai.
Bet jūs greičiausiai nepagalvojate 
apie skaitytojus Italijoje, Portugal!-

• joje, Ispanijoje, ypač P. Amerikos 
kraštuose, kur valiuta yra labai že
ma. Mums lietuviška spauda yra la
bai brangi. Pvz. man Ispanijoje “Tž"

-• kainuoja ne $14, o $16, nes $2 turiu 
■ sumokėti už pinigų persiuntimą. 

1£ Ispanijoje uždirbti $14 reikia dirbti 
pusantros dienos. Taigi, prašau mums 
laikraštį atpiginti. M. J.

APIE “T. ŽIBURIUS"
Gėriuosi plačia “Tž” vizija, mūsų 

išeivijos gyvenimą keliančiais žo
džiais, pastangomis išlaikyti bend
ruomeninį mūsų gyvenimą, lituanis
tinį švietimą.' Jūsų kūrybinė dvasia 
stiprina ir mūsų žingsnius. Linkiu 
gerlausiųiT079rmetųh

onilsr ir . Bronius Juodelis; JAV’
ATEINA PAVĖLUOTAI

Westono (Toronto priemiesčio) 
rajone gyvenantys lietuviai gauna 

j “TŽ’ maždaug sayaite vėliau. Taigi, 
savaite , esame atsilikę žiniose. Jei

f ad ,a£ia)imvg pv-jj ugniniJiviA 
,-Chtrklysi^.-i

Oleka, M. Budokianė, M. Stankaitis- 
nė, <E. Stanaitis,-^S.Sutkaitis; J. Ven
cius, J. Tarvidavįčius. n ;

$3; Razokieną; $2: A. Budreika.
Iš viso surinkta §1,115. Visiems: au
kotojams ačiū.G. Rugieųis, _____

,4 . įgaliotinis vyksta kokia paroda, koncertas ar
, . kitas parengimas, kartais turime 

, praleisti (rengėjus prašom laikraš
čiuose skelbti žinias maždaug dvi sa
vaites prieš). Mes Westono pašte

š YPSENOS
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$ TORONTO
Baltiečių vakaras latvių ini

ciatyva rengiamas vasario 24, 
šeštadienį, 8 v.v., Seneca Col
lege, Minkler auditorijoje 
(Finch - Don Valley Parkway). 
Programoje dalyvauja estų 
“Kalev-Estienne”, lietuvių “At
žalynas”, vengrų ir japonų gru
pės.

Muzikų trijulė iš V. Vokieti
jos atliks programą koncerto, 
kurį rengia trijų lietuvių para
pijų moterų draugijos Toronto 
Lietuvių Namuose kovo 18, sek
madienį. Minėtą trijulę sudaro: 
fleitistas Petras Odinis, sol. 
Dirk Sagemuelleris ir pianistė 
Raminta Lampsatytė. P. Odinis 
yra neseniai atvykęs iš okupuo
tos Lietuvos, kur grojo filhar
monijos ir “Trimito” orkest
ruose. Jis yra koncertavęs Vo
kietijoje, Belgijoje ir Prancū-
zijoje. Sol. D. Sagemueller yra 
Hamburgo operos baritonas. R. 
Lampsatytė yra baigusi Valpa
raiso un-tą JAV-se, gilinusi mu
zikos studijas Berlyne ir jas vai
nikavusi daktarės laipsniu. Ji 
yra jau daug kur koncertavusi. 
Šio koncerto pelnas skiriamas 
IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui ir Kanados Lietuvių 
Žmogaus Teisėms Ginti Komi
tetui.

KLK Moterų Dr-jos Prisikė
limo par. skyriaus susirinkimas 
įvyko vasario 11 d. Vicepirm. 
B. Sapijonienė pristatė naują 
valdybą, kurią sudaro: pirm. B. 
Biretienė, vicepirm. B. Sapijo
nienė ir dr. J. čuplinskienė, 
sekr. ir korespondentė R. Sta- 
bačinskienė, ižd. B. Vaitiekū
nienė, socialinių reikalų sekci
jos pirm. Z. Didžbalienė (tal
kins G. Kaknevičienė ir G. Ro- 
manovienė), parengimų sekci
jos pirm. J. Kulikauskienė (tal
kins A. Puterienė ir R. Simana- 
vičienė). Pirmininkaujanti B. 
Sapijonienė pranešė apie būsi
mus renginius: koncertą kovo 
18 d., skyriaus susirinkimus — 
kovo 11 d. ir gegužės 27 ,d- Pa
skaitoje E. Senkuvienė priminė 
keletą Lietuvos istorijos faktų, 
pažymėdama, kad Lietuva nuo 
senų senovės nebuvo prastesnė 
už kitas thutas, kad lietuviai bu
vo garbmgT Ir '‘žinomi žm’diiės'.’' 
Po to buvo loterija. Susirinki
mas baigtas malda. Viešnios ir 
narės buvo pavaišintos kavute.

LK kūrėjai — savanoriai va
sario 16 d. L. Namuose metinia
me susirinkime 1979 m. išrinko 
skyriaus valdybą, kuri pasiskirs-

mišką buvusio redaktoriaus, da
bar pensininko Juozo Karijoto 
Pipirniko naktis, kurios metu.' 
jis baisaus sapno yra priverstai 
išgyventi redaktoriškų “nuodė- ’ 
inių” slogutį. Nakties tamsoje 
ir tyloje klaikus balsas išskai
čiuoja jo buvusias “nedorybes". 
Pipirnikas, staigiai pažadintas 
iš miego, net nenori atsiminti, 
kad jis kadaise buvęs redakto
rius. Bet pagaliau prisipažįsta, 
kad ne vien redaktoriumi bu
vęs! "... o gi buvau dargi ir me
no kritikas, ir partinis ideolo
gas, ir tautinės drausmės sau
gotojas, ir amžinosios lietuvy
bės tęsėjas, . .” Ir tuštybės bū
ta. . . Negavęs kvietimo prie 
rengėjų garbės stalo po žinomo 
dainininko Kajetono Skurdulio

gio” skulptūros ant “Antaninos 
; Tamošaitienės skoningai išaus- 
to kilimo”. Jo negyvas kūnas 
ftostas po savaitės iš Floridos 
grįžusios šeimininkės. Atrodo.

■ kad talentingasis humoristas šį 
kartą su savo taiklia plunksna 
kiek paskubėjo, nes mirtis vis- 
dėlto turi savo nepažeidžiamą 
ftmtį.

Tenka padaryti išvadą, kad 
Gustaitis buvo ir liks mūsų kul
tūrinių vakarų magnetu, mokąs 
per juoką išspausti ašaras ir pri- 
verčiąs pro ašaras Šypsotis. Tik 
'gaila, kad rengėjai, skelbdami 
Gustaičio atvykimą kaip pagrin- 

^dinę programos dalį, jam neda
vė daugiau progos pasireikšti, 

įęUijĮeisdami didžiausią progra
mos dalį oktetui.

Sius, J. Mačiulis, J. Rimkus, A. 
Steigvilas, B. Stonkus, S. Styra, V. 
Zadurskis.

$10: A. Augustinavičius, S. Berži
nis, B. Ceika, V. Čiuprinskas, B. Dir
sė, J. Gerčas, B. Gudinskas, J. Jo- 
cas, J. Jurėnas, P. Lapienis, P. Lilei
kis, J. Lukšys, A. Mikulskis, W. Mo
ritz, A. Masiulis, V. Nemura, P. Oža- 
las, B. Povilaitis, V. Radauskas, J. 
Trandis, A. Vindašius, P. Vindašius, 
V. Vindašius, J. Vicraitis, J. Vitkaus
kas, J. Vitas, V. Vytas.

$5: A. Andrickienė, T. Aleliūnas, 
M. Ašmys, J. Braslauskas, J. Jau- 
ncika, fl. Kairienė, A. Langas, A. 
Lapėnas, P. Malakauskas, Matulio
nis, A. Martinkevičius, O. Herman, 
V. Navickas, M. Norkus, A. Miknevi-

• “TĖVIŠKES ŽIBURIŲ” metinė 
prenumerata nuo 1979 m. sausio 1 d.
— SL4. Naujiem prenumeratoriam
— $10.

Amžiaus požymiai
Du vaikiščiai kalbasi.
— Man jauJseptyneri metai.

O kiek tau? •
— Negaliu pasakyti.
— Gerai, tuojau pamatysim. 

Ar rūkai?
— Ne, — atsako mažiukas.
— Ar bėgioji paskui mergai

tes?
— Ne,
— Tai tu esi šešerių metų 

amžiaus ...

Galėjo Įr taip būti
— Mano tėvelis jau pasiekė 

90 metų, bet riė karto nepalietė 
stikliuko.

—. Nieko nuostabaus. . .yra 
žmonių, kurie geria tiesiog iš 
bonkos. ■■.- • ' <

Parinko Pr. Alš.

keletą kartų jau skundėmės laikraš
čio vėlavimu. Jie kaltina centrinį 
Toronto paštą. Todėl ar nebūtų ga
lima, vežant “Tž" į centrinį paštą, 
Westono dalį palikti Westono pašte? 
Ar tas patarimas būtų įmanomas, ne
žinau, bet gauti laikraštį savaite pa
vėluotai, gyvenant taip arti Missis- 
saugos, graudu. Nėra entuziazmo nė 
laikraštį užsisakyti. Tuo tarpu mes jo 
taip laukiame ir didžiuojamės jo tu
riningumu. M. S.

Red. pastaba. Patarimas geras, de
ja, neįvykdomas: į centrinį Toronto 
paštą reikia nugabenti visą siuntą ir 
ten ją apmokėti. Centrinis paštas 
dalį maišų su laikraščiais savo keliu 
gabena į centrinį Mississaugos paštą, 
kuris skirsto laikraščius vakarinei 
Toronto priemiesčių daliai ir kitoms 
šios srities vietovėms. Buvo bandyta 
padalinti laikraščio siuntą ir atitin
kamą dalį gabenti tiesiai į centrinį 
Mississaugos paštą. Deja, mūsų su
gestija buvo atmesta.

tė pareigomis: pirm. A. Zubrys, 
ižd. St. Banelis, sekr. VI. Pau
lauskas. Revizoriumi išrinktas 
K. Aperavičius, jo pavaduotoju 
— L. Vaštokas. Iš skyriaus iždo 
paskirta aukų po $50: "Tėviškės 
Žiburiams”, Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjungai ir Tautoš 
Fondui. S. B.

A. a. Anastazijos ščepavlčle- 
nės atminimui įamžinti buvo pa
siūlyta įsigyti vitražą. Gausių 
visuomenės aukų dėka šis pro
jektas jau įgyvendintas; lieka 
užsakyti tik lentelę su jos pa
varde. Pasirinktas šv. Kazimie
ro vitražas Lietuvos Kankinių 
šventovės koplyčioje Anapilyje. 
Projekto iniciatorės — Anapilio 
Moterų Būrelis dėkoja visuome
nei už pritarimą tai gražiai min
čiai ir gausias aukas.

FRANK BARAUSKAS LTD., Realtor
3828 BLOOR STREET WEST7 ISLINGTON, ONTARIO

b J
BJ

• NAMAI
• VASARNAMIAI
• ŪKIAI

Stayner, Springhurst, 
Wasaga, Collingwood 

(705) 445-8819 
atstovas MARIO TURCO

ĮSTAIGOS 233-3323 NAMŲ 743-0100

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

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

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

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

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

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
’ 4 i' -D

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

OMfAftlOOna 
Stončius

LAKESHORE

1150 Lome Park Rd 
Mississauga 

yra pasiruošusi jums patarnauti gražiausiais 
pavasario bei vasaros vestuviniais drabužiais 

ir nuotakos apranga .
• Mados kiekvienam vestuviniam pobūviui
• Kokteilių apranga ir vakariniai drabužiai
Nuo antradienio iki šeštadienio 10 v.r. - 5 v.p.p.

Vakarais priimama tik

“Z 274-5301

Kanados Baltiečių Federaci
ja, kuriai šiuo metu pirminin
kauja estas Laas Leivat, parašė 
Kanados vyriausybei raštą, ku
riuo skatina priimti pabėgėlius 
iš Vietnamo. Kaip prieš 30 me
tų Kanada atidarė duris Balti
jos valstybių pabėgėliams, taip 
dabar ji turėtų jas plačiai ati
daryti vietnamiečiams, pabėgu
siems nuo komunistinės prie
spaudos.

ROAD W.

y EACENAS
All Seasons Travel, B.p.
1551 Bloor Street West,

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5 " nuo 11 v.r. Iki 7 v.v.

A.a. Morta Liubertienė- • 
Šukienė, 72 m., staiga mirė, au- j 
tomobilyje praėjusią vasario 18 
d., grįžtant iš Vasario 16 minė- 
jimo Delhi. Palaidota vasario 
21, trečiadienį, 2 v. p. p., šv. Jo
no lietuvių kapinėse. Velionė 
buvo kilusi nuo Telšių.

“Skautų Aidas”, oficialus Lie- : 
tuvių Skautų S-gos organas, 
1978 m. lapkričio nr. ištisai per
spausdino “TŽ” vedamąjį “Idė- ’■ 
jinės žvaigždės” iš 1978 m. 39 
nr. Įvadinėje “Sk. Aido” pasta
boje sakoma, kad tame straips
nyje "yra pateikta daug sultin
gų minčių lietuviškosios skauti- 
jos ateičiai. Straipsnis įdomus 
tuo, kad būdingai išreiškia ste
bėtojų nuotaikas. Mūsų vado
vams ir vadovėms pravartu su 
šiuo str. susipažinti”. Vyriausia : 
“Sk. A.” redaktorė yra v.s. So-
fija Jelionienė.

Sovietiniai agentai pastaruo- : 
ju laiku pradėjo siuntinėti į • 
įvairias Kanados vietoves lape- \ 
liūs, bjauriai šmeižiančius kai- j 
kuriuos lietuvių veikėjus, Ana- : 
pilį, “T. Žiburius” ir kitus. Tie : 
lapeliai ateina daugiausia iš 
Vankuverio, siunčiami nekaltų : 
žmonių vardais. Tai darbas be 
moralės žmonių, kurie šiai ; 
šmeižtų akcijai panaudoja net ; 
psichinį ligonį.

“The Globe a. Mail” vasario... 
15 d. išspausdino rašinį “Lithu
ania’s rocking to the female' 
Wasps” ir pridėjo nuotrauką iš 
Vilniaus. Toje AP spaudos 
agentūros informacijoje rašo
mą apie Vilniuje sudarytą “pop- 
rock” orkestrą iš vienų mote
rų. Dienos metu jos esą dirba, 
o vakarais apsirėdo džinsais, 
sudaro anglosaksišką orkestrą 
ir groja “Aerofortas” restora
ne - diskotekoje. Į šokius esą 
susirenka jaunos poros ir aist
ringai šoka moderniuosius šo
kius. Orkestro vadovė esanti 
Jūratė 43 m. amžiaus, kitos — . 
nuo 25-47 m. amžiaus, ši grupė ; 
buvusi sudalyta prieš 7 metus. 
Jos repertuaras esąs ribotas, : 
nes sunku gauti amerikietiškų 
muzikos plokštelių, kurių kaina 
juodojoj rinkoj siekianti $150. 

-Nė viena iš orkestrančių -nemo* ? 
ka anglų kalbos, bet melodijas 
išmoksta iš plokštelių. Mėnesi
nis jų atlyginimas — $165 — 
$300.

PADĖKA
Sirgdamas ligoninėje, susilaukiau 

daug lankytojų su draugišku paguo
dos ir vilties žodžiu. Dėkoju dr. J.
Yčui, klebonui kun. A. Simanavi
čiui, OFM, kun. E. Jurgučiui, OFM, 
A. J. Kizama, A. Bočkui, E. Birglo- 
lui, A. Birglollenei, A. S. Petrai- 
čiams, A. Z. Vinckams, S. V. Jure-- 
vičiams, A. Akelaitienei, poniai Sta-. 
sei, J. Kcmbeliams, A. M. Aullns- 
kams, D. Jurevičiūtei, S. M. Petry- 
loma, J. A. Vaškevičiams.

Jums didžiai dėkingas —
Kazys Ivanauskas

PADĖKA
Būdama ligoninėje, po sunkios vi

durių operacijos susilaukiau daug 
lankytojų ir dovanų.

Ypatingą padėką reiškiu gydyto
jams — dr. J. Urbalčlui, dr. Kemp<- 
ston, dr. Mervyn Deitel.

Nuoširdžiai dėkoju viaiems aplan
kiusiems mano — klebonui kun. A. 
Simanavičiui, OFM, kun. Eug. Jur
gučiui, OFM, seselei Loretai, A. S. 
Kavaliauskams, E. M. Zabulionlama, 
K. E. Liormanams, P. Rohovičie-
nei, O. Spurgaitienei, V. Knyvaitei, 
P. Kolyčienei, K. J. Rugiams, A. A. 
šlekiams, P. V. Gudaičiams, M. Ja-, 
sionytei.

Jūsų parodytas nuoširdumas vi-' 
suomet pasiliks mano širdyje.

Marija Žėkienė
M • >«■»«> «■»«»> «■»< M

• Mokslo srityje skaityk naujau
sius veikalus, literatūroje — seniau
sius. Klasikinė literatūra yra visuo
met nauja (Bulwer-Yytton).

DRESHER-BARAUSKAS ScyNCE
_________________ ______________________ LTD, ir

W G. DRESHER “TE
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja — V. DR.ESER.IS ir A. MIKŠIENĖ 
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

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

t
★ Namų — Gyvybės
* Automobilių 

______________________ * Komerciniai
533-1121 Walter Dauginis 822-8480 

Insurance Agency Ltd. 
1613 Bloor Street West • Toronto

INSURANCE
Ontario
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•J TORO NT®*
Lietuvos laisvės diena Toronte

Vasario 16-ji — Lietuvos ne- visose trijose lietuvių šventovė- Angliškoji dalis
priklausomybės šventė Toronte 
ir šiemet buvo įspūdinga. Jos iš-

se atlaikytos pamaldos su atitin
kamais pamokslais, gausiai da-

Po pusvalandžio pertraukos, 
susirinkus lietuvių svečiams,

Anapilio žinios
— Artėja Tikinčiosios Lietuvos 

Diena. Ji yra jungiama su Lietuvos 
globėjo šv. Kazimiero švente kovo 4, 
kuri šiais metais bus sekmadienį. 
Specialūs aukų vokeliai išdalinami 
šį sekmadienį.

— Gražiai praėjo Vasario 16 pa
maldos parapijos šventovėje. Skai
tymus atliko prof. dr. Vytautas Var
dys, Oklahomos universiteto profe
sorius. Aukojimo metu aukas atnešė 
kat. moterų draugijos, VI. Putvio 
šaulių kuopos ir jaunimo atstovai, o 
seselė Paulė skaitė atitinkamas mal
das. Organizacijos dalyvavo su vė
liavomis. Gražiai pasirodė par. cho
ras, vadovaujamas muz. St. Gailevi- 
čiaus, naujaisiais vargonais palydint 
muz. J. Govėdui. Pamaldos baigtos 
Lietuvos himnu.

— Sv. Jono liet, kapinėse palaido
ti: a.a. Jonas Starkevičius, 80 m., a. 
a. Stasys Kunkulevičius, 70 m., iš 
Niagara Falls, JAV, ir a. a. Albertas 
Skrebutėnas iš Delhi, Ont.

— Vasario 19 d. rytą Toronto vai
kų ligoninėje mirė jauniausia Vytau
to ir Birutės Butrimų dukra a. a. Ri
ta Butrimaitė, 16 metų amžiaus. Ve
lionė pašarvota Turner ir Porter lai
dotuvių namuose Mississaugoje Pell 
koplyčioje prie 10 kelio arti Anapi
lio. Palaidota vasario 21, trečiadienį, 
10 v. r., iš Lietuvos Kankinių šven
tovės.

— Šios parapijos choro pobūvis 
— kovo 3, šeštadienį, parapijos sa
lėje.

— Išsiuntinėti aukotojams aukų 
pažymėjimai. Jei būtų netikslumų, 
prašoma paskambinti klebonijai.

— Pakrikštyta: Nicolas Brian Fo
ley, Brian Foley ir Ilonos Cekaus- 
kaitės sūnus, ketvirtasis šeimoje.

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 v. 
r. už a. a. Magdaleną Klimienę, 11 v. 
už a. a. Joną 2ėką ir a. a. Oną Ali
šauskienę.

Lietuvių Namų žinios
— LN nariai, pakeitę adresus, 

prašomi tuoj pranešti LN raštinei 
tel. 532-3311 arba rašyti: 1573 Bloor 
St. West, Toronto, Ont., nes daug 
išsiųstų laiškų grįžta nepasiekę ad
resatų.

— Sekmadienį, vasario 25, bus 
duodami specialūs Užgavėnių pietūs 
iš penkių patiekalų.

— LN administracija dėkoja A. 
Borkertui už talką, siunčiant kvie
timus į metinį LN susirinkimą, ku
ris įvyks sekmadienį, kovo 4 d., 3 v. 
p. p. Karaliaus Mindaugo menėje.

— Vasario 16 d. prie LN buvo iš
kelta ir visą dieną plevėsavo Lietu
vos vėliava.

— Toronte gyveną Lietuvos sava
noriai vasario 16 d. buvo susirinkę 
j LN kur turėjo savo metinį susirin
kimą. Ta proga buvo prisiminta Lie
tuvos nepriklausomybės šventė.

— Metinis VI. Pūtvio šaulių kuo
pos susirinkimas įvyks LN vasario 
25 d., 3 v.p.p.

— Pr. sekmadienį LN popietėje 
dalyvavo apie 180 asmenų.

ESU LIETUVIS, rimtas, gero būdo, 
negeriu ir nerūkau, 52 metų am
žiaus; jieškau rimtos lietuvaitės ve
dybų tikslu. Rašyti, pridedant savo 
nuotrauką ir telefono numerį, “T. 
Žiburių” adresu. Ant voko pažymė
ti “Rimtam lietuviui”.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Vasario 18, sekmadienį, atšvęs

ta Vasario 16 iškilmingomis pamal
domis, per kurias giedojo choras ir 
solistė Justina Sriubiškienė. Pa
mokslą pasakė kun. B. Mikalauskas, 
OFM. Pamaldose dalyvavo gen. Lie
tuvos konsulas dr. J. Zmuidzinas su 
ponia, kūrėjai-savanoriai ir kitos or
ganizacijos su vėliavomis. Po Mišių 
padėta gėlių prie paminklo žuvu- 
siems už Lietuvos laisvę ir sugiedo
tas Tautos himnas.

— Tikinčiosios Lietuvos Diena bus 
minima kovo 4, sekmadienį. Per vi
sas Mišias bus daroma rinkliava re
liginei Lietuvos šalpai.

— Tomas ir Anelė Žiliai vasario 
17 d. atšventė savo 50 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Per iškilmin
gas Mišias giedojo sol. V. Verikaitis, 
buvo įteiktas popiežiaus Jono-Pau- 
haus II palaiminimas.

— Salės inventoriui ir remontams 
aukojo: K. Abromaitis $150, S. Juo
zapavičius $50, V. J. Plečkaičiai $50, 
J. B. Greičiūnai $50, M. S. Girčiai 
$40, K. V. Otto $30, J. V. Pusvaš- 
kiai $30, M. J. Duliūnai $30, K. Bud- 
revičius $25.

— A. a. Starkevičius, 80 m., pa
laidotas iš mūsų šventovės Sv. Jono 
kapinėse. Paliko du sūnus Albiną ir 
Juozą. Prano Kudreikio brolis Pet
ras ir Jurgio Astrausko brolis Anta
nas mirė Lietuvoje.

— Muzikinės dramos “Emilija 
Platerytė”, kuri bus vaidinama To
ronte balandžio 28 d., nauji meena- 
tai: A. S. 'Viskontai, J. O. Gustainiai 
$100.

— Pirmosios Komunijos pamokos 
vyksta sekmadieniais po 10 v. Mišių 
seselių namuose, 57 Sylvan Ave.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Joną 
ir Magdaleną Patapus, užpr. St. 
Pranckevičius, 8.30 už Eleonorą, Al
gulį ir Andrių Tarailas, užpr. B. O. 
Vilimai, 9 v. už Vytautą Senkevičių, 
užpr. V. Senkevičienė, 9.30 už Vincą 
Bučį, užpr. L. M. Razgaičiai, 10 v. 
už Mariją ir Joną, užpr. N. Pečiuly
tė, 10.30 už Antaną Žičkų, užpr. V. 
Marcinkevičius; sekmadienį 8 v. už 
Oną Plioplienę, užpr. A. Plioplys, 9 
v. už Pranciškų Kirlį, užpr. M. Basa
lykienė, 10 v. už Juozą Siminkevičių, 
užpr. Vytautas Siminkevičius, 11.30 
už parapiją, 7 v. v. už Antaną Balnį, 
užpr. A. V. Balniai.

KLK Moterų Dr-jos Lietuvos 
Kankinių parapijos skyrius “T. 
žiburiams” paaukojo $25 ir su
mokėjo už keturias “TŽ” pre
numeratas Vokietijoje esan
tiems geneliams.

Salomėja ir Balys Sakalai 
vietoje gėlių a.a. A. Sčepavičie- 
nės laidotuvėms “Tėviškės Ži
buriams” paaukojo $50.

kilmės buvo pradėtos vasario 
16, penktadienį prie miesto ro
tušės, kur buvo iškelta Lietuvos 
trispalvė. Prie iškilmės organi
zavimo daug prisidėjo miesto 
tarybos nariai — lietuvių bičiu
liai T. Ruprecht ir W. Boy- 
tehuk. T. Ruprecht išsiuntinėjo 
savo apylinkės lietuviams apie 
50 pakvietimų. Į vėliavos pakė
limą susirinko apie 30 lietuvių 
(buvo labai Jalta diena). Atitin
kamą kalbą pasakė T.. Ruprech- 
tas. Po vėliavos pakėlimo mies
to rotušėje buvo* surengtas pri
ėmimas iškilmės dalyviams.

Svečių priėmimas
Vasario 16 d. vakare Prisikė

limo salėje KLB krašto valdyba 
surengė priėmimą lietuvių bi
čiuliams kitataučiams— įvai
rių valdžių atstovams, visuome
nės veikėjams, spaudos žmo
nėms. Įskaitant ir lietuvius vei
kėjus, priėmime dalyvavo apie 
200 asmenų. KLB krašto valdy
bos narė adv. J. Kuraitė, kaip iš
kilmės pranešėja, pasveikino vi
sus susirinkusius, o KLB pirm. 
J. R. Simanavičius paskaitė kal
bą apie Lietuvą ir jos pavergi
mą. Senatorius dr. S. Haidasz 
tarė sveikinimo žodį. Kanados 
daugiakultūrių reikalų min. N. 
Cafiko vardu. Parlamento na
rys Y. Shymko perskaitė opozi
cijos vado Joe Clarko sveikini
mo telegramą. Ontario parla
mento atstovas Lupusella kalbė
jo NDP partijos vardu, pabrėž
damas reikalą valdinės paramos 
etninėm mokyklom. Nuoširdus 
lietuvių bičiulis adv. A. Malo
ney savo kalboje pasidžiaugė 
lietuvių draugiškumų ir Vaišin
gumu.

Priėmime dalyvavo šių vals
tybių konsulai: JAV-bių, Ispa
nijos, Islandijos, Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos. Taipgi matėsi 
daug kitataučių organizacijų 
atstovų — baltiečių, gudų, uk
rainiečių, čekoslovakų, lenkų ir 
kt. .. .

Trumpą, bet gražią ir smagią 
meninę programą atliko nese
niai sudarytas vyrų choras, di
riguojamas sol. V. Verikaičio. 
Padainavo keletą lietuviškų dai
nų, kurios erdvioje $alėje skam
bėjo tvirtai, darniai ir draus
mingai. Akompanavo muz. J. 
Govėdas. t

Pamaldos ir minėjimas
Pagrindinės iškilmės įvyko 

sekmadienį, vasario 18. Rytą

lyvaujant tautiečiams ir jų or
ganizacijoms su vėliavomis.

Tą sekmadienį po pietų di
džiojoje Anapilio salėje įvyko 
jungtinė iškilmė, kurion susi
rinko Toronto — Mississaugos 
lietuviai — apie 800. Programa 
pradėta su nemažu pavėlavimu. 
Išsirikiavus vėliavoms scenoje, 
įžanginį žodį rengėjų vardu ta
rė KLB Toronto apylinkės pirm. 
Algis Juzukonis ir pranešėjos 
pareigoms pakvietė Vidą Javai- 
tę. Invokaciją perskaitė kun. B. 
Mikalauskas. Maironio mokyk
los mokiniai — Aldona Sendži- 
kaitė, Leta Vaitonytė, Donatas 
Balaišis ir Tomas Rimkus per
skaitė Lietuvių Chartą.

Paskaita
Gerai išmąstytą paskaitą skai

tė Oklahomos universiteto poli
tinių fnokslų profesorius Vyt. 
Vardys. Jis gvildeno Vasario 16 
prasmę dabarties įvykių švieso
je. Pasak jo, Vasario 16 yra Lie
tuvos valstybingumo, pergalės 
ir vilties diena; kurioje apmąs
toma ir praradimo .žaizda. Isto
rinis vyksmas šiandieną eina 
talitų laisvėjimo linkme, antra 
—• lietuvių tauta ir jos išeivija 
tebėra gyva. Sovietinis užmojis 
deformuoti tautybes, jas ištirp- 
dihti nėra sėkmingas. Komuniz
mo monolitiškumas suiro, o pa
saulio tautų solidarumas didėja. 
Vakaruose ryškėja tautų ben
dravimas, kuris respektuoja jų 
suverenumą. Lietuvos nepri
klausomybės laikotarpis 1918- 
1940 m. buvo trumpas, bfet tau
tos istorijos kelyje labai reikš
mingas. Jo net ir šiandieną bijo 
sovietai. Nepriklausomybės pra
radimo žaizda tebėra jaučiama 
if šiandieną, tačiau to praradi- 
ino nebūtų išvengusi jokia vy
riausybė, tobulesnė santvarka 
ar politikų išminti^, nes viską 
lėmė geopolitinė būklė. Dabar
tinė tautos valia, pasireiškusi 
partizanų kovomis, demonstra
cijomis ir disidentų sąjūdžiu, 
yra žinoma ir laisvajam pasau
liui. K. Bendrija esanti viena iš 
pagrindinių tautos užuovėjų, 
nes yra labai arti liaudies. Ne
gęstantis laisvės troškimas yra 
gyvas ne tik pavergtoje tautoje, 
bet ir išeivijoje,-ktrrios reikšmė 
yra didelė. Išeivija nemiršta, 
bet keičiasi. Svarbų, kad ji iš
liktų ištikima tautos dalimi ir 
būtų nuolatiniu rezistencijos 
balsu laisvajame pasaulyje.

Toronto Lietuvių Jaunimo Ansamblio UG I NT A R A S” 
Tėvų Komitetas kviečia visus atsilankyti j

PIGIAI PARDUODAMAS vilkinis 
šuo. Labai geras sargas. Skambinti 
tel. 531-8662 Toronte.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.
VIENAM NERŪKANČIAM ASME
NIUI vakarų Toronte reikalingas 
butas be baldų. Pageidautina High 
Park rajone. Skambinti po 5.30 v. v. 
tel. 536-5498 Toronte.

metinį CIS IAK |

Maloniai kviečiame visus atsilankyti į TORONTO LIETUVIŲ NAIVIŲ

vasario 24, šeštadienį, 7 valandą vakaro, 
didžiojoje ANAPILIO salėje

Bilieto; užsokomi iš anksto pas A. Nausėdą 231-1423 ir Kaino: $6.00
O. Radzevičienę 827-5620 ir $4.00

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

JIESKAU pirkti knygos “Vilniaus 
Golgota”, kurios autorius yra Šėmis. 
Rašyti: A. Dilkus, 91 Medland Cres., 
Toronto, Ont. M6P 2N3. Tel. 762- 
3715. Skambinti po 5 v.p.p.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
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.

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

M MONTREAL
Remkime IV-tąjį Pasaulio Lietuvių 

Jaunimo Kongresą!sveikinimo žodį tarė KLB pirm. 
J. R. Simanavičius. Lyg ir pa
brėždami jo žodžius apie pa
vergtą Lietuvą, scenon įžygiavo 
septyni asmenys su plakatais 
rankose. Jie vaizdavo Sibiro 
kalinius — N. Sadūnaitę, O. 
Pranskūnaitę, V. Petkų, V. La- 
pienį, B. Gajauską, P. Plumpą, 
P. Paulaitį. Maironio mokyklos 
mokinė N. Slivinskaitė paskai
tė kiekvieno kalinio trumpą api
būdinimą ir pridūrė jų kreipi
mąsi į visuomenę neužmiršti Si
biro kalinių bei organizuoti pa
galbą.

Gen. konsulas dr. J. Žmuidzi- 
nas anglų ir lietuvių kalba nuo
sekliai išdėstė Lietuvos paver
gimą ir galimybes į laisvės at
gavimą. Labai įspūdingą kalbą 
pasakė ukrainietis Yuri Shym
ko, mokytojas ir Kanados parla
mento atstovas, iškeldamas tau
tų solidarumo idėją, kuri turė
tų sprogdinti sovietinę vergiją. 
Po jo žodžio visi sustojo ir ilgai 
plojo, reikšdami savo pritarimą 
jo mintims.

Sveikino lietuvius nuoširdžiu 
žodžiu Mississaugos burmistre 
Mrs. McCallion, primindama, 
kad problemas išsprendžia ne 
valdžios, o plačioji visuomenė. 
Privačiame pokalbyje jinai pa
žadėjo sekančiais metais Vasa
rio 16 proga iškeldinti Lietuvos 
vėliavą ant miesto rotušės ir pa
skelbti Lietuvių Dieną.

JAV konsulas Diggins savo 
žodyje pabrėžė visų tautų teisę 
Į laisvę, kurią visuomet brangi
na JAV-bės. Baltijos valstybės 
nesančios užmirštos. Ypač im
ponuoja Lietuvos ryžtas atgau
ti prarastą nepriklausomybę.

Sveikinimo žodį taip pat tarė 
Estijos konsulas Heinsoo, sena
torė adv. Neimanienė, Ontario 
parlamento narys T. Jones, ats
tovavęs premjerui Davis, latvių 
bendruomenės pirm. T. Kron- 
bergs savo ir Latvijos konsulo 
dr. Upenieks vardu, prof. R. 
Vaštokas liberalų partijos var
du.

Meninė programa
Po netrumpų kalbų scenoje 

pasirodė jungtinis choras, suda
rytas specįąliaL šiai iškilmei. 
Energingose vadovo V. Verikai
čio rankose jis gražiai atliko sa
vo pareigą — padainavo 4 dai
nas. Pirmąją dainą “Iš visų 
kraštų”, sukurtą muz. St. Gaile- 
vičiaus, dirigavo pats autorius 
(akompanavo E. Krikščiūnas). 
Kitom dirigavo V. Verikaitis, 
akompanavo St. Gailevičius.

Tautinių šokių pynę atliko 
“Atžalynas”, okupavęs visą erd
vią Anapilio sceną. Pasirodė vi
sos grupės — nuo mažiausių iki 
didžiausių. Tai jau puikiai su
lydytas vienetas, galįs pasirody
ti ne tik lietuvių, bet ir kitatau
čių scenose.

Pabaigai pasirodė jaunas so
listas Vyt. Paulionis, kuris, 
akompanuojamas St. Gailevi- 
čiaus, padainavo tris lietuviškus 
ir vieną itališką kūrinį. Tai jau
na, kylanti ir daug žadanti pa
jėga dainos pasaulyje.

Perskaičius rezoliucijas Ka
nados vyriausybei, sugiedotas 
Lietuvos himnas ir tuo būdu 
vainikuota Vasario 16 šventė 
Toronte. Visi skubėjo namo, 
nes programa, turėjusi prasidė
ti 3.30 v. p. p., pasibaigė 7.50 v. 
v. Negalėjimas pradėti progra
mos laiku, ištęstos kalbos ir 
pertraukos programą padarė il
gesnę, negu rengėjai buvo pla
navę. Ds.

Vasario 16 šventės proga su
rinkta aukų Tautos Fondui: To
ronto Prisikėlimo šventovėje — 
$2791, Lietuvos Kankinių šven
tovėje — $907, evangelikų — 
$213.17, Lietuvių Pensininkų 
Klubo surengtame minėjime L. 
Namuose — $267, Toronto L. 
Namų sekmadienio popietėje — 
$430, Anapilio salėje — $3813.- 
50, Stayneryje — $314; iš viso 
— $8735.67. Kanados Lietuvių 
Bendruomenei atskirais vokais 
surinkta $1350.

Vasario 16 proga savaitraš
tis “Latvija — Amerika” š.m. 
6 numeryje išspausdino Alek
sandro Vilks straipsnį “Lietu
vos diena” ir įdėjo tris iliustra
cijas — valstybės teatro Kaune, 
Vyčio ir dail. M. Sileikio pa
veikslo. Estų laikraštis “Vaba 
Eestlane” įdėjo nuotrauką lie
tuvių delegacijos Baltuosiuose 
Rūmuose Vašingtone.

Gautas laiškas iš okupuotos 
Lietuvos A. Kauneckiui, R.R.l, 
Magnetawan, Ont. Siuntėjas ar 
siuntėja — Aleksandrija S. J. 
Damb. Atsiimti “TŽ” administ
racijoje.

Siam tikslui 1978 m. gruodžio pra
džioje Montrealyje sudarytas komi
tetas: nariai — Audronė Jonelytė, 
Ina Kličienė, Kristina Mališkaitė, 
Kostas Toliušis, ižd. Juozas Siaučiu- 
lis, pirm. Irena Lukoševičienė. Ko
mitetas suplanavo tris galimybes lė
šoms telkti.

I. Dešimties laimėjimų loterija. 
Laimikiai: P. Baltuonis — medžio 
skulptūra, R. Bukauskas — paveiks
las, Ir. Lukoševičienė — kilimas, Kr. 
Makauskienė — paveikslas, G. Mont
vilienė — kilimas, D. Staškevičienė 
— tautinė lėlė, J. Siaučiulis — pa
veikslas iš medžio’, K. Toliušis — 
$100, A. Vazalinskas — paveikslas, 
“Loto Canada".

Laimikių traukimas įvyks didžiu
liame jaunimo baliuje balandžio 28 
d. Aušros Vartų parapijos salėje. Bi
lietų platinimu rūpinasi Juozas Siau
čiulis.

II. Šokolado išpardavimas su lie
tuvišku užrašu “Remkime IV-tąjį Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongresą”. 
Šokolado išpardavimu rūpinasi A. 
Jonelytė ir K. Mališkaitė.

III. Draugų ir bičiulių vakarienės 
kongresui paremti. Visi esate kvie
čiami apie save suburti 3-4 poras; 
kiekviena pora surengia vieną vaka
rienę per mėnesį; kiekviena į sve
čius atėjusi pora paaukoja $10 kon
greso reikalams. Jeigu atsirastų bent 
50 šeimų, kurios norėtų tokiu būdu 
kongresą paremti, per mėnesį leng
vai sutelktume $500, o per 4 mėn. 
$2000. Tuo būdu ir pažįstami malo
niai pabendrautų bei kongresą pa
remtų! Kodėl nepamėginti! Apie sa
vo įsijungimą prašoma pranešti Inai 
Kličienei 331-5590.

Dar yra keli mėnesiai iki kon
greso Europoje. Būkime visi šio ne
eilinio įvykio rengėjai — apsirūpin
kime laimėjimų bilietais, įsigykim 
ir kaimynus apdovanokim šokola
du, įsijunkim į vakarienių ratą. Te- 
nelieka nė vieno montrealiečio, ne- 
prisidėjusio prie kongreso lėšų tel
kimo! Inf.
$v. Kazimiero parapijos žinios

— Kovo 3, šeštadienį, 6 v. vakaro, 
bus iškilmingos šv. Kazimiero šven

tės Mišios, po jų — parapijos svetai
nėje vakarienė su baru, loterija ir 
orkestru. Įėjimas — $7 asmeniui.

— Į IV pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą, įvykstantį Europoje, lie
pos mėn. rengiasi vykti keli mūsų 
parapijos jaunuoliai-ės.

— Staiga dėl širdies priepuolio 
į ligoninę pateko Elena Navikėnienė 
ir Marija Daunoravičienė.

— Nuo vėžio ligos vasario mėn. 
11 d. mirė Julija Gargaslenė, 66 m. 
amžiaus. Palaidota iš Sv. Kazimiero 
šventovės. Liko vyras Stasys ir duk
tė Magdalena. Sk.

“LITO" VALDYBA kviečia meti
nį “Lito” narių susirinikmą 1979 m. 
kovo 17, šeštadienį, 4 v.p.. Aušros 
Vartų parapijos salėje, 1465 De Seve 
St. Registracija prasidės pusę va
landos anksčiau. Po susirinkimo — 
vakarienė.

Šiais metais “Lito” valdyboje sa
vo kadenciją užbaigė Algis Kličius, 
Vincas Piečaitis ir Vytautas Z. Kudž- 
ma (miręs); kredito komisijoje — 
Jonas Adomonis, revizijos komisijo
je — Kostas Toliušis. Pagal statutą 
jie gali būti siūlomi kandidatais per
rinkimui.

Kandidatų pasiūlymai į Vaidybą 
ir komisijas turi būti padaryti raš
tu bent dviejų pilnateisių unijos 
narių ir įteikti sekretoriui iki susi
rinkimo atidarymo. Prie siūlymo 
turi būti pridėtas raštiškas kandi
dato sutikimas būti renkamu. Kan
didatams siūlyti formos gaunamos 
abiejuose “Lito” skyriuose. Susirin
kimo darbotvarkė išsiuntinėta vi
siems nariams kartu su metine apy
skaita. Inf.

“Litas” 1978 metais:

1978 1977
Balansas $8,455,150 $7,336,732
Narių

santaupos 8,238,766 7,132,871
Paskolos 7,576,818 6,382,718
Atsargos

kapitalas 233,529 231,245
Metų pelnas 9,545 35,312
Nariai 1,826 1,732

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

MR*! Res.: 256-5355

PETRAS ADAMON1S
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

| e tradicini Užgavėnių
8 ERfe O* ■ III 1979 m. vasario 24, šeštadienį,

M J ■ || ■ Lietuvių Namuose,BALIU _________ų Namuose, 
Karaliaus Mindaugo menėje,
1573 Bloor Street West 
Baras ir salė atidaromi 7 valandų vakaro

Gros 4 asmenų orkestras, bus loterija, tradicinis Įėjimas: suaugusiems $4.00,
Užgavėnių maistas ir kitos staigmenas. pensininkams ir studentams $3.00.

Toronto Lietuvių Namai _____________ _________

tradicinis

vasario 27, antradienį, 7 valandą vakaro, 
Toronto Prisikėlimo parapijos salėje

Įėjimas 
— $7.00 (su 
vakariene)
Įdomi 
programa,

baras 
Visus 
dalyvauti 
maloniai 
kviečia —
RENGĖJOS

Anapilio Moterų Būrelis kovo 
24 d. Anapilio salėje rengia kul
tūrinį vakarą. Programai atlik
ti pakviestas Žymus aktorius Jo
nas Kelečius iš Čikagos.

“The Toronto Star” 1979. II. 
4 laiškų skyriuje išspausdino 
Marianos Griebling, 12 m. am
žiaus, laišką, kuriame ji pasako
ja savo šeimos istoriją. Esą ji 
gyvenusi Lietuvoje ir 1944 m. 
iškeliavusi Vokietijon, nes grė
sė rusų okupacija ir deportaci

ja Sibiran. Tuomet jos senelė 
su 6 vaikais pasiekė Dancigą 
(autorės motina buvusi 11 me
tų) ir laivu persikėlė Danijon. 
Prieš tai Vokietijoje tą šeimą 
buvo suradę rusai ir nužudę 17 
m. amžiaus motinos seserį. Da
nijoje motina dirbusi gail. se
sele ir ištekėjusi už kanadiečio. 
Dabar jos motina su šeima gy
venanti Willowdale, Ont. Iš mi
nėto aprašymo matyti, kad laiš
ko autorės motina ir kiti šeimos 
nariai yra vokiečių kilmės.

Pranešame, kad atidarytas kabinetas

A domonis r Yw
nepageidaujamiems gyvaplaukiams pašalinti 

(short wave, galvanic, the blend)
“ELECTROLYSIS” yra vienintelis medicinos pripažintas būdas 
pašalinti nepageidaujamiems gyvaplaukiams.
Šią problemą dabar lengvai ir saugiai išsprendžia naujas metodas, 
kuris yra ypač veiksmingas patyrusio profesijonalo rankose, turin
čiose modernius įrankius.
Ir maži dalykai džiugina žmogų, ypač kai žinai, kad gerai atrodai. 
Paskambinkite dar šiandieną ir pasiteiraukite papildomų informa
cijų. Aš mielai padėsiu išspręsti jūsų problemas ir atsakysiu j 
jūsų klausimus.

Telefonas 767-3209
Jei neatsiliepia, skambinti 827-5664

Birutė Adomonis - Electrologlst
2186 Bloor Street West, Suite 214, Toronto, M6S 1N2

(vienas blokas į rytus nuo Runnymede Avė., 
autoaikitė už Kennedy gatvės)


