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Prieš 40 metu
Lietuvos valstybinės plėtros bei didybės laikai truko 

šimtmečius, bet ir jos vergijos laikotarpiai buvo šimtme
tiniai. Išnirusi iš amžių priespaudos po I D. karo, Lietuva 
sušvito nuostabia dviejų dešimtmečių laisve bei nepri
klausomybe, kuri buvo, pasirodo, meteoriška dovana tau
tai, nes ir vėl atėjo vergijos sutemos, kurios pasidarė jau 
dvigubai ilgesnės už laisvės bei nepriklausomybės laiko
tarpį. Ir tai įvyko todėl, kad didieji kaimynai panoro pra
ryti mažą, bet gintaru žėrintį kraštą. Hitlerinei Vokietijai 
neva prireikė naujos erdvės, o stalininei Rusijai — karinės 
bazės prasidėjusioje milžinų kovoje. Vakarietinis kaimy
nas žygiavo Lietuvon kultūros vardu, o rytietinis — lais
vės bei saugumo. Iš tikrųjų betgi ir vienas, ir kitas susir
go imperializmo karštine. Rudasis imperializmas veržėsi į 
rytus kaip neva tuščią erdvę, o raudonasis — į vakarus, 
skleisdamas neva socialinio išlaisvinimo idėją ir stiprin- 

’ damas karines pozicijas. Lietuva, kaip ir kitos Baltijos 
valstybės, tapo anų brutaliųjų imperializmų auka, kurios 
likimas buvo užantspauduotas 1939 metų rugpjūčio 23 
dieną Maskvoje Ribbentropo-Molotovo sutartimi, ši sutar
tis buvo politinė išraiška dviejų spalvų imperializmo, pa- 
siruošusio naikinti mažesnių tautų laisvę, ugdyti savo ka
rinę galybę, skirtą tautinei ir tarptautinei vergijai plėsti.

PRAŪŽĖ jau 40 metų. Milžinų kautynėse vakarietinis 
imperializmas žuvo, bet išliko rytietinis. Šis irgi būtų 
žlugęs II D. karo pabaigoje, jeigu Vakarų sąjunginin
kai būtų buvę apdairesni. Jie buvo stiprūs kariniuose 

frontuose ir dargi rėmė sovietinį imperializmą. Užtat jie 
laimėjo karinėje srityje, bet pralaimėjo politinėje. Jų re
miamas sovietinis imperializmas tiek atsigavo ir sustiprėjo, 
kad tapo realia pačių vakariečių grėsme. Dabar vakarie
čiai kalba apie laisvą tautų apsisprendimą, bet jų kalbų 
sovietai nepaiso. Apie tautų laisvę sovietinei Rusijai rei
kėjo kalbėti tada, kai ji buvo karo nualinta ir priblokšta. 
Tada būtų užtekę tvirto žodžio bei mosto, bet, deja, vaka
riečių politikai pasirodė esą trumparegiai. Jie ne tik 
nustūmė vergijon milijonus kitų kraštų gyventojų, bet ir 
patys atsidūrė sovietinio imperializmo grėsmėje. Politinės 
klaidos buvo tokios fatališkos, kad jokie vėlesni politikai 

. neįstengė jų atitaisyti Iš milžinų kautynių arer-»« like 
pašalinti — Hitleris, Musolinis, pasitraukė ŠtalinaSi Mao- 
tsetungas, bet pastarųjų vietas užėmė kiti diktatoriai, ku
rie įtvirtintą imperializmą puoselėja toliau. Į grasinančių 
milžinų kautynes buvo priversta Įžengti ir laisvės gynėja 
Amerika su savo sąjungininkais. Ji yra didelė pajėga, bet 
nuolat stokoja apdairesnių politinių vadų. O dabar kaip 
tik yra politikų valanda, nes naujame pasaulio žemėlapy
je pirmoje eilėje lemia politinė jėgų konsteliacija.

SOVIETINIS rusų imperializmas yra įsitvirtinęs pasau
liniu mastu ir politinėje, ir karinėje srityje. Jis laimi 
savajam frontui vieną kraštą po kito abiem būdais — 

politiniu ir kariniu. Daug kur vakariečiai turi trauktis bei 
siaurinti savo frontą, nes neturi sovietams būdingo impe
rialistinio agresyvumo, klastingai veikiančio viliojančiais 
tautų išlaisvinimo šūkiais. Tačiau dyla ir sovietinis im
perializmas. Jis galbūt plečiasi geografine, bet silpnėja 
idėjine prasme. Tautos, kurios ilgesnį laiką pagyveno so
vietinėje sistemoje, kratosi jos, iškrausto atsiųstus pata
rėjus ir orientuojasi demokratijos linkme. Deja, nevisos 
tautos pajėgia tai padaryti, nes liko surakintos sovietinės 
diktatūros. Tokių eilėje yra ne tik Lietuva, bet ir daugelis 
kitų tautų Europoje bei kituose žemynuose. Patirtis sovie
tinio gyvenimo atidaro akis daugeliui asmenų ir tautų. O 
tai yra viena didžiųjų vilčių ateičiai. Sovietinis imperializ
mas po savo kariniais šarvais slepia didžiąją silpnybę — 
prievartą bei priespaudą, kuri anksčiau ar vėliau sukelia 
asmenų ir tautų pasipriešinimą. Ir juo daugiau bus pri
spaustų bei pavergtų tautų, juo didesnė galimybė išaugti 
į stipresnį pasipriešinimą. Atėjus kritiškai valandai, pas
tarasis gali staigiai sprogti ir sunaikinti ilgametę vergiją. 
Sovietinė priespauda yra kartu ir parakas, kuris gali sunai
kinti patį prispaudėją bei atidaryti kelius laisvėn.

KANADOS ĮVYKIAI

Nafta ir doleriai

Pasaulio Įvykiai
TERORISTINĖ AIRIŲ IRA ORGANIZACIJA NUŽUDĖ LORDĄ 
Mountbatteną, buvusį Britanijos laivyno admirolą, vadovavusį ka
rinėms sąjungininkų pajėgoms pietryčių Azijoje II. D. kare su 
japonais. Į jo motorlaivį, kuriuo Mountbattenas su savo šeima 
išplaukė švejoti iš Airijos Mullaghmoro uosto į Donegalo įlanką, 
buvo padėta radijo bangomis kontroliuojama bomba. Nuo jos 
sprogimo žuvo Mountbattenas, 79 metų amžiaus, jo anūkas Nicho
las, 14 m., dukters uošvė D. Brabourne, 82 m., motorlaivį aptarna- 
vęspenkiolikmetis jaunuolis P. Maxwell. Sprogimas sunkiai sužei
dė Mountbatteno dukrą Patriciją, jos vyrą lordą J. Bradbourne, 
antrą jų sūnų Timothy. Lordas Mountbattenas yra karalienės Elz
bietos giminaitis, kraujo ryšius turintis ir su kitomis karališkomis

Premjeras J. Clarkas su savo 
ministerių kabinetu posėdžiavo 
Jasper vietovėje, Albertoje, 
ruošdamasis artėjančiam Kana
dos parlamento atidarymui spa
lio 9 d. Pasitarimuose pagrindi
nis dėmesys teko Albertos naf
tos kainų sulyginimui su pasau
linėmis. Premjeras J. Clarkas 
pritaria šiai minčiai, bet dar nė
ra padaręs galiutinio sprendimo 
dėl kanadišką naftą vartojančių 
kitų provincijų protesto. Pra
ėjusią savaitę Albertos nafta bu
vo pabranginta iki $13.75 už 
statinę. Praktiškai tai reiškia 
galiono benzino ar namams šil
dyti alyvos pabranginimą maž
daug 5 centais. Iki pasaulinės 
kainos vis dar liko didokas apie 
$10 skirtumas. Sakoma, kad Jas- 
pere buvo svarstytos dvi galimy
bės: 1. prišnekinti Albertą duo
ti paskolas kitoms provincijoms 
iš vadinamo tautinio palikimo 
fondo, kuriam lėšos yra gautos 
iš parduotos naftos pelno, 2. 
įvesti federacinį mokestį naftos 

pelnui ir surinktus dolerius iš
dalinti provincijoms. Teigiama, 
kad premjeras J. Clarkas yra 
daugiau linkęs į pirmąją gali
mybę. Tautinio palikimo fonde 
Alberta jau turi apie $5 bilijo
nus, o pakėlus naftos kainas iki 
pasaulinio lygio, per keletą me
tų tas fondas pasiektų $25 bili
jonus. Įvedus paskolų davimą 
kitoms provincijoms, Alberta 
taptų savotiška visos Kanados 
bankininke, nors jai dolerius su
dėjo naftą perkančios provinci
jos. Didžiausią opoziciją tokiam 
planui reiškia Ontario premje
ras W. Davis, naujuoju energi
jos išteklių ministerių paskyręs 
labiausiai patyrusį savo partijos 
derybininką R. Welchą.

Federacinės liberalų partijos 
vadu Kvebeke buvo senatorius 
J. Marchandas, P. E. Trudeau 
ministerių kabinetui priklausęs 
1969-76 m. Visus nustebino stai
gus jo pasitraukimas iš vado 

(Nukelta i 9-tą psl.)

Ketvirtojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso delegacija 1979 m. rugpjūčio 1 d. Romoje įteikė popiežiui Jonui- 
Pauliui II ne tik sveikinimą, bet ir lietuvišką simbolinę dovaną. Iš kairės: Arvydas Žygas iš JAV, Onutė Virbickaitė 
'iš Britanijos, Gabija Juozapavičiūtė iš Kanados, Paulius Kuras iš Kanados Nuotr. Felici

Lietuviu kovos italų spaudai
ELTA-PRESS informacijos italų kalba pasiekia milijonus Italijos gyventojų ir net patį popiežių

Lietuvių informacijos tarny
bos direktorius ir Italijos Lie
tuvių Bendruomenės pirm, 
mons. Vincas Mincevičius iš- 
leisdino du ELTA-PRESS ge
gužės ir dvigubą birželio- liepos 
numerius. Jie pasiekė italų 
spaudos agentūras, laikraščių 
redakcijas, augštuosius italų po
litikos sluogsnius bei įvairių 
kraštų diplomatines tarnybas; 
yra skaitomi ir paties popie
žiaus Jono-Pauliaus II bei jo 
artimųjų bendradarbių.

Religinių žinių skyriuje italų 
visuomenė išsamiai informuoja
ma apie prel. Audrio Juozo Bač- 
kio paskyrimą atsakingom K. 
Bendrijos viešųjų reikalų tary
bos pasekretorio pareigom.

Daugiau kaip du puslapiu 
užima bendras lietuvių katalikų 
kunigų ir ortodoksų atstovų ti
kinčiųjų teisėm ginti komitetų 
atsišaukimas į popiežių Joną- 
Paulių II, į anglikonų primą 
arkiv. D. Coggan, j JAV prez. 
J. Carter; ir kitus. Tai didelės 
svarbos dokumentas, iškeliantis 
būtiną reikalą sudaryti tarptau
tines sutartis tikinčiųjų teisėm 
apsaugoti ir sudaryti tarptauti
nę komisiją šių teisių vykdymui 
kontroliuoti. Dokumentą pasi
rašė penki lietuviai kunigai — 
J. Kauneckas, A. Svarinskas, 
S. Tamkevičius, V. Vėlavičius, 
J. Zdebskis ir ortodoksų atsto
vai — G. Jakuninas, V. Kapi- 
tančiukas ir V. Scegnovas.

Religinių žinių skyrius baigia
mas dviem nekrologais. Pirma
jame apžvelgiamas gegužės 28 
d. Lietuvoje mirusio Kauno ir 
Vilkaviškio vyskupijų apaštali
nio administratoriaus vyskupo 
Juozapo Matulaičio-Labuko gy
venimo kelias ir plati veikla. 
Velioniui teko gyventi ir dirbti 
sunkiais sovietų okupacijos lai
kais, patirti Sibiro tremtį ir 
įvairius sunkumus bei spręsti 
komplikuotas Lietuvos tikinčių
jų problemas. Šv. Tėvas, paty
ręs apie vyskupo Labuko ligą, 
per Vatikano valstybės sekre
torių kardinolą Casarolį pasiun
tė jam specialų apaštalinį palai
minimą. Jo laidotuvėse Šiluvos 
Marijos šventovėje dalyvavo 
apie 300 kunigų ir 7 Lietuvos 
bei Latvijos vyskupai.

Balandžio 5 d., vėžio ligos pa
kirstas, mirė Ceikinių parapijos 

klebonas kun. Karolis Garuc- 
kas, priklausęs jėzuitų ordinui. 
Velionis buvo vienas iš uoliau
sių sielovados vadų, suorgani
zavęs lietuvių grupę Helsinkio 
nutarimų vykdymui sekti ir pa
skelbęs nemažai svarbių doku- 
metų, iškeliančių sovietų nusi
kaltimus. Ir lietuvių Helsinkio 
grupės nariai buvo pristatyti 
Nobelio taikos premijai gauti. 
Šv. Tėvas taip pat įvertino kun. 
Garucko nuopelnus ir, patyręs 
apie jo ligą, pasiuntė jam spe
cialų apaštalinį palaiminimą.

Politinių žinių skyriuje ELTA- 
PRESS supažindina italų visuo
menę su kitos Lietuvos pogrin
džio spaudos paskelbtais doku
mentais. Čia randamas lietuvių 
Helsinkio grupės dokumentas 
nr. 14, protestuojantis prieš 
Romo Ragaišio, žmogaus teisių 
gynėjo, suėmimą. Pateikiamas 
“AUŠROJE” paskelbto atsišau
kimo vertimas, raginantis lais
vąjį pasaulį daryti visa, kad 
būtų išgelbėti iš mirties pavo
jaus keturi Vilniaus gimnazijos 
moksleiviai — Vytautas Bogu
šis, Julijus Sasnauskas, Algis 
Masilionis ir Andrius Tučkus. 
Visi keturi jaunuoliai buvo pa
šaukti karinei tarnybai ir skau
džiausiai persekiojami.

Iš pirmojo “Varpo” numerio 
pateikiamas 7 psl. dokumenti
nio straipsnio vertimas apie 
Lietuvos laisvės ir nepriklauso
mybės budelio Suslovo veiklą 
Lietuvoje po antrosios sovietų 
invazijos 1944 m.

Balys Gajauskas dokumen
tuotame straipsnyje pagrįstai 
atsako į visus generalinio pro
kuroro iškeltus jam kaltinimus 
ir Įrodo jų nepagrįstumą. Prie 
šio dokumento prijungtas Mon- 
trealio universiteto 12-kos pro
fesorių pareiškimas, reikalau
jantis išlaisvinti neteisingai pa
smerktą Balį Gajauską.

Aliarmas Maskvos pavergto
se tautose dėl naujos rusifikaci
jos bangos ir naujosios VLIKo 
valdybos atsišaukimas į viso 
pasaulio lietuvius užbaigia EL
TA-PRESS gegužės mėnesio 
numerį

Dvigubame birželio - liepos 
ELTA-PRESS numeryje patei
kiami Lietuvos pogrindžio lei
dinių straipsnių vertimai, at
skleidžiantys italų visuomenei 

kitus faktus. Didžiausią įspū
dį daro “AUŠROS” 12 nr. pa
skelbti duomenys apie 19 metų 
jaunuolio Antano KALINAUS
KO protesto žygį už Lietuvos 
liasvę, susideginant Latvijoje 
1976 m. A. Kalinausko nuotrau
kos puošia šio numerio viršelį.

Kitas ilgas 3 psl “AUŠROS” 
straipsnis išsamiai nagrinėja 
Milano katalikų universiteto 
akademiko Petro Paulaičio liki
mą, kuris jau 30 metų yra kali
namas sovietų kalėjimuose. Tai 
tikro Lietuvos kankinio istori
ja. Kadangi P. Paulaitis jau 
baigia 75 gyvenimo metus, jam 
skubiai reikalinga pagalba. Vi
si kviečiami rašyti jam laiškus 
šiuo adresu: Dr. Petras Paulai
tis, Mordovskaja ASSR, Stanci- 
ja Potma, p/o Lesnoj 385/19-3, 
USSR.

Vilniaus universiteto 400 me
tų įsteigimo sukaktis italų vi
suomenei primenama išsamiu 
pranešimu, remiantis pogrindi
niu “Alma Mater". Pirmame 
straipsnyje Vilniaus universite
to vadovybė kreipiasi j Sovietų 
Sąjungos mokslo akademijos 
pirmininką prašydama grąžinti 
Vilniaus universitetui iš Lietu
vos išvežtus istorinius ir kultū
rinius dokumentus. Išsamiuose 
“Alma Mater” komentaruose 
iškeliami kiti Vilniaus universi
tetui rusų padaryti nusikalti
mai ir neįkainojama žala.

Dar didesnė žala lietuvių tau
tai daroma gudriai stiprinama 
rusifikacija. Plačiame praneši
me iš Vienos, remiantis origi
naliais pačių rusų paskelbtais 
dokumentais, informuoja
ma apie Taškente įvykusią visa
sąjunginę konferenciją rusifika
cijai visoje Sovietijoje koordi
nuoti. Paskelbti taip pat atitin- 
kakamų potvarkių vertimai, ku
rie yra privalomai taikomi viso
je Sov. Sąjungoje. Tokios rusi
fikacijos sovietų pavergtos tau
tos dar niekad nematė, todėl 
savaime suprantamas pavergtų 
tautų kreipimasis į laisvąjį pa
saulį: “SOS Pasauli!

Šiame ELTA-PRESS numery
je informuojama italų tauta 
apie lietuvių jaunimo prašymą 
Jungtinėm Tautom grąžinti lais
vę Lietuvai, apie JAV kongre
so žygius išlaisvinti lietuvį di-

(Nukelta j 10-tą psl.) 

šeimoms Europoje. Kaip II D.» 
karo didvyris buvo labai popu
liarus asmuo, atsisakęs asmeni
nės apsaugos. Savo gilius pėdsa
kus yra palikęs Indijoje, kuriai 
padėjo pasiekti valstybinę ne
priklausomybę. Dėl jo žuvimo 
Indijos vyriausybė paskelbė sa
vaitę trukusį gedulą. Sekančią 
dieną po šio atentato IRA tero
ristai panašia bomba Š. Airijoje, 
Warreno vietovėje, nužudė 18 
britų karių. Atrodo, šiais dviem 
kruvinais įvykiais jie norėjo pa
minėti britų kariuomenės at
siuntimą š. Airijon prieš 10 me
tų. Moralinės paspirties tikslu 
britų karius Belfaste aplankė 
Britanijos premjerė M. Tha
tcher. Vatikane buvo paskelbta, 
kad popiežius Jonas Paulius II, 
lankydamasis Airijos respubli
koje planavo užsukti ir į Š. Ai
rijos Armagho sritį, bet šis vizi
tas dėl teroro veiksmų dabar at
šaukiamas. Airijos policija Dub
line suėmė įtariamus Mountbat
teno žudikus — F. McGirlą ir T. 
McMahoną.

Drama Niujorke
Didžiojo Maskvos teatro bale

to šokėjas Aleksandras Goduno
vas, atsiskyręs nuo gastroliuo
jančios grupės, pasiprašė politi
nės globos, kuri jam tuojau pat 
buvo suteikta. Jo žmoną baleri
ną Liudmilą Vlasovą KGB sau
gumiečiai spėjo nugabenti į ke
leivinį “Aeroflotu” lėktuvą, ku
ris automobiliais buvo užblo
kuotas J. F. Kennedžio aerodro
me. Prez. J. Carterio vyriausy
bė, prisimindama S. Kudirkos 
dramą, norėjo būti tikra, kad 
Liudmila Sovietų Sąjungon 
grįžta ir vyrą palieka savo noru. 
Pastarasis teigė, kad pasilikimą 
JAV jiedu planavo kartu. Po 70 
valandų derybų JAV valdžios 
atstovams buvo leista susitikti 
su Liudmila Vlasova. Apsupta 
KGB saugumiečių, ji pareiškė 
norą grįžti Sovietų Sąjungon. 
Tik tada buvo leista lėktuvui pa
kilti. šis incidentas, susilaukęs 
didelio spaudos ir televizijos dė
mesio, vėl išgarsino Simą Ku
dirką — jis buvo rodomas tele
vizijoje, apie jo tragediją, pasi
baigusią laimingu grįžimu į 
JAV, rašė spauda.

Ryšiai su Kinija
Komunistinėje Kinijoje lan

kėsi JAV viceprez. W. Mondale. 
Kantone jis atidarė JAV konsu
latą, o Kinijai bus leista atidary
ti konsulatus Houstone ir San 
Franciske. Prez. J. Carterio var
du komunistinei Kinijai buvo

pažadėta $2 bilijonų paskola iš 
importo-eksporto banko penke- 
rių metų laikotarpiui. Per tele
viziją pasakytoje kalboje vice
prez. W. Mondale teigė, kad 
JAV nori stiprios Kinijos ir kad 
betkoks jos silpninimas iš užsie
nio būtų priešingas politiniams 
JAV siekiams. Viceprez. W. 
Mondale pasirašė naujas sutar
tis, liečiančias kultūrinius ry
šius, paramą hidroelektrinių jė
gainių statybai Kinijoje. Buvo 
sutarta, kad Kinijos premjeras 
H. Guoefengas apsilankys JAV, 
o prez. J. Carteris atvyks Kini- 
jon.

Karo sukaktis
Rugsėjo 1 d. sukako 40 metų 

nuo II D. karo pradžios. Minė
damas šią sukaktį, V. Vokieti
jos kancleris H. Schmidtas už
tikrino pasaulį, kad vokiečiai 
nėra užmiršę siaubingų A. Hit
lerio nusikaltimų. Draugiški ry
šiai su Prancūzija, sutartys su 
R. Europos šalimis liudija poka
rinį V. Vokietijos atsakingumą. 
Pasak kanclerio H. Schmidto, 
V. Vokietija yra atsisakiusi jė
gos. Jos kariai š. Atlanto Sąjun
goje turi tik vieną tikslą — sau
goti bei užtikrinti taiką. Ilgu ra
šiniu II D. karo pradžios sukak
tį paminėjo ir sovietų kompar
tijos oficiozas “Pravda”. Jame 
teigiama, kad JAV ir kitos Va
karų valstybės nieko neišmoko 
iš II D. karo pamokos. Kaltę dėl 
II D. karo pradžios “Pravda” 
suverčia Prancūzijai, Britanijai 

' ir JAV, kurios, girdi, kurstė A. 
Hitlerį prieš Sovietų Sąjungą. 
Kad jis karą pradėjo prieš ka
pitalistines valstybes, o ne prieš 
Sovietu Sąjungą, tėra istorinis 
paradoksas. “Pravdos” teigimu, 
1939 m. pasirašytą Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos paktą padikta
vo vakariečių nuolaidos A. Hit
leriui. “Pravda” nutyli istorinį 
faktą, kad į II D. karo pradinin
kių eiles yra įsijungusi ir pati 
Sovietų Sąjunga, ateidama tal
kon A. Hitleriui jo kare su Len
kija. c

Paskyrė atstovę
Prez. J. Carteris atsistatydi

nusį JAV ambasadorių Jungti
nėse Tautose A. Youngą nutarė 
pakeisti kitu negru — buvusiu 
jo pavaduotoju D. McHenriu. 
Šiuo žingsniu jis tikisi išlaikyti 
A. Youngo pradėtą tiltų staty
mą su negrų valstybėmis Afri
koje ir taipgi užsitikrinti JAV 
negrų balsus sekančiuose prezi
dento rinkimuose.
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Prieš 40 metų
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Nauja linkmė?
AL. GIMANTAS

Kasdien stebintieji JAV tele
vizijos pagrindinių stočių žinių 
laidas (vietines ir tarptautines) 
jau bus išgirdę iš komentatorių 
ar pranešėjų lūpųx naujovę. 
Jungtinės Valstybės pradeda, 
pradėjo ar pradės ne tiek esamų 
ač naujų režimų, bet tik pačių 
tautų, valstybių pripažinimą.

Nebūtinai visa tai prasidėjo 
su nesenais įvykiais Nikaragvo
je, su sandinistų sukilėlių laimė
jimu. Gal greičiau tenka tai riš
ti su įvykiais Afganistane ir su 
Raud. Kinijos pripažinimu bei 
užmezgimu pilnų diplomatinių 
ir konsulinių santykių. Sekę 
šiuos įvykius neturėjo nustebti 
išgirdę, kad, vos Nikaragvos pre
zidentui Samozai išvykus iš 
krašto, amerikiečiai skubėjo su 
sukilėlių valdžios pripažinimu. 
Valstybės Departamento kalbė
tojai ir televizijos žinių komen
tatoriai ėmė aiškinti, kad visa 
tai reiškia ne tiek naujų režimų, 
kiek tolimesnį pačių valstybių 
pripažinimą, siekimą artimes
nių santykių su pačia tauta ta
me ar kitame krašte, valstybėje, 
nebūtinai pritariant ar simpati
zuojant naujam režimui.

Tiesiogiai ar netiesiogiai to
kie vėjo pūstelėjimai turi tam 
tikros įtakos ir mūsų daugumai 
rūpimoje srityje. Tai oficiali 
JAV įstaigų laikysena santykių 
su sovietinama Lietuva gana 

A + A 
JUOZUI SKĖRIUI 

mirus,
žmonai ONUTEI ir giminėms reiškiame nuoširdžiau
sių užuojautų —

Kazys ir Ona Kudukiai 
Jonas ir Paulina Butkai

MIELAI NAREI
A+A

VALENTINAI VALAITIENEI
mirus, jos vyrų MARIJONĄ, dukrų RASĄ ir sūnų 
GINTĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiame —.

Baltiečių Moterų Taryba 
Toronte

A+A

VALENTINAI VALAITIENEI

mirus,

jos vyrui MARIJONUI, dukteriai RASAI ir sūnui

GINTAUTUI su šeima gilių užuojautų reiškia —

B. Baranauskas

painiame labirinte. Daugelį jau
dina JAV konsulinių įstaigų pa
reigūnų viešnagės ir susitikimai 
su vadovaujančiais sluogsniais 
Vilniuje. Kiti vėl savaip bando 
aiškintis ir nevisai retą mokslo, 
meno, sporto grupių ar atskirų 
asmenų lankymąsi atitinkamose 
institucijose Lietuvoje. įvairūs 
pasiteiravimai Vašingtone daž
niausiai gauna pusiau miglotus 
paaiškinimus, retai kada užgrie
biančius pačią reikalo esmę. O 
visos problemos pagrindinis ke
valas — tolimesnės egzistenci
jos užtikrinimas Lietuvos pa
siuntinybei dar vis laukia kon
kretesnių ir palankesnių spren
dimų.

Kol kas ypatingesnių pakei
timų amerikinėje politikoje, lie
čiančioje Lietuvą, nėra. Tas 
“people to people” santykiavi
mo būdas, regis, oficialiai ir to
liau laiminamas pilnomis ranko
mis. Jį pristabdo tam dar nepa
siruošusi mūsų pačių viešoji 
opinija ir gana glaudi lietuviš
kųjų veiksnių reakcija. Gal nuo
vargis, gal beskubąs laikas, gal 
pradėję braškėti principai bent 
iš dalies lemia, kad bendrosios 
lietuviškosios nuotaikos minėto
je srityje nėra vieningos, kaip 
išorėje gali atrodyti. Galimas 
dalykas, kad ir bendrasis ameri- 
kėjimo vyksmas, vis giliau pa- 
liečiąs, turi įtakos ir mūsų pa
čių nuotaikų ar įsitikinimų kai
tai.

Čia rasite straipsnį, paimtą iš slap
to okupuotos Lietuvos laikraščio 
“Aušrelė”, išleisto 1978 m. vasario 
16 <1. Jame atskleidžiama ir Lietu
vos okupacijos procedūra pagal ten 
prieinamus šaltinius. RED.

Nacionalsocializmas yra vokiškas 
komunizmas. Tarp šių dviejų ideolo
gijų yra daug bendra. Bet daugiau
sia — tarp Stalino ir Hitlerio. . .

ANTANAS SMETONA 
1939 metų rugpjūčio 23 d., 

savo vyriausybių įgalioji, Vokie
tijos užsienio reikalų ministeris 
von Ribbentropas ir TSRS užsie
nio reikalų komisaras y. Molo
tovas pasirašė Vokietijos-TSRS 
nepuolimo sutartį. Griežtai slap
tu papildomu protokolu buvo 
nuspręstas eilės suverenių vals
tybių — Suomijos, Estijos, Lat
vijos, Lietuvos ir Lenkijos — 
likimas. Vokiškieji ir rusiškieji 
imperialistai nusprendė: Suomi
ją, Estiją, Latviją, dalį Lenkijos 
ir Besarabijos “atiduoti” sovieti
nės Rusijos įtakos sferai, turint 
teisę imtis šių valstybių atžvil
giu “specpriemonių” (okupuoti 
jas). Lietuva ir dalis Lenkijos 
teko Vokietijai (Rėjaus doku
mentų rinkinys, psl. 37).

Vokietija, užsitikrinusi TSRS 
neutralitetą, gavusi jos politinę, 
karinę ir ekonominę pagalbą, 
rugsėjo 1 d. užpuolė Lenkiją, 
tuo pradėdama Antrąjį pasauli
nį karą. Vokietija buvo suinte
resuota prisijungti Lietuvą 
drauge su Vilniaus kraštu. To
dėl jos vyriausybė karo išvaka
rėse pasiūlė Lietuvai iš Lenki
jos ginklu atsiimti Vilniaus 
kraštą. Vokietija pažadėjo Lie
tuvos kariuomenės žygį į Vilnių 
paremti vokiečių karo aviacija, 
šarvuočiais ir sunkiąja artileri
ja (V. Kancevičius, 1940 metų 
birželis Lietuvoje, V. 1973, psl. 
9-10). Lietuva, demonstruodama 
priešiškumą grobikiškiems Vo
kietijos interesams, rugsėjo 2 
dieną paskelbė vyriausybės ak
tą dėl neutraliteto (LIS, t. IV, 
psl. 727).

Dar vykstant rusų-lenkų karo 
veiksmams, rugsėjo 20 d. Vo
kietijos užsienio reikalų minis
terijoje buvo parengtas gynybi
nės sutarties tarp Vokietijos 
Reicho ir Lietuvos Respublikos 
projektas, kuriame akcentuoja
ma, kad “Lietuva pasiduoda Vo
kietijos Reicho globai”, o šiai 
globai užtikrinti Lietuva ir Vo
kietija pasirašo gynybinę sutar
tį (R. Žiugžda, Pagalbos ranka 
grėsmingą valandą, “Komunis
tas”, 1972 m., nr. 10, psl. 17). 
Sekančią dieną Vokietijos užsie
nio reikalų ministeris von Rib
bentropas perdavė Lietuvos už
sienio reikalų ministeriui J. 
Urbšiui kvietimą skubiai atvyk
ti į Berlyną deryboms (Kancevi
čius, . . . psl. 12). Urbšys buvo 
susiruošęs rugsėjo 23 d. skristi 
i Copotą, tačiau išvakarėse gavo 
iš Berlyno žinią, kad kelionė 
esanti “nesvarbi” ir todėl atide
dama (K. Navickas, TSRS vaid
muo, ginant Lietuvą nuo impe
rialistinės agresijos 1920-1941, 
V., 1906, psl. 274). Pasirodo, 
kad Stalinas tomis dienomis pa
siūlė Hitleriui “perleisti” jam 
nepaklusnią Lietuvą, pažadėda
mas už ją užkariautų lenkų že
mių ekvivalentą. Hitleris pri
ėmė šį pasiūlymą ir pradėjo su 
Maskva atitinkamas derybas. 
Pradžioje Hitleris norėjo išside
rėti iš Stalino trečdalį Lietuvos: 
nuo Baltijos jūros maždaug iki 
Kuršėnų bei Raseinių ir pietva
karių sritį su Vilkaviškiu, Liud
vinavu ir Kapčiamiesčiu iki Ma
rijampolės, Simno, Seirijų ir 
Leipalingio. Stalinui spiriantis, 
Vokietija atsisakė Žemaitijos 
(ten pat, psl. 274).

1939 m. atvykęs į Maskvą von 
Ribbentropas pasirašė su Molo

tovu Vokietijos-TSRS draugys
tės sutartį. Ir prie šios sutarties 
buvo pridėtas griežtai slaptas 
protokolas. Mainais į visą Liub
lino ir dali Varšuvos vaivadijų 
visą Lietuva, išskyrus Suvalki
jos dalį, esančią kairėje Šešupės 
pusėje. Hitleris “perleido” Sta
linui (A. Rėjaus dokumentų rin
kinys, psl. 37). Sekančią dieną 
Lietuvos min. pirmininkas J. 
Černius buvo iškviestas į Mask
vą. . . deryboms (Navickas, psl. 
275). Po kelių dienų buvo iš
kviestas ir J. Urbšys. Lietuvos 
vyriausybė griežtai pasipriešino 
Kremliaus spaudimui sudaryti 
su Lietuva “savitarpio pagal
bos” sutartį, analogišką prieš sa
vaitę Vokietijos pasiūlytą. Skir
tumas tik tas, kad pirmoji bu
vo parašyta vokiečių kalba, ant- 

'roji — rusų. Iš Vokietijos pa
siuntinio Lietuvoje E. Zechlino 
sužinojusi, kad Lietuva palikta 
likimo valiai, spalio 6 d. Lietu
vos vyriausybė nusprendė suda
ryti su TSRS “savitarpio pagal
bos” sutartį be karinių įgulų 
įvedimo Lietuvos teritorijon 
(t. p., psl. 278-279). Tačiau spa
lio 10 d. Lietuva buvo priversta 
paklusti Maskvos dil<atui ir 
leisti TSRS įkurti karines ba
zes šiose Lietuvos vietose: Aly
tuje, Prienuose, Gaižiūnų poli
gone, N. Vilnioje, Vilniaus aero
drome ir vienose Vilniaus karei
vinėse. Bendras rusų kareivių 
skaičius — 20.000.

“Savitarpio pagalbos” sutar
tis buvo pasirašyta 15 metų. 
Lietuvos diplomatai net nenu
jautė, kad ne tik jiems patiems 
jau rezervuota vieta viename 
Uralo konclageryje, bet ir pa
ruošta detali instrukcija žymiai 
tautos daliai deportuoti į Sibirą. 
Tokią instrukciją generolas Se
rovas pasirašė spalio 11 dieną, 
dar nenudžiūvus minėtos sutar
ties rašalui: o juk sutartimi abi 
šalys įsipareigojo gerbti viena 
kitos suverenumą! ... Po kelių 
dienų Raudonosios Armijos di
vizijų politinės valdybos gavo 
karinius žemėlapius, kuriuose 
Lietuva drauge su Latvija ir Es
tija vadinamos sovietinėmis res
publikomis. (S. Bostone išleistos 
Lietuvių Enciklopedijos XV t., 
psl. 343). Uąpkričio 17 d. Kalini
nas pasirašė įsaką pastatyti sa
vo generolui šmuškevičiui bron
zinį biustą tuo metu dar suve
renios Lietuvos mieste — Ro
kiškyje (ž. “Pergalė”, 1970, nr. 
10, psl. 106).

TSRS karo komisariate buvo 
spausdinami smulkūs Lietuvos 
teritorijos žemėlapiai, sudaromi 
operatyviniai karo veiksmų su 
Lietuva planai. Šis darbas pasi
rodė bereikalingas — Lietuvos 
vyriausybė sunkią valandą pasi
metė ir, nuslėpusi nuo tautos 
tikrą derybų su Maskva eigą, 
sutrukdė lietuvių tautai su gink
lu pasipriešinti rusiškiesiems 
grobikams. Tik vidaus reikalų 
liaudies komisariato veikla ne
buvo beprasmiška. Generolo Se- 
rovo pasirašyta instrukcija apie 
Pabaltijo respublikų gyventojų 
trėmimą buvo reali “socialisti
nės revoliucijos” Lietuvoje ir 
kituose Pabaltijo kraštuose pro
grama.

1940 metų gegužyje Vokieti
jos kariuomenei pradėjus pulti 
Vakaruose, Stalinas nusprendė, 
kad atėjo patogus momentas lie
tuvių tautos “specapdorojimui”. 
Visos tarybinės propagandos 
priemonės ėmė pulti Lietuvą už 
tariamą raudonarmiečių suėmi- 
nėjimą, tardymą, kankinimą ir 
žudymą.

Birželio 14 dienos 23 vai. TS
RS Liaudies komisarų tarybos 
pirmininkas Molotovas įteikė J. 
Urbšiui ultimatumą, kuriuo bu

vo reikalaujama iki birželio 15 
dienos. 9 vai. įvykdyti šiuos- 
punktus: a. atiduoti teismui vi
daus reikalų ministerį K. Sku
čą ir Saugumo departamento di
rektorių A. Povilaitį, b. sufor
muoti Lietuvoje Maskvai palan
kią vyriausybę, c. praleisti į Lie
tuvos teritoriją neribotą Raudo
nosios armijos karių skaičių.

Dėl eilės naivių Lietuvos po
litikų, neryžtingų ministerių ir 
gen. Vitkausko išdavystės Rau
donoji armija be šūvio okupavo 
visą Lietuvą, tame tarpe ir Hit
leriui pažadėtą Suvalkijos dalį. 
Susidorojęs su Prancūzija, Hit
leris pareiškė Stalinui pretenzi
jas dėl “jo” Suvalkijos. 1941 m. 
sausio 10 d. Vokietijos pasiunti
nys Maskvoje von Schulenbur- 
gas ir Molotovas pasirašė naują 
slaptą protokolą, kuriuo TSRS 
sumokėjo Vokietijai 7,5 mln. 
aukso dolerių, t. y. 31,5 mln. 
Vokietijos RM už sutarties lau
žymą.

Okupavęs Lietuvą, Stalinas 
porą savaičių elgėsi gana apdai
riai. Reikėjo “įrodinėti”, kad 
Raudonosios armijos įvedimas 
neatsiliepė į Lietuvos suverenu
mą. Stalino pasiuntiniai užsie
nio valstybių sostinėse tikino, 
kad Raudonoji armija įžengė į 
Lietuvą jos vyriausybei sutikus, 
sutinkamai su “savitarpio pagal
bos” raida ir dvasia. Rusų lėk
tuvai mėtė Lietuvoje atsišauki
mus, kuriuose buvo tvirtinama, 
kad Raudonosios armijos įžengi
mas yra tik laikina priemonė. 
Karui pasibaigus, visa rusų ar
mija būsianti išvesta iš Lietu
vos. •

Birželio 15 d. vakarą TSRS 
užsienio reikalų liaudies komi
saro pavaduotojas V. Dekana- 
zovas atvyko į Kauną su gausiu 
GPU karininkų būriu. Jis apsis
tojo TSRS pasiuntinybės rū
muose, įkūręs čia Lietuvos suso- 
vietinimo štabą. Iš čia plaukė 
slaptos instrukcijos Lietuvos 
komunistams. Sąmoningai for
maliai LKP net dešimt dienų 
nebuvo legalizuota. Sniečkus 
buvo išleistas iš kalėjimo tik 
birželio 18 d. Tačiau Dekanazo- 
vo kurjeriai, seni GPU agentai 
— Icikas Meskupas, Adomas ir 
Chaimas Aiženai, visiškai nesi- .< 
skaitydami su Lietuvos vyriau
sybe, lankydavosi Kauno sun
kiųjų darbų kalėjime ir ištiso
mis valandomis aptardavo su 
Sniečkumi Maskvos instrukci
jas.

Stalino nurodymu buvo nu
spręsta sudaryti vadinamąją 
“liaudies vyriausybę”. Visiškai 
nenorėdami, okupantui pasitar
navo dori, bet naivūs Lietuvos 
inteligentai: V. Krėvė-Mickevi
čius, E. Galvanauskas, A. Mer
kys, K. Bizauskas ir kt. Einąs 
Respublikos prezidento parei
gas A. Merkys, pasidavęs Deka- 
nazovo spaudimui, pažeisdamas 
Lietuvos Respublikos konstitu
ciją, birželio 17 d. pavedė nusi
gėrusiam žurnalistui J. Palec
kiui sudaryti naują vyriausybę. 
Maskvos valia į šią vyriausybę 
nebuvo pradžioje' įtrauktas nė 
vienas komunistas. Tačiau jau 
birželio 19 d. į “liaudies vyriau
sybę” Dekanazovas pasiuntė 
pirmą komunistą M. Gedvilą. 
Nuo šios dienos prasidėjo ne- 
komunistų stūmimas iš vyriau
sybės, jų vietoje pastatant at
virus Maskvos agentus. Taip tą 
pačią dieną Valstybės saugumo 
departamento direktoriumi ta
po Sniečkus. Paties Gedvilo žo
džiais, “naujų kadrų patvirtini
mo procedūra trukdavo labai 
trumpai: dėl kandidatūros daž
niausiai susitardavome telefo
nu su LKP CK sekretoriato na
riu Ch. Aiženų” (M. Gedvilas,

Lemiamas posūkis, V., 1975, psl. 
34).

“Liaudies vyriaušybė” ėmė 
pamažu tirpti. Dar birželio 18 
dieną be žinios dingo Merkys. 
Liepos 1 dieną buvo išstumtas 
Galvanauskas. Grįžęs iš Maskvos 
po įspūdingo pokalbio su Molo
tovu, Krėvė buvo paleistas “ne
ribotų atostogų”. Kaip nebūtų 
keista, bet ir tada Lietuvos ko
munistai susitikinėdavo su De- 
kanazovu konspiraciniuose bu
tuose ir nerašė jokių savo po
sėdžių protokolų. Tokia tvarka 
tęsėsi iki rugpjūčio 15 dienos, 
kai Sniečkus buvo priverstas 
perleisti savo pareigas iš Mask
vos atsiustam majorui Gladko- 
vui (t. p. psl. 30). Liepos 7 d. 
spauda pranešė, kad už savaitės 
(!) įvyks rinkimai į “liaudies 

Mielam choristui
A+A

JURGIUI DEMENTAVICIUI
mirus, jo žmonų, dukrų, sūnus bei jų šeimas nuošir
džiai užjaučiame—

Lietuvos Kankinių parapijos
choras

Mūsų choro nariui
A+A

JURGIUI DEMENTAVICIUI 

mirus,

mylimai žmonai ONUTEI, dukrai RITAI, sūnums — 

ROMUI, VIDUI bei jų šeimoms, giminėms ir arti

miesiems gilių užuojautų reiškia —

Toronto Lietuvių Vyrų
. , Choras "Aras”

Mylimam vyrui ir tėveliui
A+A

JURGIUI DEMENTAVICIUI 
mirus,

žmonų ONUTĘ, dukrų RITĄ, žentų VIKTORĄ, sūnus 
— VIDĄ ir ROMĄ su šeima bei visus artimuosius šio 
skaudaus liūdesio valandoje giliai užjaučiame ir 

kartu liūdime —

J. B. Akelaičiai R. S. Petersonai
J. Z. Klevinai A. S. Petraičiai
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seimą”. Tautai įbauginti naktį 
iš liepos 11 į 12 Sniečkus įvykdė 
1600 Lietuvos politikų ir inteli
gentų masinį areštą. Kaip vyko 
rinkimai į “liaudies seimą”, 
skaitytojas, be abejo, žino.

Šiandien Lietuvos komunistai 
buvusią nepriklausomą Lietuvą 
vadina fašistine. Jie nutyli, kad 
1940 m. birželio 18 d. Paleckio 
įsakymu iš Lietuvos kalėjimų 
buvo išleista tik 2-5 politinių ka
linių. Tuo tarpu po kelių mėne
sių “socialistinėje” Lietuvoje 
politinių kalinių skaičius išau
go iki 12.000: Kaune — 3.600, 
Vilniuje — 3.200. Šiauliuose — 
800, Marijampolėje — 750. Pra
vieniškėse — 450 (K. Škirpa, 
Sukilimas Lietuvos suverenu
mui atgauti, Vašingtonas, 1973 
m., psl. 266). Šarūnas

Kunigaikščio Butigeidžio pulko šventė Klaipėdoje 1929 metais liepos mėnesį, taigi prieš 50 metų



Didžiavomės esą lietuviai
Kelionės autobusais ir laivu • Vieni ekskursavo, kiti studijavo • Jaunųjų talentų koncertas • Lietuviškos dovanos

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Dešimt autobusų!
Stovykla truko iki liepos 18 

d., kai atėjo laikas visiems 
ruoštis ilgai kelionei iš Angli
jos į Europos žemyną. Susto
jus paskutinį kartą visai sto
vyklai bendrai nuotraukai su 
kongreso plakatu, pasipylė il
giausios eilės stovyklautojų su 
lagaminais. Jie stojo į eiles iš
siregistruoti.

Atvyko visa eilė autobusų, į 
kuriuos vargais negalais sukro- 
vėm sunkiai tilpusius lagami
nus. Autobusų nuo Londono 
iki Doverio vyko bent 10! Iš 
Strawberry Hill išvykome apie 
8 v.v., o Doveryje įlipome į 
didžiulį laivą tiktai pirma va
landą nakties. Lietuvių kelia
vome bent 500, ir mes sudarė
me bent pusę visų laivo kelei
vių. Taigi lietuviai “užėmė” lai
vą. Gaila tik, kad laivuose ne
galima buvo rezervuoti vietų,, 
ir mūsų jaunimas buvo išsklai
dytas po visą laivą, Plaukimas 
per kanalą buvo gana ramus, ir 
gryname ore ant laivo denio su
tikome pirmuosius ryto saulės 
spindulius prie uosto Ostendė- 
je, Belgijoje. Vanduo ramus, 
pilkas, mieste nė gyvos dvasios, 
tik girdisi vėjo švilpimas pro 
laivų stiebus. Iki mūsų visas 
pulkas perėjo per emigraciją ir 
muitinę — buvo jau 6 v. ryto.

Išėjus iš muitinės visų laukė 
išsirikiavę autobusai — jau vo
kiškos bendrovės su įvairių 
ekskursijų užrašais. Užsirašiu
sieji į ekskursijas lipo į atitin
kamus autobusus, o atstovai — 
į autobusus su studijų dienų 
užrašu. Taip visi atsisveikino 
apie 7 v. ir išsiskirstė į įvai
rias Europos žemyno dalis, su
tarę vėl susitikti kongreso už
daryme Koenigsteine ir Frank
furte už savaitės.

Pasakiškos patalpos
Studijų dienų dalyviai galų 

gale pasiekė Altenbergą, šiauri
nėje Vokietijos dalyje tarp Bon
uos ir Koelno miestų vakarie
nės metu, šoferiai pagal savo 
tvarką važiavo greitkeliais la
bai lėtai, o tai be galo prailgi
no mums kelionę ir visus nema
žai išvargino. Tačiau visiertjs 
nuotaika pakilo pavalgius ska
nią vakarienę ir pamačius nak
vynės kambarius. Patalpos pa
sakiškos, o maistas kaip iš ge
riausio restorano su įvairiausiais 
naminiais tortais kas dieną. Da
lyviai tikrai jautėsi išlepinti. 
Kaikurie net sakė, kad perdaug 
išlepinti, nes nesinorėjo perdaug 
dirbti.

Taip prasidėjo darbingiausia 
jaunimo kongreso dalis — stu
dijų dienos. Visą savaitę oras 
buvo šaltas, lietingas, miglotas. 
O viduje diskusijos virte virė: 
sakoma, šis kongresas pasižy
mėjo politiškumu. Reiškia, jau
nimas drąsiai ryškino savo pa
žiūras, atvirai kėlė klausimus. 
Buvo stengiamasi pakreipti at
stovų nuomones viena ar kita 
kryptimi kitų energingų atsto
vų per pietus, per vakarienę, 
per pertraukas. Pirmą kartą da
lyvavusieji patyrė, ką reiškia 
sudaryti “lobby’ grupę, kaip 
prieiti prie asmens ir patrauk
ti jį j savo pusę ir 1.1. Tokia 
praktika labai naudinga, nes to 
iš mūsų reikalauja įvairios pro
gos, kai susitinkame su savo 
valdžių pareigūnais Lietuvos 
klausimais.

Darbo įkarštyje
Jaunimas dirbo daug ir ilgas 

valandas su dideliu entuziazmu. 
Labai aktyviai reiškėsi geriau 
pasiruošusieji. Jaunimo atstovų 
buvo įvairių: gerai ir menkai 
pasiruošusių, geriau ir greičiau 
susigaudančių ir lėčiau galvo
jančių. Vyravo nuomonės ge
riau kalbančių ir geriau pasi- 
ruošiusių. Kilo ir nemažai kon
troversinių klausimų — rusų 
tautos, žydų ir lietuvių, ryšių su 
Lietuva.

šios studijų dienos nagrinėjo 
ir jaunimo sąjungos veiklą, iš 
pagrindų kėlė klausimą: ko
dėl čia ar ten veikiame, vietoje 
praėjusiame kongrese kelto 
klausimo kaip veikti, šis kon
gresas davė mažiau konkrečių 
veiklai projektų, bet daugiau 
idėjinių pagrindų savo nutari
muose.

Studijų dienų metu pateikė 
savo trejų su puse metų veiklos 
apžvalgą PLJS valdyba, kuriai 
teko man vadovauti. Buvo iš
rinkta iš dviejų kandidatų sąra
šų nauja PLJS valdyba Čika
goje. Jos pirmininkas — Gin
taras Aukštuolis. Penktasis Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas numatytas rengti kartu 

su Pasaulio Lietuvių Dienomis 
Čikagoje 1982 m.

Per studijų dienas atstovai ir 
stebėtojai labai gerai susigyve
no. Stebėtojais buvo PLB pirm. 
V. Kamantas, KLB.pirm. J. R. 
Simanavičius, Icchokas Meras iš 
Izraelio ir eilė jaunimo iš įvai
rių kraštų. Vakarais visi susi
rinkdavo į alinę, kur galėjo po 
įtempto dienos darbo atsipūsti 
prie alaus ir lietuviškos muzi
kos.

Darbas vyko sekančia tvarka: 
rytmetinė paskaita ir simpoziu
mas, o po jų diskusijos atski
ruose būreliuose. Šie darbo bū
reliai temą išsamiai nagrinėda
vo ir antrosios dienos vakarą 
bendroje atstovų sesijoje būda
vo priimami tos srities nutari
mai. Sričių buvo trys: politinė, 
visuomeninė ir kultūrinė veik
la.

Kanados ambasadoje
Penktadienį, liepos 27, visi 

vėl lipome į autobusus ir vyko
me į Koenigsteiną, kur laukė 
ekskursijų dalyviai. Į Koenig
steiną atvykome pavakaryje. 
Kanados atstovai vyko atskiru 
autobusu, norėdami sustoti pas 
savo ambasadorių Bonnoje. Su
sitikimas buvo labai trumpas, 
nes autobusas nuvyko ne į tą 
adresą. Mat, Kanada Bonnoje 
turi dvi atstovybes. Greitai at
vyko juodi limuzinai ir visus 
nuvežė į tikrąjį adresą, kur jau 
laukė pasiruošę su kava amba
sadoriaus talkininkai. Pasima
tymas praėjo su dideliu pasi
sekimu. Kanadiečiai džiaugėsi 
mūsų atsilankymu. Labai domė
josi "LKB Kronika” ir disiden
tų veikla, prašė jiems tiesio
giai siųsti daugiau informaci
jų. Jie taip pat trumpai papasa
kojo apie Kanados ambasados 
darbus ir pareigas V. Vokieti
joje. Po to pasamdėme Šoferį 
nuvežti mus į Koenigsteiną įdo
mesniu keliu pagal Reino upę. 
Tokiu būdu kanadiečiai padarė
me ekskursiją palei Reino pi
liakalnius ir įdomius miestelius.

Baigminiai renginiai
Atvykę į Koenigsteiną, rado

me mases lietuvių — jaunimo ir 
vyresniųjų. Įpratę ramiai dirbti 
mažoje grupėje žmonių, studijų 
dienų dalyviai vėl pajutopie 
spūstį, kol vyko registracija. 
Nakvynės buvo parūpintos įvai
riose vietose — bendrabučiuose 
ir viešbučiuose. Maistas jau ne
bebuvo pasakiškas, kaip studijų 
dienose.

Penktadienio vakare įvyko ta
lentų vakaras, kuriame pasirodė 
jaunimas iš beveik visų kraštų. 
Talentų būta labai gerų ir įdo
mių, gaila tik, kad techniniai 
trūkumai šiek tiek kliudė publi
kai susikaupti. Be šių techninių 
kliūčių būtų buvęs tikrai pui
kaus lygio vakaras.

Sekančią dieną įvyko kongre
so uždarymo koncertas, kuriame 
pasirodė “Volungė” iš Toronto, 
Ričardas Daunoras ir Raminta 
Lampsatytė iš V. Vokietijos, et
nografinis ansamblis “Sodauto” 
iš Bostono. Tai vėl labai augšto 
lygio lietuviško meno koncertas, 
praėjęs su dideliu pasisekimu. 
Tačiau patalpos, jeigu būtų bu
vusios nuošalesnėje vietoje, pvz. 
Frankfurte, gal būtų iš publikos 
susilaukusios didesnio orumo ir 
rimtesnio dėmesio.

Vakare visi važiavo į pasakiš
ką salę Frankfurto zoologijos 
sode, kur įvyko kongreso užda
rymo balius. Pats kongresas ofi
cialiai baigėsi iškilmingomis pa
maldomis sekmadienį, liepos 29.

Į Romą
Kai vyko oficialusis kongreso 

uždarymas Koenigsteine, sek
madienį maža grupelė atstovų, 
jų tarpe ir aš, važiavome 18 
valandų traukiniu naktį į Romą 
pasiruošti audiencijai pas popie
žių Joną-Paulių II. Sekančią die
ną atvyko klieriko Sauliaus Ku
biliaus lydima 28 asmenų grupė 
iš Kanados, Brazilijos, Argenti
nos, Australijos, Anglijos, JAV 
ir kitų kraštų. Jie savo lėšomis 
ir noru sudarė jaunimo kongre
so delegaciją pas Šv. Tėvą. Vy
kome nežinodami, ar pavyks 
gauti gerus bilietus masinėje 
audiencijoje šv. Petro bazilikos 
aikštėje, tačiau tikėjomės. Taip 
ir buvo: Stasio Lozoraičio, prel. 
A. Bačkio ir prel. L. Tulabos 
dėka pavyko gauti bilietus pir
moje eilėje visai jaunimo gru
pei, kurią sudarė 32 asmenys. 
Visi buvo nemokamai apnakvy- 
dinti prel. L. Tulabos ir mons. 
A. Jonušo rūpesčiu "Villa Litu- 
ania” viešbutyje Romoje.

Pas popiežių
Rugpjūčio 1 d. nuo 3 v.p.p. 

susirinkome laukti popiežiaus, 

nors audiencija prasideda tik 6 
v.v. Pusę šeštos visų galvos pa
kilo į viršų, ir masė žmonių pra
dėjo šaukti bei mojuoti į baltą 
helikopterį, kuriuo iš vasarvie
tės kas trečiadienį atvyksta po
piežius audiencijom į Romą. 
Helikopteris pradėjo leistis Va
tikano soduose ir lygiai 6 v., 
stovėdamas baltame "džype”, at
vyko popiežius, visiems besi
šypsąs ir mojuojantis. Apsuko 
didįjį aikštės ratą du kartu ir 
sustojo. Išlipęs ėjo taku iki ant 
platformos iškelto savo sosto. 
Eidamas sustojo prie lietuvių 
jaunimo grupės. Mes, norėda
mi atkreipti į save dėmesį, bu
vome atsinešę Lietuvos vėliavą, 
kurią buvome iškabinę ant bar
jero į lauko pusę. Dėl tos vėlia
vos prie mūsų priėjo keletas 
tautiečių iš kitų kraštų, kurie 
jau yra nutolę nuo lietuviško 
gyvenimo, bet dar vis prisime
na esą lietuviai. Kitoje pusė
je už antro barjero buvo atvy
kusi iš Lenkijos delegacija, ku
rios irgi vienas narių pamoja
vo, rodydamas, kad ir jis lie
tuvis.

Jaunimo kongreso proga po
piežiui buvo įteikta sveikinimų 
knyga su visų kraštų jaunimo 
parašais, iš vario nuliedinta 
Hamburge didžiulė 20 svarų 
lėkštė su dviejų jaunuolių tau
tiniais drabužiais vaizdu, Lie
tuvos vyčiu ant viršaus, įrašu 
“LIETUVA” ir maža metaline 
lentute su įrašu: “Pasaulio lie-

Baltiečių pareiškimas Maskvoje
Ryšium su Ribbentropo-Molo- 

tovo sutarties pasirašymu 1939 
m. rugpjūčio 23 d. Maskvoje, 
45 baltiečių atstovai įteikė už
sienio žurnalistams tame pačia
me mieste pareiškimą, smer
kiantį minėtąjį sandėrį kaip ne
teisėtą ir reikalaujantį laisvo 
apsisprendimo teisės. Tai pada
rė aktyvieji estų, latvių ir lie
tuvių atstovai, prisimindami 40 
metų sukaktį nuo to gėdingo 
įvykio. Jų pavardės kol kas ne
skelbiamos, tik minima, kad jų 
tarpe yra trys kunigai (kiti ra
šo — 4). Reuterio agentūros in
formacijoje pastebima, kad mi
nėtąjį pareiškimą remia Nobe
lio laureatas Sacharovas, mask- 
vinės Helsinkio grupės nariai 
ir kiti žymūs Maskvos disiden
tai.

Minėtasis baltiečių pareiški
mas kreipiasi į vakariečių vals
tybes, kviesdamas pasmerkti 
Ribbentropo - Molotovo sutartį 
bei jos pasekmes. Iš Sov. Są
jungos jis reikalauja vykdyti sa
vo įsipareigojimą respektuoti 
laisvą suverenių tautų apsi
sprendimo teisę.

Gana ilgas pareiškimas yra 
adresuotas Sov. Sąjungos, Va
karų bei Rytų Vokietijos vy
riausybėms ir Jungtinėms Tau
toms, kurios yra Tautų Sąjun
gos įpėdinės.

Reuterio agentūra nuo savęs 
priduria, kad JAV-bės niekad 
nepripažino Baltijos valstybių 
įjungimo į Sovietų Sąjungą.

Šis trumpas pranešimas buvo 
paskelbtas ir didžiojoje laisvojo 

Skautų stovyklavietėje Romuvoje prie Toronto, kurioje stovyklavo Kanados 
ir JAV lietuvių skautų grupės. Viršuje — A. G. Valiūnai su svečiu iš Pary- 
žaius — dail. Pranu Gailiumi; apačioje — stovyklos vadovai: ps. S. Kazile- 
vičiūtė, s. S. Kulbis, SJ, ps. b. Saplys Nuotr. V. Bacevičiaus

Gabija Juozapavičiūtė

popiežiui
tuvių jaunimas sveikina Jūsų 
Šventenybę IV Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongreso proga, 
1979. VIII. 1”.

Taip pat Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga buvo paruo
šusi raštą, išreiškiantį mūsų 
jaunimo palankumą popiežiaus 
darbams ir prašymą nepamiršti 
Lietuvoje esančio jaunimo ir jo 
teisių pažeidimo. Laiškas buvo 
vieno pilno puslapio ilgumo. Jį 
pasirašė PLJS pirmininkė, PLB 
pirmininkas, PLJ kongreso pir
mininkas, visų kraštų Lietuvių 
Jaunimo Sąjungų pirmininkai 
arba jų įgaliotiniai. Visus šiuos 
dalykus popiežius pats priėmė 
ir su mumis pasikalbėjo bent 
10 minučių. Audiencijos pabai
goje popiežius mūsų grupę pri
statė gausiai publikai. Ta proga 
visi atsistojome ir sugiedojome 
Lietuvos himno dalį, iškėlę Lie
tuvos vėliavą. Gale himno po
piežius pakartojo jau dažnai iš 
jo lūpų lietuvių tautai taiko
mus žodžius: “Aš siunčiu Jums 
ir Jūsų tautai specialų palaimi
nimą, o ypatingai Jūsų tautai, 
nes ji man arti širdies.” Jis kal
bėjo angliškai.

Dalyvavusiems audiencijoje 
visą gyvenimą liks neišdildo
mas įspūdis šio susitikimo su 
Katalikų Bendrijos galva. Tai 
buvo gražus ir įspūdingas užbai
gimas jaunimo gyvenime svar
baus įvykio — pasaulinio kon
greso.

pasaulio spaudoje. Trumpų ži
nių skyriuje jį atpasakojo įta
kingasis “The Globe a. Mail” 
1979 m. rugpjūčio 25 d. laidoje. 
Panašia forma jį paskelbė ir 
dienraštis “The Montreal Star” 
tą pačią dieną, uždėjęs antraš
tę “Stalin treaty ‘illegal’.” Laik
raštis primena baltiečių pareiš
kimo vietą, kurioje sakoma, kad 
sovietinė armija užėmė Baltijos 
valstybes 1940 m., po to, kai 
buvo pasirašytas slaptas proto
kolas 1939 m. tarp sovietų už
sienio reikalų ministerio Molo
tovo ir Vokietijos užsienio rei
kalų ministerio Ribberitropo.

Šiek tiek platesnę informaci
ją paskelbė Kanados lenkų laik
raštis “Zwiąckowiec” rugpjū
čio 29 d. laidoje. Joje prisime
nama Baltijos kraštų okupacija 
ir sakoma, kad 45 lietuvių, lat
vių ir estų atstovai Maskvoje 
užsienio žurnalistam įteiktame 
pareiškime reikalauja sovietų 
kariuomenės pasitraukimo iš 
užimtų Baltijos kraštų. Ribben- 
tropo-Molotovo sutartis buvusi 
Hitlerio-Stalino sąmokslas, nu- 
tiesęs kelią į II D. karą. Dėl jo 
nukentėjo ne tik Baltijos vals
tybės, bet ir Lenkija. Pasak len
kų laikraščio, ta sutartis niekad 
nebuvusi paskelbta Sov. Sąjun
goje. Dėlto dabar baltiečių gru
pė reikalaujanti ją paskelbti.

Kol kas minėtasis 45 baltie
čių pareiškimo - memorandumo 
tekstas neskelbiamas. Matyt, 
suinteresuotos institucijos Va
karuose jo dar nėra gavusios.M.

Plačiai pražydusi vandens lelija džiaugėsi kanadiškos vasaros saule Nuotr. Vyt. Maco

Skautiškas jaunimas “ Vilniaus” stovykloje
J20 Kanados ir JAV skautų jautė sostinės universiteto dvasią

Nors ir vėsioje Romuvos 
gamtoje, š. m. rugpjūčio 4-18 d. 
d. skautai paminėjo Vilniaus 
universiteto 400 metų sukaktį 
iš eilės XVII-toje vasaros sto
vykloje. Šios stovyklos kasmet 
organizuojamos Toronto, Hamil
tono ir kitų artimesnių vietovių 
skautams-tėms.

Visą paruošiamąjį darbą li
gi šiolei atlikdavo stovyklavie
tės valdyba, kurios sudėtin įei
na vyriausieji Kanados skautų 
vadovai ir vietovių tuntininkai. 
XVII-tosios stovyklos organiza
vimas buvo perleistas Toronto 
ir Hamiltono tuntininkams- 
kėms, kurie neseniai į vadovus 
pakelti iš jaunimo gretų. Taigi, 
visa organizavimo ir vadovavi
mo našta užgulė veiklųjį skau
tišką jaunimą, kuris, gavęs vyr. 
vadovų pritarimą, ėmė smal kiai 
ruoštis ir stovyklą planuoti. La
bai smulkmeniškai programas 
paruošė Algis Senkus ir Birutė 
Aušrotaitė. Jie sudarė platų ins
truktorių štabą, nustatė užsiė
mimų tvarkaraštį ir rūpinosi vi-, 
sais kitais programiniais daly
kais pačioje stovykloje abi sa
vaites. Programos vykdymas, 
skautų-čių instruktavimas gulė 
ant draugininkų pečių, ir ma
žesnio pasiruošimo vadovai-vės 
turėjo gerokai pasitempti. Bet 
buvo jaučiama nuoširdi darna, 
ir vienas kitam padėjo, kur kas 
galėdami.

Programa buvo atlikta skil
čių sistema varžybiniu būdu, 
pirmą kartą įjungiant visus sto
vyklautojus j vienodus ir tuos 
pačius užsiėmimus rotacine 
tvarka. Iš viso dalyvavo 16 skil
čių — 8 brolių ir 8 sesių. Skil
tims taškai buvo žymimi kasdien 
už lietuviškumą, tvarkingumą, 
drausmingumą, varžybas ir pa
sirodymus prie laužų. Varžybi- 
nė dvasia visus ir visas judino 
žengti su dienomis ir valando
mis. Niekas iš stovyklautojų ne
buvo paliekamas nuošaly.

Už lietuvių kalbos vartojimą 
stovyklautojai gaudavo lietuviš
kų spalvų virvutes, kurias turė
davo nešioti tyasdien. Jauni va
dovai kalbėjo su savų vienetų 
nariais ir tarp savęs tik lietuviš
kai ir griežtai laikėsi nustatytų 
stovyklavimo taisyklių kurias 
jie patys surašė. Taipgi vadovai 
sudarė atskirą skiltį ir bandė 
veikti tiesioginiu pavyzdžiu. Tas 
būdas geras ypač tada, kai rei
kia perduoti apeigas, tradicijas, 
kurių teoriškai išaiškinti kartais 
neįmanoma.

Jieškojimas naujesnių kelių 
if padaryti bandymai apsimokė
jo. Jaučiamas jaunųjų vadovų 
išjudėjimas teisinga skautiška 
kryptimi. Sėkmės jauniems va
dovams, kurie šiaip ar taip jau 
perima vis atsakingesnius dar
bus tuntuose ir pačioje sąjungo
je. Gana naudingas ir nuošir
dus jaunųjų pajėgii derinimas 
su kaikuriais vyresnio amžiaus 
ir didesnio skautiško patyrimo 
vadovais buvo šios stovyklos pa
sisekimo pagrindas.

“Vilniaus” stovykloje pagrin
dinės iškilmės buvo rugpjūčio 
11-12 d. d., kąi Romuvą aplankė 
per 70 svečių. Centrinė iškilmė 
buvo šeštadienį vėliavų aikštė
je, kur buvo atlikti įžodžiai, ap
dovanojimai, sveikinimai. Įspū
dingiausias buvo jaunų skauti
ninkų Arūno Kalinausko, Gai
liaus Senkevičiaus ir Rimo Sriu- 
biškio įžodis. Vėsokam orui 
esant, pamaldos įvyko salėje. 
Stovyklą lankęs kųn. kleb. P. 

Ažubalis pasakė pamokslą, o 
Mišias atnašavo nuolatinis Ro
muvos kapelionas kun. St. Kul
bis, SJ, su Toronto skautais sto
vyklaująs jau beveik 30 metų. 
Jokio specialaus Vilniaus uni
versiteto minėjimo stovykloje 
nebuvo. Vaikams suprantamu 
būdu viskas buvo išdėstyta lau
žuose, užsiėmimuose, šūkiuose 
ir stovyklos laikraštėlyje “Vin
gio takas”, į kurį įsijungė gana' 
nemažas bendradarbių ratelis, 
už tai gaudamas taškų iš lietu
viškumo srities.

Stovyklavo apie 120 skautų- 
čių ir vadovų-vių. Stovyklai va
dovavo abu jauni Toronto tun
tininkai — Linas Saplys ir 
Sandra Kazilevičiūtė, komen
dantu buvo Marius Rusinas, 
programos vedėjai — Algis Sen
kus ir Birutė Aušrotaitė, lauža- 
vedys — Arūnas Kalinauskas. 
Instruktavime dirbo Angelė 
Krivinskaitė, Tomas Senkevi

Po skautininkų įžodžio Romuvos stovyklavietėje s.v.sl. G. SENKEVIČIUS 
bučiuoja vėliavą; apačioje — stovyklavusios jūros skautės V. Bacevičius

Mes klausiame:
1. Ar surašėte savo testamentę?

2. Ar prisiminėte testamente 
Kanados Lietuvių Fondę?

A+A 
miškininkui 

, PRANUI TUMOSAI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmonų SAULĘ, dukrų 

BIRUTĘ ir kitus gimines bei artimuosius —

J. Jakaičiai J. Šakinis

P. Jokšai V. Vaitkus

čius, Audrius Stundžia, Birutė 
Batraks, Ramūnas Saplys. Ūkio 
reikalus tvarkė Aleksas Grybas, 
Rimas Sriubiškis ir Vladas Ma- 
kūza. Laikraštėliu rūpinosi ir 
visur kitur vadovams talkino C. 
Senkevičius. Atskirose srityse 
dirbo nemažai kitų jaunesnių 
vadovų-vių: Teresė Gaidelytė iš 
Omahos, Aldona Biretaitė, Re- 
beka Rauth, Renata Bubelytė, 
Valentinas Asevičius, Petras 
Petrauskas ir kt.

Stovykloje turėta atstovų ir 
iš JAV: Čikagos, Detroito, Wa- 
terburio, Omahos, Buffalo, iš vi
so 14. Taipgi stovyklą aplankė 
kanadiečių skautų vadovai, ku
rie įteikė pilką Gilwellio kakla
raištį vadovų mokyklą baigu
siam Mariui Rusinui.

Tenka pasidžiaugti, kad 70- 
tuosius lietuvių skautų veiklos 
metus pradedant, jaunieji vado
vai egzaminą išlaikė. C. S.
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& PAVERGTOJE TETOEJE @ LIETUVIAI PASAULYJE
BOTANIKOS SODAS

Vilniaus universiteto botanikos 
sodas iš Neries slėnio Vingio parke 
perkeliamas i senąjį Kairėnų dvarą. 
Pagrindinė priežastis — nepakanka
mas vos 8 ha plotas Vingyje, kai tuo 
tarpu su Kairėnų dvaru sodui gau
nama net 150 ha. šia proga primena
ma, kad Vilniaus botanikos sodą 
įsteigė prancūzas botanikas prof. dr. 
Žanas Emanuelis Žiliberas, 1775 m. 
atvykęs į Gardiną ir kiek vėliau per
sikėlęs Vilniun. Sodo direktoriaus 
J. Meidaus pranešimu, didžiąją dalį 
sudarys sumedėjusių augalų rinki
nys, pasaulio žemynams atstovaus 
prieš keletą šimtų metų Lietuvon 
atvežti augalai. J. Meldus primena, 
kad kaštonai Lietuvon yra atkeliavę 
iš pietinių šalių, alyvos — iš Irano, 
vakarinė tuja — iš Viduržemio jū
ros pakrančių. Lankytojai naujajame 
sode taipgi ras pradedamus aklimati
zuoti augalus — juodavaisę aroniją, 
dyglėtąjį šaltalankį, svarainį, atvai- 
są, cintrinvytį. Sode taipgi bus vie
tos obelų, kriaušių, agrastų bei kitų 
kultūrinių vaismedžių laukiniams 
protėviams. Tvenkiniuose plaukios 
gulbės ir kiti vandens gyvūnijos at
stovai. Universiteto studentai su dės
tytojais šį pavasarį būsimojo sodo 
valdose pasodino 400 ąžuoliukų jubi- 
lėjiniams metams pažymėti.

SUSIDŪRIMAI SU ŽVĖRIMIS
Algimanto Semaškos pranešimu 

“Tiesos" 155 nr., Lietuvos keliuose 
įvyksta nemažai automobilių susidū
rimų su žvėrimis. Birželio 25 d. Lie
pojos — Klaipėdos plente N. Kurla- 
povas, važiavęs “Žiguliais”, atsidau
žė | šerną. Automobiliui buvo pada
ryta beveik 200 rublių žalos. Net 
489 rublių išlaidų pernai turėjo K. 
Janūkštis, kurio vairuojami “žigu
liai” Kėdainių — Čekiškės kelyje 
susidūrė su briedžiu. Tokiais atve
jais nukenčia ne tik automobiliai, 
bet ir žvėrys. Gamtos apsaugos ko
miteto duomenimis, 1978 m. Lietu
vos keliuose žuvo 52 briedžiai, 5 el
niai, 113 stirnų, 39 šernai, 622 kiš
kiai. Nevisos aukos buvo užregis
truotos, nes jas dažnai pasiima ir 
namo parsiveža automobilių vairuo
tojai.

LENKŲ KNYGOS DEKADA
Tradicinė lenkų knygos dekada 

liepos 20-30 d. d. buvo surengta Vil
niuje, Kaune, Druskininkuose ir 
Trakuose. Jai gauta 700 pavadinimų 
lenkiškų knygų. Atidarymas įvyko 
Vilniaus “Draugystės" knygyne, kur 
jau pirmą dieną tokių knygų parduo
ta už 5.500 rublių. Vilniaus “Žalgi
rio" staklių gamykloje lankėsi įŲen- 
kljos užsienio prekybos firmos “Ars 
Polona” direktoriaus pavaduotojas 
H. Hrapkovičius, eksporto į komu
nistines šalis skyriaus viršininkė A. 
Osis. Jie taipgi buvo užsukę į valsty
bini leidyklų, poligrafijos ir knygų 
prekybos komitetą. Buvo aptarta ga
limybė lietuvišku knygų parodas 
rengti Lenkijoje, o Vilniuje atidary
ti specializuotą lenkų literatūros 
knygyną.

PILIES SKERSGATVYJE
Septintoji tradicinė liaudies meist

rų tapybos paroda liepos 13-15 d.d. 
buvo surengta Vilniuje, Pilies skers
gatvyje. Oficialiai ji buvo skirta so
vietiniam Vilniaus "išvadavimui” 
1944 m. vasarą. Nemaža dalis kūri
nių atspindėjo sovietinės propagan
dos temas: B. Krivicko "Tankistai 
prie Šiaulių”, “Kovojantis Vietna
mas”, E. Kokanausko "Išvadavimas”, 
V. Pozdniako “Į ataką”, V. Pečiūros 
“Po pergalės", A. Kavaliauskienės 
“Paskutinis puolimas Kuršo žemė
je”, I. Vainlcko “šlovė Vilniaus iš
vaduotojams”. Propagandos išvengė 
peizažai Ir natiurmortai. Pilies skers
gatvyje išstatytus liaudies meistrų 
darbus galėjo nusipirkti parodos lan
kytojai.

šią vasarą jaunimo stovykloje 1979. VII. 29 Dainavoje prie Detroito pašven
tintas ateitininkų kryžius. Pašventinimo apeigas atliko Lansingo, Mich.,
vyskupas K. J. Povlsh. Iš kairės: J. Polikaitis, kun. V. Dabušis, kun. K. 
Pugevičius, vysk. K. J. Povish, kun. dr. V. Rimšelis, MIC. šis kryžius šie
met buvo atnaujintas ir pastatytas vėliavų aikštėje Nuotr. J. Urbono

PANEVĖŽIO MARIOS
Prie Panevėžio Skaistakalnio par

ko jau užpilta Nevėžio senvagė, jo 
vandenys nukreipti i baigiamos sta
tyti pramoninio vandentckio užtvan
kos kanalą. Panevėžiečių čia laukia 
84 ha marios, turėsiančios beveik 2 
milijonus kubinių metru vandens. 
Dirbtinės marios ne tik tieks vande
nį pramonės įmonėms, bet ir bus 
graži poilsiavietė šio miesto gyven
tojams.

ŠIENAS Iš AERODROMO
Kauno aerodrome kiekvieną vasa

rą pasirodo šienpjoviai iš Pajiesio 
kolchozo ir mechanizatoriai, šieną 
per Kauno miestą gabenantys į Jo
nučių skyriaus daržines. Su aerodro
mo vadovybe pasirašyta sutartis 
jiems leidžia šieną pjauti 100 ha plo
te prie pakilimo takų ir lėktuvams 
statyti aikštelių, šieno iš aerodromo 
žiemą užtenka beveik 200 galvijų 
bandai, o aviatoriams vasarą neten
ka rūpintis aerodromo vejos priežiū
ra.

RADIJAS IR TELEVIZIJA
Kaunas susilaukė naujos televizi

jos ir radijo stoties, turinčios 250 
metrų augščio bokštą su lynų ata- 
tampomis. Naujoji stotis transliuos 
tris televizijos ir keturias radijo pro
gramas. Darbas pradėtas su vienu 
siųstuvu, o vėliau bus įrengti ir kiti. 
Darban paleistos televizijos stoties 
antenos padarytos tokio kryptingu
mo, kad jų siunčiami signalai yra 
stipresni į pietvakarių ir šiaurės pu
sę, silpnesni Vilniaus kryptimi. Pra
nešimai apie puikų televizijos laidų 
vaizdą buvo gauti iš Alytaus, Kalva
rijos, Raseinių bei kitų atokesnių 
rajonų. Naujoji Kauno televizijos 
stotis turi ilgesnį veikimo spindulį 
už senąją.

DIRBA MASKVOJE
Olimpinių pastatų statyboje Mask

voje dirba ir 134 lietuviai — apdai
lininkai, tinkuotojai, dažytojai, ply
telių klojėjai, suvirintojai, staliai bei 
kiti specialistai. Televizijos ir radijo 
pastate, suskirstytame į astuonias 
zonas, lietuviai atliko visus apdailos 
darbus pirmojoje zonoje. Olimpinia
me ryšių centre, turinčiame 14 augs- 
tų, apdaila taip pat buvo patikėta 
Lietuvos atstovams. “Tiesos” kores
pondento Br. Čekanausko pranešimu 
liepos 15 d. laidoje, garbės lentoje 
yra suvirintojų brigadininko Stasio 
Vilčinsko nuotrauka. Savo darbu 
taipgi pasižymjo stalių brigadinin
kas Petras Rimavičius, tinkuotojas 
Stasys Velička, dažytojai Boleslovas 
Remeika, Jadvyga Vaitkutė, suvirin
tojas Petras Ruškys. |rb' '

KOLCHOZO VADAI
“Tiesos” 184 nr. rašoma apie tur

to grobstytojus Vilniaus rajono Ke- 
nos kolchoze — direktorių Anato
lijų Sostaką, vyr. buhalterę Stanis
lavą Juckevič ir kasininkę Janiną 
Mackevič. I jų kišenes nubyrėjo 
apie 21.000 rublių kolchozo lėšų. Ši 
trijulė įvairiais būdais klastojo at
siskaitymo dokumentus, skirdavo 
premijas kolchozininkams, kurių 
pastarieji niekad nematydavo. Pa
vogtais rubliais ji rengdavo poky
lius, kolchozo vardu pirkdavo įvai
rias materialines vertybes savo nau
dai. Augščiausiojo teismo kolegija 
buvusiam kolchozo vadovui Anatoli
jui šostakui ir buvusiai vyr. buhal
terei Stanislavai Juckevič paskyrė po 
12 metų laisvės atėmimo, buvusiai 
kasininkei Janinai Mackevič — 10 
metų. Kartu buvo konfiskuotas tur
tas ir priimtas nutarimas, atlikus 
bausmę, penkerius metus nuteistųjų 
neįsileisti į darbovietes, susietas su 
materialinių vertybių saugojimu. 
Trejus metus laisvės atėmimo lygti
nai gavo Vilniaus pramoninių pre
kių parduotuvės vedėjas Edvardas 
Pečkaitis, įsivėlęs j nešvarų sandė
rį su A, šostaku.

V. Kst.

Pirmųjų pamaldų dalyviai Hamiltone prie Mount Cenacle koplyčios 1948 m. gegužės 
Tadarauskas, iki šiol vadovaująs Aušros Vartų parapijai

14 d. Jas laikė kun. dr. J.
Nuotr. Vyt. Maco

g HAMILTON
HLŽ IR M KLUBAS "GIEDRAI- 

TIS” ruošia rugsėjo 9 d. gegužinę 
klubo šaudykloje už Kaledonijos. 
Pradžia — 13 v. Kviečiami ne tik na
riai, bet ir visi tautiečiai. Bus daug 
įdomybių: įvairūs šaudymai, meške
riojimai, loterijos ir kitos linksmy
bės. Valdyba

VYSK. M. VALANČIAUS MO
KYKLA rugsėjo 15, šeštadienį, pra
deda naujus mokslo metus. Visi jau 
lankantys šeštadieninę mokyklą ir 
norintieji pradėti ją lankyti prašo
mi rugsėjo 15 d., 9.30 v. r., atvykti 
į St. Joseph’s mokyklos patalpas, 270 
Locke St. So., kur mokiniai bus su
registruoti, išduotos jiems knygos, 
visa rašomoji medžiaga. Jie bus su
pažindinti su nauja mokyklos tvarka 
bei darbu. Pirmąjį šeštadienį moki
niai bus paleisti 12 v.

Mokykla turi 10 skyrių ir prieš
mokyklinį skyrių — vaikų darželį. 
Taip pat ir šiemet turės specialią 
klasę lietuviškai nebekalbantiems. Į 
darželį vaikai priimami nuo 5 metų, 
o į specialią klasę — vaikai visokio 
mokyklinio amžiaus.

Lietuviai tėvai prašomi jausti pa
reigą leisti savo vaikus j mūsų litua
nistinę mokyklą. Nenuskriauskime 
savo jaunojo prieauglio, neduodami 
jiems lituanistinio švietimo.

Mokyklos vedėjas
MONS. K. DABROVOLSKIS iš Ro

mos vieną savaitę viešėjo AV parapi
joj, kur sekmadienį, rugpjūčio 26 d., 
atnašavo Sumą ir pasakė pamokslą.

JAUNAS VISUOMENININKAS 
Edvardas Stungevičius, kuris turi ir 
muzikinį talentą, šiais mokslo me
tais Vysk. M. Valančiaus mokykloje 
pradės dėstyti dainavimą. Edvardas, 
McMaster universiteto studentas, tu
ri lietuvišką radijo pusvalandį CF- 
MU-FM 93.3, kuris transliuojamas 
sekmadieniais popiet 2.00-2.30 v. 
Programa, pasivadinusi “Gintariniai 
Aidai”, yra populiari lietuvių tarpe 
ir su susidomėjimu visų klausoma.

IS LIETUVOS sugrįžo S. Konte- 
nienė ir M. Babinienė. Iš Latvijos, 
Rygoje viešėjusi pas savus 15 dienų, 
sugrįžo Br. Banevičienė. Latviai iš 
Vakarų atvykstantiems savo tautie
čiams leidžia išbūti dvi savaites. J. 
Palmeris susilaukė iš Vilniaus savo 
pusseserės N. Kalesnikienės, kuri 
žada čia viešėti keturias savaites.

MYKOLAS TRUMPICKAS, išdir
bęs “Stelco” plieno įmonėj 29 me
tus ir sulaukęs pensininko amžiaus, 
nuo rugpjūčio 1 d. pasitraukė į pen
siją.

STASĖ PETKEVIČIENĖ su savo 
talkininkėmis pradėjo vėl naują py
ragų ir kavos sekmadienių sezoną. 
Parapijiečiai dabar po abiejų pamal
dų gali užeiti į Jaunimo Centro sa
lę išgerti kavos, užkąsti skaniai iš
keptų pyragų ir pasidalyti dienos ži
niomis. Tų gerųjų moterų dėka per
nai parapijos kasa buvo padidinta 
$500.00.

JONAS MACYS, Lietuvos savano
ris — kūrėjas, kuris ką tik atšventė 
savo amžiaus 80 metų sukaktį, po 
dviejų operacijų jau sugrįžo iš ligo
ninės ir dabar geriau jaučiasi. K. M.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6 TALKA
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
1 0 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokamo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $14,000,000.

n Viešėdami Čikagoje,
N neužmirškite aplankyti ir J. VAZNELIŲ

Gifts International <Jnc.

s
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL 60629 
Telefonas 471-1424 

. “AIDAS” po vasaros atostogų vėl 
pradeda darbą. Pirmoji repeticija 
bus rugsėjo 10, pirmadienį, 7 v. v., 
parapijos salėje. Choro vadovas muz. 
J. Govėdas kviečia visas buvusias 
choristes ir laukia naujų. Visos mer
gaitės virš 13 metų amžiaus yra mie
lai kviečiamos įsijungti į choro ei
les. “Aidas” yra pakviestas gruodžio 
1 d. atlikti meninės programos žie
mos sutikimo vakare Toronte Lietu
vių Namuose, kurį ruošia Lietuvių 
Namų vyrai ir jaunimo būrelis. Taip 
pat “Aidas” yra pažadėjęs vykti į 
Montreal} ir “NL” spaudos baliuje 
atlikti meninę programą. Pavasarį 
choras švęs savo 10 metų veiklos su
kaktį. Ta proga nori vykti į Los An
geles lietuvių koloniją su daina ir iš
leisti trečią savo plokštelę. Organi
zacijos, norinčios pasikviesti “Aidą” 
su daina, prašomos kreiptis šiuo ad
resu: AIDAS, 84 Balsam Avė. S., 
Hamilton, Ont. L8M 3B3. “Aidas” 
visada mielai aplankys lietuviškas 
kolonijas su daina. J. P.

London, Ontario
NUOTAIKINGĄ MUZIKĄ spau 

dos baliui, įvyksiančiam Londone, 
Connally Bldg., Plumbers Hall, 523 
First St., rugsėjo 22 d., — parūpins 
šaunus orkestras “Carrousel”, mėgs
tamas jaunimo ir senimo. Tai tas 
pats orkestras, kuris grojo Navickų 
dukters vestuvėse. Sutartam laikui 
priartėjus, vestuvių dalyviai nenorė
jo skirstytis ir prašė groti dar nors 
porą valandų. Kaikurie teigė, kad 
lietuviams geresnio orkestro nė ne
negali būti! Jis' gros ne tik moder
nius ir europietiškus šokius, bet 
duos ir lietuvių širdžiai artimos mu
zikos. Linksmąją dalį savo skambio
mis dainomis paįvairins gražus D. 
Svilpaitės sopranas. Atvykusieji ga
lės tikrai linksmai praleisti vakarą.

Pageidaujami laimikiai (fantai) 
loterijai. “T. žiburių” trisdešimtme
čiui paminėti rengiamas vajus. Stam
besnės aukos įrašomos LSB “Auksi- 
nėn knygon”, kuri buvo apibūdinta 
praėjusiame “TŽ” numeryje. Atei
nančiame numeryje bus plačiau ap
tarta vakaro programa, atliekama 
dviejų Toronto jaunimo meno vie
netų.

VAJUS ŠVENTOVĖS REMON
TUI. Šiluvos Marijos šventovės pa
statas reikalingas skubaus remonto, 
ypač iš lauko. Lauko remontas gali 
kainuoti iki $5000. Parapijos komi
tetas turėjo bendrą posėdį su orga
nizacijų atstovais ir nutarė kreiptis 
į plačiąją visuomenę, prašydamas fi
nansinės paramos, t.y., nutarė su
rengti atitinkamą vajų remonto iš
laidoms padengti. Aukos įteikiamos 
klebonui kun. J. Staškui, V. Gude
liui arba šventovės rinkliavos pa
reigūnams. Parapija yra visos mūsų 
veiklos centras. Tad paremkime šį 
svarbų vajų nuoširdžia auka. Bus 
išduodami kvitai nuoskaitoms nuo 
valstybinių mokesčių.

Smulkesni vidaus ir lauko darbai 
jau yra atlikti V. Gudelio, P. Jokšos, 
V. Vaitkaus, J. Sakinio ir S. Žulpos. 
Klebonas už tai padėkojo. Jiems pri
klauso ir visų parapijiečių padėka.

Parapijai sėkmingai vadovauja

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) ... 6%
santaupos 10%
term, depozitus 1 m. 10 '/i % 
term, depozitus 3 m. 10% 
pensijų fondas ...... 9’/♦ %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln, turto pask. 11 ’/z %

Čia gausite lietuviškų knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių pasirinkimas. 

klebonas kun. J. Staskus ir par. ko
mitetas, pirmininkaujamas V. Gu
delio. D. E.

LITUANISTINIS KURSAS. Šiais 
mokslo metais Londone vėl veiks li
tuanistinis kursas, kurio sėkmingas 
išklausymas suteiks lankytojams vie
ną trylikto gimnazijos skyriaus už: 
skaitą (1 grade 13 credit). Laukiami 
lituanistinės šeštadieninės mokytos 
devintą skyrių baigę gimnazistai ir 
visi jaunuoliai studentai, laisvai 
vartoją lietuvių kalbą.

Registracija į šį kursą atliekama 
paštu arba asmeniškai. “The London 
Free Press” rugpjūčio 25 d. paskel
bė visą šių kursų informaciją. Paštu 
registruotis gaunamos anketos iš mi
nėto laikraščio ir iš “The London 
Board of Education”. Šiuo būdu re
gistruotis galima paštu prieš rugsė
jo 5 d. negimnazistams. Gimnazijas 
lankąs jaunimas su savo gimnazijos 
direktoriaus raštišku leidimu regis
truojasi antradienį, rugsėjo 18 d., 
7.30 v. v., Clarke Road Secondary 
School, 300 Clarke Road (519-451- 
3360). Registracijos mokestis — $35. 
Nesusidarius klasei, čekis bus grą
žintas. i

Susidarius 15 studentų klasei, šis 
kursas bus dėstomas Gražinos Pe
trauskienės. Pamokos — trečiadie
nio vakarais nuo 7 v.v. iki 10 v.v., 
kurių bus 30. Pirmoji LLI 558 pamo
ka bus rugsėjo 26 d. ir truks iki ge
gužės vidurio. Iki pasimatymo!

Turint klausimų šiuo reiklu, pra
šoma skambinti (519)438-8983 arba 
rašyti 394 Piccadilly St., London. 
Ont, N6A 1S7. G. P.

KLB LONDONO APYL. pirm. 
Vitolis Dragūnas rugpjūčio 29 d. su
šaukė Londono apylinkės seimelio 
posėdį, kuriame dalyvavo visų Lon
dono apylinkės organizacijų bei vie
netų atstovai. Buvo nustatytas atei
nančių metų bendras veiklos tvarka
raštis ir aptarti svarbesnieji paski
rus vienetus liečia reikalai.

A. A. PRANAS TUMOSAS, 65 m 
amžiaus, palaidotas Londono Sv. Pe
tro kapinėse rugpjūčio 29 d. Ilgą lai
ką jis negalavo ir sirgo cukrine liga. 
Mirė rugpjūčio 26 d., ištikus prie
puoliui. Paliko žmoną ir dukra. Lai
dotuvėse dalyvavo didelis būrys lon- 
doniečių, nes velionis buvo visų pa
žįstamas ir mėgstamas. K.J.

Philadelphia, Pa.
ĮSTEIGTAS TAUTODAILĖS INS

TITUTAS. Pernai Kanadoje, kur gy
vena mūsų didieji tautodailės žino
vai ir puoselėtojai dailininkai Anta
nas ir Anastazija Tamošaičiai, val
džios įstaigose inkorporavus Lietu
vių Tautodailės Institutą, tautodailės 
mėgėjai Filadelfijoje ryžosi steigti 
Instituto skyrių. Ta mintis buvo gy
va jau nuo audimo kursų, kuriems 
užpernai Filadelfijoje su dideliu pa
sisekimu vadovavo A. Tamošaitienė.

S. m. birželio 24 d. B. ir M. Raugų 
namuose (Delran, N. J.) iniciatorių 
buvo sukviestas steigiamasis susirin
kimas, kuriame dalyvavo nemažas 
besidominčių tautodaile būrys. Bu
vo perskaityta A. Tamošaitienės kal
ba steigiamajame Instituto susirin
kime 1977. V. 14, susipažinta su Ins
tituto tikslais ir su jo darbo gairė
mis, aptartos skyriaus veiklos gali
mybės. Išrinkta skyriaus valdyba, 
kuri vėliau taip pasiskirstė pareigo
mis: pirmininkė G. Mačiūnienė, sek
retorė M. Raugienė, iždininkė D. 
Surdėnienė.

Po šeimininku paruoštų skaniu 
vaišių susirinkusieji beveik dvi va
landas su dideliu susidomėjimu žiū
rėjo skulptoriaus P. Vaškio rodomų 
puikių tautodailės skaidrių ir klau
sėsi jo paaiškinimų. P. Vaškys suti
ko būti skyriaus globėju. Skyriun 
jau įsirašė keliolika narių. Padaręs 
gražią pradžią, skyrius tikisi paįvai
rinti Filadelfijos lietuviu kultūrinį 
gyvenimą, bendradarbiaudamas su 
kitomis vietos organizacijomis ir 
ypač su Lietuviu Bendruomene.

G. M.

Okulistas
S. Brogowski, O.D

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

JA Valstybės
PLB KULTŪRINĖS TALKOS KO

MISIJA, vadovaujama dr. L. Kriau- 
čeliūno, rūpinasi kultūriniais ryšiais 
su lietuvių kolonijomis tolimesnėse 
valstybėse. Iš Urugvajaus sostinės 
Montevideo yra pakviestas dr. A. 
Stanevičiaus vadovaujamas tautinių 
šokių ansamblis “Ąžuolynas”, gra
žiai pasirodęs JAV ir Kanadoje II 
jaunimo kongreso metu. “Ąžuolynas” 
S. Amerikoje viešės ištisą mėnesį, 
surengs tris koncertus JAV ir vieną 
Kanadoje. Iš Buenos Aires miesto 
atvyks Argentinos lietuvaičių okte
tas “Žibutės” su savo vadovu dr. J. 
Simanausku taip pat koncertuoti 
JAV ir Kanadoje. Dr. L. Kriaučeliū- 
no iniciatyva bus surengtas iškilmin
gas balius puošnioje Butterfield 
Country Club salėje prie Hindsdale 
gruodžio 1 d. Jo ruošai vadovauja 
komisijos narė M. Remienė. Įėjimas 
j šį balių — $100 auka. Visas pelnas 
bus skirtas meninių vienetų atsikvie- 
timui. Su “Ąžuolynu” bei "žibutė
mis” susirašinėja ir informacijas 
dėl jų atvykimo teikia komisijos na
rė Regina Kučienė, 8626 So. Mozart 
Ave., Chicago, Ill. 60652, USA

JAV KONGRESO BIBLIOTEKAI 
reikia tarnautojo, mokančio lietuvių 
ir rusų kalbas, baigusio biblioteki
ninkystės studijas. Jam tektų tvar
kyti lietuviškų leidinių katalogavi
mą. Atlyginimas — nuo $15.920 iki 
$25.000 yra susietas su patirtimi bei 
turimomis kvalifikacijomis. Darbo 
reikalu kreipiamasi: Library of 
Congress, Employment Office, Room 
LCB G-106B. Prašyti darbo aprašy
mo (Job Description Posting No. 
90470) ir standartinės aplikacijos nr. 
171.

KUN. VYTAUTAS' PALUBINS
KAS iš Los Angeles atvyko į Pater- 
šoną, N. J., dirbti vikaru klebono 
kun. Viktoro Dabušio vadovaujamo
je Sv. Kazimiero lietuvių parapijoje, 
Kun. V. Palubinskas, gimęs Lietuvo
je 1926 m., su tėvais emigravo Ar
gentinon 1929 m. Ten baigęs teolo
gijos mokslus, studijas gilino Romo
je ir kunigu buvo įšventintas 1954 
m. Po to vėl grįžo Argentinon ir vė
liau persikėlė į JAV.

JAV LIETUVIŲ FONDUI $1.000 
savo testamentu paliko 1978 m. 
gruodžio 25 d. miręs Jonas Sostakas, 
89 metų amžiaus, buvęs policijos 
viršininku Kėdainių, Ukmergės, Pa
nevėžio ir Trakų apskrityse. Pirma
jame bolševikmetyje buvo suimtas 
ir kalinamas. Per jo laidotuves bi
čiuliai Lietuvių Fondui suaukojo 
$200, o liepos 23 d. velionies žmona 
Ona su sūnumi Jonu įteikė testamen
tinę tūkstantinę dolerių LF tarybos 
nariui ir Detroito vajaus komiteto 
pirm. V. Kutkui. *

Brazilija
SAO PAULO LIETUVIAI SKAU

TAI savo metinę stovyklą planavo 
liepos 22-29 d.d. Lituanikos stovyk
lavietėje, bet dėl sutrumpintų mo
kyklų atostogų ją teko paankstinti 
ir jieškoti kitos vietos, nes tuo lai
ku Lituanikoje atostogavo ateitinin
kai. Savo stovyklai skautai pasirin
ko, liepos 15-22 d.d. Albino ir Fridos 
Lipų ūkyje prie Pirakajos miestelio. 
Kadangi šiemet minimi tarptautiniai 
vaiko metai, stovykla buvo pavadin
ta “Atžalynu”. Pirmadienis buvo įsi
kūrimo diena, antradienis — drau
gystės, trečiadienis — sporto, ket
virtadienis — skautoramos, penkta
dienis — susikaupimo. Įsikūrimo 
dieną buvo pastatyti stovyklai var
tai, lietuviškas kryžius, stiebai vė
liavoms, padarytas iš akmenėlių Lie
tuvos žemėlapis. Skautoramoje rei
kėjo atsakyti į klausimus, liečiančius 
Lietuvos geografiją, istoriją. Buvo 
sekamos pasakos ir surengtos lietu
viškos vestuvės, kuriose abu jauna
vedžiai buvo berniukai. Minėtinas 
taipgi ir talentų vakaras, kuriame 
daugiausia reiškėsi dainininkai ir 
vaidintojai. Stovyklon buvo suvažia
vę 27 skautai ir skautės. Stovyklos 
vadove buvo E. Bacevičienė, komen
dantu — M. Černiauskas, programų 
vadovu F. Bacevičius, slauge ir ma
žųjų globėja — R. Jurčiukonytė, ūk
vedžiu — A. Zaluba. Sekmadienį 
stovyklon atvažiavo kun. St. Šileika 
su stovyklautojų tėvais. Ji užbaigta 
jo atnašautomis Mišiomis. Daugelis 
stovyklautojų trečiadienio rytą pir
mą karta savo gyvenime pamatė šal
ną — naktį temperatūra netikėtai 
buvo nukritusi iki 3° žemiau nulio. 
Ja buvo pasipuošusios net ir medžių 
šakos, tačiau šią neįprastą viešnią 
iš stovyklavietės greit pašalino karš
ti patekėjusios saulės spinduliai.

Australija
BENDRUOMENINIUS NAMUS 

su sale įsigyja Perlho lietuviai. Jie 
buvo užpirkti liepos mėnesį, įmokė
jus $24.000, kuriuos šiam tikslui pa
skolų būdu sudėjo patys lietuviai. 
Likusiai $27.000 sumai tikimasi gau
ti paskolą iš banko.

MUZIKOLOGAS VYTAUTAS 
LANDSBERGIS, dirbantis dėstytoju 
Vilniaus konservatorijoje, kelias sa
vaites šią vasarą viešėjo pas savo se
serį A. Karazijienę ir brolį G. žem- 
kalnį Melburne. Jis taipgi lankėsi 
Tasmanijoje ir Sydnėjuje, kur vei
kia Lietuvių Plunksnos Klubas. Pas
tarojo vadovybės pakviestas, skaitė 
paskaitą apie muzikinę bei tapybinę 
M. K. Čiurlionio kūrybą, ją iliustruo
damas dailės darbų skaidrėmis, pia
ninu paskambindamas M. K. Čiur

lionio kompozicijų. Paskaitos klausė
si apie 100 dalyvių. V. Landsbergį 
su jais supažindino dr. G. E. Kazo- 
kienė, ruošianti mokslinį darbą Syd- 
nejaus universitete apie M. K. Čiur
lionio kūrybą.

GINTAUTAS KAMINSKAS, bai- 
gęs augštuosius mokslus Adelaidėje 
ir Melburne, dirbo Australijos imi
gracijos departamente Kanberoje. 
Jis taipgi veikliai reiškėsi vietinių 
lietuvių eilėse kaip Kanberos Lietu
vių Klubo komiteto narys, vėliau 
kaip ALB Kanberos apylinkės valdy
bos pirmininkas ir jos atstovas etni
niame Kanberos komitete. Lietuvių 
reikalus gynė Kanberos spaudoje. 
Rugpjūčio 5 d. Kanberos lietuviai G. 
Kaminskui surengė išleistuves, nes 
jis yra paskirtas į Australijos at
stovybės Romoje imigracijos skyrių. 
Romon išvyksta su visa šeima, prieš 
tai šešias savaites lankęs Melburne 
veikiančius italų kalbos kursus.

Britanija
SVEČIAI IS KANADOS. Rugpjū

čio pradžioje atostogų Į Bradfordą 
buvo atvykęs Jurgis Sergalis su žmo
na Patricija, sūnumi ir dukra. Prieš 
keliolika metų jis gyveno Bradforde 
ir 1962 m. buvo Vyčio klubo pirmi
ninku. Klubo valdyba jam ir šeimai 
surengė draugišką priėmimą, pradė
tą pirm. V. Gurevičiaus žodžiu. At
siminimais dalijosi S. Grybas, linkė
damas, kad J. Sergalis vėl grįžtų 
Bradfordan. Klubo vardu jis svečiui 
iš Kanados įteikė dovaną — gražų 
padėklą indams, o poetas A. Bučys 
— savo poezijos rinktinę “Eilėraš
čiai”. Apie visuomeninę J. Sergallo 
bei jo šeimos veiklą Bradforde kal
bėjo kapelionas kun. J. Kuzmickis. 
J. P. Sergaliams buvo padovanotas 
leidinys “Bradfordo ir apylinkės lie
tuvių veikla”.

MOTOCIKLO BUVO SUŽEISTI du 
JAV lietuvių jaunuoliai — Shirley 
Plepytė iš Čikagos ir Kęstutis Am- 
botas iš Berton Harbor, atvykę Į jau
nimo kongresą. Jiedu buvo paguldy
ti West Middlesex ligoninėje Londo
ne. Jaunimo kongreso stovykloje bu
vo S. Plepytės sesuo Dana Ir nema
žai draugų. Visa stovykla liepos 12 
d. pasirašė ir atsiuntė didžiulį svei
kinimą sužeistiesiems. Ligoninėje 
jiems teko praleisti 2-3 savaites.

Vokietija
VLB MIESAU APYLINKĖS NA

RIAI tradicinį susitikimą surengė 
dr. St. Sereikos sodelyje. Pirmiausia 
buvo pagerbtas tarp dviejų paskuti
nių susirinkimų miręs apylinkės na
rys a. a. Romualdas Obukaa. Revizi
jos protokolą perskaitė J. Venckus. 
Valdyba per pastaruosius metus tu
rėjo 1.433 DM pajamų ir 1.234 DM 
išlaidų. VLB Miesau apylinkės val
dybos pirmininku vėl perrinktas 
Juozas Nevulis, sekretorium išrink
tas Antanas Banaitis, o revizijos ko
misijoje palikti J. Venckus ir B. Bal- 
trukonienė. Iš pirm. J. Nevulio pada
rytos veiklos apžvalgos paaiškėjo, 
jog buvo išplatinta 10 egz. knygos 
“Christus stirbt in Litauen’ (“Kris
tus miršta Lietuvoje"). Si knyga pa
skatino EIsbacho-Miesau vokiečiu 
katalikių būrelį užprašyti Mišias ui 
persekiojamus Lietuvos katalikus ir 
Sibiro tremtinius. Jas atnašaus kun. 
Br. Liubinas rugsėjo 8 d., kai VLB 
Miesau apylinkės valdyba surengs 
Tautos šventės minėjimą, kurln po 
pamaldų bus pakviesti ir vokiečiai.

VASARIO 16 GIMNAZIJA, už
baigdama 1978-79 mokslo metus, iš
leido 12 psl. metraštį, redaguotą 
Snieguolės Zalatorifltės. Viršelis — 
Kristinos Kotovaitės, iliustracijos — 
Elenos Baronaitės, nuotraukos — 
Rūtos Masonytės, kun. J. Dėdino ir 
A. Stankaus-Saulaičio. Ofsetu at
spausdino Andrius Smitas. Šie me
tai Vasario 16 gimnazijai yra jubilė- 
jiniai, nes prieš 25 metus ji pasto
viai įsikūrė Rennhofo pilyje, kuri 
lietuvių tarpe dabar žinoma kaip Ro
muva. Metraštyje pateikiama gimna
zijos istorija, direktoriaus V. Natke
vičiaus ir kuratorijos pirm. kun. A. 
Bernatonio sveikinimai, redaktorės 
S. Zaiatoriūtės įvadas. Iš nuotraukų 
šypsosi mokytojų ir jaunyste trykš
tančių moksleivių veidai. Primena
ma, kad Vasario 16 gimnaziją jau 
yra baigę daugiau kaip 100 abituri
entų, kurių dauguma siekė augštojo 
mokslo. Šešias klases baigė ir gyve- 
niman išėjo apie 300 moksleivių. 
Prie metraščio išleidimo savo auko
mis prisidėjo PLB valdyba ir gim
naziją remiantis komitetas Čikagoje.

Lenkija
LENKIJOS KAIMO KULTŪROS 

LAIMĖJIMŲ apžiūroje dalyvavo 
apie 100 saviveiklinių ansamblių su 
maždaug 1.500 atlikėjų iš 35-kių vai
vadijų. Suvalkų vaivadijai atstovavo 
Punsko lietuvių kultūros namų an
samblis “Klumpė”, kurį sudaro 23 
dainininkai, instrumentalistai ir šo
kėjai. Liaudies ' kapelą "Klumpė” 
prieš 11 metų įsteigė muzikos moky
tojas Punsko mokykloje Antanas 
šliaužys, o dabar "Klumpės” daini
ninkams bei instrumentalistams va
dovauja Punsko kultūros namų ve
dėjas Jonas Vaina, šokėjams — mo
kytojas Algis Uzdila. Vaivadijų an
samblių apžiūroje “Klumpė” laimė
jo sidabrinio arklo prizą. Prieš porą 
metų “Klumpė” folkloriniame Len
kijos festivalyje buvo gavusi Pulavų 
miesto dovaną.



Viešnagėje pas Šveicarijos lietuvius
AURELIJA BALASAITIENE

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Diplomato bute
Grįžusi į Berną, nuvykstu pas 

p. p. Geručius. Modernus auto
busas veža švariomis Berno gat
vėmis. Gatvės ramios, visi na
mai apsitvėrę nuo praeivių akių 
augštomis akmenų tvoromis. Už 
jų kyšo dekoratyviniai krūmai, 
medžiai ir viršutinės namų da
lys. Pagaliau prisiartinu prie 
Geručių rezidencijos. Girdisi 
lietuviški balsai, ir pro vartelius 
kyšteli dr. Geručio galva. Mane 
su džiaugsmu pasitinka namų 
šeimininkas ir ponia. Svečių 
kambaryje yra dar vienas sve
čias — dr. A. Kušlys, Šveicari
jos Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas. Geručių kieme matyti 
darbšti lietuvaitės ranka, “šita 
rūta dar iš Lietuvos — čia auga 
jau 42 metai", pastebi p. Geru- 
tienė. Pirštų galais paliečiu 
tamsias rūtos šakeles ir man da
rosi graudu, tarsi būčiau palie
tus gyvą savo gimtosios žemės 
žiupsnį.

Po pietų dr. Gerutis aprodė 
savo namus, kuriuose su ponia 
išgyveno jau 42 metus, “šitame 
kambaryje, prie šito stalo pre
zidentas Smetona su savo šeima 
1941 m. gruodžio 24 d. valgė 
savo pirmąsias tremties Kū
čias”, sako šeimininkas. “Kai 
buvau siunčiamas į Berną min. 
Lozoraičio, mano paskyrimas te
buvo dvejiems metams. O da
bar jau 42 metai, ir aš vis dar 
čia. . .” į mano klausimą, kaip 
jo gyvenimas praėjo, nustojus 
diplomatinio statuso, jis papras
tai atsakė: “Ponia, aš esu profe- 
sijonalas lietuvis. Mano specia
lybė — finansų teisė įgalino 
mane pragyventi. Dabar jau esu 
išėjęs į pensiją, kurią ištarna
vau, gaudamas pačią augščiau- 
sią kategoriją, kokią galima 
gauti Šveicarijoje. Gyvenu tik 
Lietuvos bylos reikalui. Nors 
Šveicarijos pilietybę nėra leng
va gauti, aš turėjau daugelį pro
gų. Tačiau noriu gyventi ir mir
ti nepriklausomos Lietuvos res
publikos piliečiu. Mano diplo
matinis pasas yra Šveicarijos 
policijoje neribotam laikui. Iš 
diplomatų sąrašo mane išbrau
kė 1946 m., kai dr. J. šaulys bu
vo pakviestas pas' Bundesrato 
prdtokolų šefą, kuris jam su ap
gailestavimu pranešė, kad pagal

Su Šveicarijos lietuvių atstovais. Iš kairės: A. BALAŠAITIENĖ, dr. A. 
KUŠLYS, ŠLB pirmininkas, E. GERUTIENĖ, dr. A. GERUTIS

Parama Lietuvos laisvinimui
Aukos Tautos Fondui Toronte ir apylinkėse 

nuo š.m. kovo 1 iki rugpjūčio 1 dienos

$500.00: John Smits; $100.00: 
B. B. čepauskai, K. S. Gečai, J. 
Gustainis, V. H. Juškevičius, J. 
H. Lasiai, Br. Mackevičius 
($10), vaist. J. Margis, Tėviškės 
Ąžuolas, dr. M. J. Uleckas, J. J. 
Varkavičiai.

$50.00: Anie. Aid. Lukošius 
($15), E. F. Pawelko, H. A. Ste- 
paičiai; $40.00: E. Kuchalskis; 
$35.00: dr. J. Slivinskas; $30.00: 
Bronė. Galinis, B. Savickas; 
$28.00: A. Juzeliūnas; $25.00: 
inž. P. Lelis, J. M., A. Mikšienė, 
V. Petraitis ($10), V. P. Kasiu
lis.

$20.00: L. Alekna, Arūnas 
Dailydė, V. A. Genčius, R. Ky
mantas, E. Kondratas, Aloyz. 
Kuolas, Šiliai, E. švėgždienė, J. 
Žakas, A. Žilėnas.

$13.00: S. Stasiulis; $10.00: A. 
Čepaitis, V. J. Dagiliai, S. Kliau
ga, J. M., J. Nešukaitis, E. Su- 
dikas ($10), VI. Šaltmiras ($20); 
$5.00: J. Venslovaitis; $2.00: K. 
Cinčius.
Organizacijos — institucijos — 

vienetai
$500 00- Torcntn T.M’ivit! Ka- 
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Bundesrato nutarimą 1946 m. 
lapkričio 16 d. likviduojamos 
Pabaltijo pasiuntinybės.”

Ponų Geručių butas masyvia
me kelių butų pastate yra tapęs 
lietuviškų archyvų Šveicarijoje 
būstine. “Neturime net atskiro 
valgomojo kambario”, juokais 
skundžiasi šeimininkas. Matau, 
kad vienas didelis kambarys 
man primena viešosios bibliote
kos patalpas: ne vien pasieniais 
išrikiuotos knygų ir tvarkingų 
bylų lentynos, bet ir vidury 
kambario pastatytos dvišonės 
lentynos, kuriose rikiuojasi šim
tai leidinių įvairiomis kalbomis: 
mokslinė ir istorinė literatūra, 
dokumentai, korespondencija, 
spauda. Kitame kambary dr. 
Geručio rašomasis stalas, ant 
kurio stovi rašomoji mašinėlė, 
mačiusi jau tūkstančius raštų. 
Ant stalo sukrauti laiškai, raš
tai, medžiaga dar dviem biogra
fijom.

Dr. Geručio darbai
Pirmoje eilėje man krito į 

akis dvisavaitinis leidinys vokie
čių kalba, leidžiamas Tikėjimo 
Instituto Antrajame Pasaulyje 
(Das Institut Glaube in der 2 
Welt), kuriame nuolatos spaus
dinami straipsniai apie Lietuvą 
ir jos tragišką padėti. Vienas to 
leidinio numeris, aprašytas ir 
mūsų spaudoje, puošiasi lietu
višku Vyčiu, ant viršelio užrašy
ta “Aušra — Die Morgenroete” 
— lietuviško ppogrindžio laik
raštis išverstas į vokiečių kal
bą”. Pačioje pradžioje randu il
goką dr. A. Geručio straipsnį 
apie Lietuvos istoriją “Abriss 
der Geschichte L i t a u e n s”. 
Straipsnis iliustruotas statisti
kos duomenimis ir baigiamas 
citata iš 1883 m. “Aušros”: 
“Kaip aušrai nykstant, nyksta 
ant žemės nakties tamsybė, o 
kad taip jau prašvistų Lietuvos 
dvasia”. Toliau seka vertimai 
straipsnių: “Lietuviai apeliuoja 
į Italijos, Prancūzijos ir Ispani
jos komunistų partijos vadus”, 
“Ką šiandieną tautai gali pasa
kyti vienas iš jos patriarchų” 
(dr. Basanavičiaus 50 metų mir
ties metinių proga), “Moteris, 
kuri pasiekė šviesą” (Šatrijos 
Raganos 100 gimtadienio pro
ga), “Kovokime su alkoholizmu" 
ir t. t.

Antras svarbus dr. ■ Geručio 
darbo vaisius yra jo knyga vo
kiečių kalba “Voelker in Keten”

Agency Ltd., Medžiotojų ir žūk- 
lautojų Klubas “Tauras”; $50: 
Mažosios Lietuvos Moterų 
Draugija, Toronto Lietuvių Na
mų Moterų Būrelis.

Madoc, Ont.
$50.00: R. Vaštokas ($25).

Oakville, Ont.
$10.00: M. Ramanauskas.
Auka Tautos Fondui — lais

vės spindulys Lietuvai.
Nuoširdžiai dėkojame visiems 

aukojusiems. Dar daug lietuvių 
Toronte ir apylinkėse yra neati
davę š.m. aukos Tautos Fondui.

Amžių būvyje daugelis lietu
vių tautos sūnų paaukojo savo 
gyvybę už Lietuvos laisvę. Sem- 
kimės stiprybės iš praeities. Sa
vo auka Tautos Fondui padėki
me pavergtiems broliams tėvy
nėje grąžinti Lietuvai laisvės 
dienas.

Tenelieka nė vieno lietuvio, 
neatlikusio pareigos savajam 
kraštui — Lietuvai!

Prašome aukas Tautos Fondui 
siųsti žemiau nurodytu tdresu:

Foi.do T;.; ai f.-vybe 

(Tautos pančiuose), kurioje au
torius išsamiai analizuoja liki
mą nerusišky tautų, esančių 
Sov. Sąjungos teritorijoje. Jo 
manymu, Lietuvos klausimas 
darosi svaresnis, kai sugrupuo
jama daugiau panašių tautų. Tai 
dailus leidinys, kuriam įžanginį 
žodį parašė Įžymus šveicarietis 
dr. Edgar Oehler. Toje knygoje, 
kurią redagavo ir eilę straipsnių 
parašė mano malonus šeiminin
kas, su savo straipsniais tarp
tautinės politikos klausimais 
pasirodo įtakingi asmenys, nag- 
rinėją tautybių priespaudos 
klausimus. Apie Lietuvos diplo
matinės tarnybos likimą yra dar 
vienas leidinys, ištisai parašy
tas dr. Geručio. Pažymėtina, 
kad autorius, būdamas konsula
to sekretoriumi, savo leidinių 
medžiagą ėmė iš oficialių doku
mentų ir protokolų, kurių auto
riumi jam yra tekę nekartą bū
ti.

Pastebėjęs mano bloknotą, dr. 
Gerutis pasiteiravo, kam aš ra
šysianti. Pasisakius, kad pagrin
dinis mano straipsnis bus siun
čiamas “Tėviškės žiburiams”, 
jis maloniai nusišypsojo. Prie 
jo šypsenos prisijungė ir p. Ge- 
rutienė. “Tėviškės Žiburiai” yra 
ne tik vienas geriausių Š. Ame
rikos laikraščių, bet ir jų malo
ni redakcija siunčia man juos 
oro paštu. Pareiškite mūsų 
abiejų padėką. Visa kita spau
da mus pasiekia kaip Kolumbo 
laikas, kartais net mėnesiu pa
vėlavus, todėl nustojome domė
tis dienraščiais”, čia dr. Geru
tis šyptelėjo: “Miela ponia, tai 
sakome ne todėl, kad Jūs atsto
vaujate “Tėviškės Žiburiams”, 
bet todėl, kad jie iš tikro turi
ningi ir įdomūs.” Ponia Geru- 
tienė, iki šiol kukliai tylėjusi, 
maloniai įsiterpė: “Skaitau išti
sai, juose tiek daug įdomios me
džiagos”.

Lietuvių Bendruomenė
Kukliai ir tyliai laikėsi Švei

carijos Lietuvių Bendruomenės 
pirm. dr. Alfonsas Kušlys. Ma
lonus, linksmas ir socialus, savo 
kalboje labai santūrus. Jis 
trumpai, bet išsamiai painfor
mavo apie Šveicarijos lietuvius. 
Šveicarijoje lietuvių esą vos 60, 
tačiau visi laikosi vieningai, 
yra pasiturintys, su universiteto 
diplomais. Pats dr. Kušlys, iš 
profesijos veterinaras, šiuo me
tu dirba cheminėje srityje prie 
serumų analizės ir gamybos. 
Šveicarijos lietuviai kasmet ren
gia suvažiavimą Berne. Su pasi
didžiavimu dr. Kušlys man įtei
kė fotostatinę kopiją dokumen
to, kuriuo pažymima, kad Švei
carijos lietuviai IV Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą pa
rėmė stamboka suma. Zueriche 
esanti lietuvių tautinių šokių 
grupė, kuriai vadovauja Joana 
Stasiulienė. Tą grupę sudaro aš- 
tuonios šokėjų poros. Visi Šokė
jai yra šveicariečiai. Jų tarpe 
esą net keli Zuericho universite
to docentai. Toji šokių grupė 
sėkmingai gastroliuoja.

Šveicarijos Lietuvių Bend
ruomenė šešiems Šveicarijos 
universitetams užsakė “Ency
clopaedia Lituanica”. Dr. Kuš
lys pakartotinai pabrėžė, kad 
Šveicarijoje lietuvių nėra daug, 
bet jie gerai gyvena ir konkre
tiems Uždaviniams negaili aukų. 
Prieš keliolika metų surengę 
pirmąją Europos lietuvių studi
jų savaitę Liucernoje.

Pagrindinis uždavinys
Grįžtame prie dr. Geručio pa

dėties. Jis pasisakė ėjęs norma
lią diplomatinę tarnybą tik dvi 
dienas, gyvendamas šituose na
muose — nuo 1950 m. birželio 
13 iki 15 d. Prisimindamas savo 
praeitį, jis minėjo savo grįžimą 
į Klaipėdos kraštą 1934 m. kaip 
spaudos patarėjas, baigęs uni
versitetą Berne. 1936 m. grįžęs 
į užsienio reikalų ministeriją, 
1937 m. atvykęs Ženevon, kur 
buvo paskirtas į Lietuvos dele
gaciją prie Tautų Sąjungos. Toji 
delegacija faktiškai buvusi Lie
tuvos pasiuntinybė. Karo metu, 
nors oficialiai pasiuntinybė bu
vusi uždaryta, dar galėjo naudo
tis visomis diplomatinėmis pri
vilegijomis. Šveicarija, karui 
pasibaigus, kratėsi svetimtau
čių, tačiau dr. Gerutis nepatyrė 
daug sunkumų ir daugelį metų 
tarnavo privačiose įstaigose.

Dr. Gerutis pabrėžė: “Mano 
pagrindinis uždavinys yra ginti 
Lietuvos bylą. Svarbiausias 
dalykas yra ją skelbti svetimų
jų tarpe, svetimtaučius supažin
dinti su Lietuvos padėtimi”.

» . . . mes visus sunkumus neša 
uit br aimanų, juk žinome, kart gale 
sic »<yžiaui> nr liek grisia
c;:.;r..i . k:< > ; u r ,.4>

šiose saleziečių patalpose Venecueloje, Karako mieste, dabar laikomos pa
maldos ir lietuviams Nuotr. Humke

Broleli, negerk trecios...
Alkoholis, pramoginis gėrimas ir alkoholikai

Alkoholis yra išgaruojąs, be
spalvis skystis, su eteriniu kva
pu, gaunamas fermentuojant 
cukrų turintį skystį. Etilis yra 
visuose alkoholiniuose gėrimuo
se.

Alkoholizmas yra didelė vie
ša sveikatos problema, saikingas 
gėrimas — ne. Nesaikingas gė
rimas yra problema, vedanti į 
alkoholizmą. 95% geriančių as
menų neturi problemų.

Alkoholio veikimas yra anes
tezinis, sukeliantis centrinės 
nervų sistemos paralyžių: gerk 
pakankamai ir užmigsi, gerk 
perdaug — nenubusi.

Alkoholis nėra tiesioginiai ža
lingas širdžiai ir kraujo apyta
kai — gali būti net naudingas. 
Geriant didžiausias kepenų 
priešas yra maisto trūkumas, 
ypač vitamino B.

Geriant, kai pilvas tuščias, 
augščiausia alkoholio koncen
tracija kraujuje pasiekia savo 
viršūnę po valandos; ši koncen
tracija pasiekiama vėliau, jei 
geriama ir valgoma.

Žmogus, sveriantis 70 kg, vi
dutiniškai išskiria iš savo kūno 
100 gramų skysčio po 5V2 valan
dų, o po 13 valandų — 300 gra
mų (sveikos kepenys sunaikina 
alkoholio 50° maždaug unciją 
per valandą).

Maži alkoholio kiekiai veikia 
skatinančiai, padaro žmogų 
linksmesnį ir prieinamesnį, nu
traukia įgrisusių minčių eigą. 
Bet jau keletas uncijų alkoho
lio sumažina asmens pajėgumą 
atlikti aritmetikos veiksmus, at
siminti, galvoti ir mokytis. Di
desnis gėrimas veda prie perdė
to Šnekumo, triukšmingo elge
sio ir kenkia pajėgumui spręsti. 
Didžiųjų smegenų dalies nor
maliai stabdantis veikimas lai
kinai sukliudomas, ir elgesys 
pasidaro primityviškesnis. To
liau geriant, įvyksta savęs per
vertinimas, nuotaikos pasikeiti
mas, perėjimas nuo triukšmingo 
linksmumo į nusiminimą (“gir
to ašaros”), atsiranda agresyvu
mas ir palinkimas beprasmiškai 
juoktis. Eisena pasidaro vis ne- 
tikresnė, judesiai nerangūs, kol 
pagaliau prarandama sąmonė.

Mediciniškai žiūrint, alkoho
lis yra nuodas. Jau silpną ap
svaigimą nuo alkoholio galima 
laikyti apsinuodijimu. Praktiš
kai apsinuodijimas alkoholiu 
įvyksta sunkiais apsvaigimo at
vejais (alkoholizmas). Vyras, 
sveriantis 70 kg, suvartojęs 70 
g alkoholio (pvz. 10 stiklų alaus 
ar 8 degtinės) turės alkoholio 
kraujuje maždaug 1 promilę. Al
koholio koncentracija 4-5 pro
milių gali privesti prie mirties, 
kai gyvybiškai svarbi centrinė 

PADĖKA
MOŠŲ BRANGIAI MAMYTEI 

iškeliavus amžinybėn, dėkojava kun. P. Ažubaliui 
už gedulingų Mišių aukg, pamokslų, maldas koply
čioje ir palydėjimų j kapines.

Nuoširdžiai dėkojava visiems dalyvavusiems a.a. 
Mamytės šermenyse, laidotuvėse, aukojusiems šv. Mi
šias, spaudai ir papuošusiems jos kelionę j amžinybę 
gėlių žiedais.

Dėkojava solistui V. Verikaičiui už jautriai at
liktas giesmes šv. Mišių metu ir kapinėse, muz. J. 
Govėdui už muzikų koplyčioje.

Dėkojava maloniems karstanešiams ir visiems, 
guodusiems žodžiu, laiškais ir užuojautomis spaudo
je. Dėkojava mieloms draugėms, paruošusioms tiek 
daug skanėstų laidotuvių dalyviams.

Ypnrinųoi dėkojava dr. A Lukienei. ktirj tinote

nervų sistema paralyžuojama, 
sustoja kvėpavimas bei širdies 
plakimas.

Klaidingai manoma, kad al
koholis šildo ir apsaugo nuo 
šalčio. Iš tikrųjų gi prasiplečia 
tiktai kraujo indai odoje, kuri 
būna geriau aprūpinama krau
ju ir todėl sušyla. Nors, šalčiui 
veikiant, kūno temperatūra 
krinta, oda dėl išgerto alkoho
lio yra šiltesnė nei normaliai. 
Kadangi šilumos jausmą suke
lia receptoriai odoje, atsiranda 
šilimos jausmas.

Protingai vartojant alkoholi
nį gėrimą su maistu ir vandeniu, 
galima patirti malonų jausmą ir 
išvengti pasigėrimo. Pagiriom 
išvengti, reikia tinkamai išdės
tyti praskiestus gėrimus, lėtai 
gerti, gausiai valgyti, o vėliau 
miegoti apie 8 valandas.

Kaikurie žmonės, norėdami 
išvengti pasigėrimo, geria pro- 
vansinį aliejų arba grietinėlę 
prieš gėrimą. Paprasčiausias 
problemos sprendimas — žinoti 
kaip gerti ir kada sustoti.

Alkis, sotumas, nuovargis, 
jausminis neramumas ir kitos 
kūno — dvasios sąlygos gali pa
keisti individo jautrumą alko
holiui.

Tie, kurie mėgsta gerti vyną, 
vartoja leųgvus vynus ir ma
žais kiekiais'. Kai vynas daugiau
sia geriamas su maistu, alkoho
lio problema retai pasitaiko.

Degtinė (whisky) su soda 
(“highballs”) ir kiti alkoholiniai 
gėrimai ypač pavojingi, kai skil
vis tuščias. Kaikurių nepagei
daujamų pasekmių galima iš
vengti, tuojau valgant po gėri
mo.

Kai asmuo labai nori alkoho
linio gėrimo, nustatyti ribą tarp 
saugaus ir nesaugaus gėrimo 
yra labai sunku.

Kodėl kaikurie žmonės tam
pa chroniškais alkoholikais, per
žengdami pramoginio gėrimo 
ribą? Nėra galutinio atsakymo, 
bet psichiatrinės studijos įneša 
šiek tiek šviesos. Paprastai alko
holikas jaučiasi nesaugiai. Jis 
kenčia nuo skausmingų, giliai 
esančių nesąmoningų vidaus 
konfliktų, nuo kurių jam reika
lingas didesnis atsipalaidavi
mas. šių neurotinių konfliktų 
kilmė gali siekti vaikystę. Daž
nai jie apima ilgai nuslopintą 
pykčio jausmą prieš tėvus, ku
rie apvylė, atmetė jį kaip vaiką. 
Alkoholis laikinai atpalaiduoja 
šį baisų vidinį kaltės, nesaugu
mo ir nusivylimo jausmą, taip 
kad alkoholikas vis daugiau ir 
daugiau vartoja alkoholį, nes 
jaučia reikalą bėgti pats nuo sa
vęs.

Pagal keletą autorių paruošė
J. Str.
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VENECUELOS LIETUVIAI

Nauja būstinė veiklai
ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

Kun. Antanas Perkumas iš 
La Vegos parapijos perkėlė sa
vo būstinę į “Colegio Don Bos
co” patalpas, t. y. saleziečių pro
vincijos namą. Provinciolas kun. 
Luciano Odorico yra buvęs kun. 
A. Perkumo auklėtinis. Don 
Bosco kolegija yra turtingame 
Karako miesto Altamiros rajo
ne, turi gerą privažiavimą iš vi
sų miesto pusių ir daug vietos 
automobiliams. Lietuvių Bend
ruomenei kun. A. Perkumas iš
rūpino geras patalpas (Bendruo
menė savo patalpų neturi): raš
tinę, biblioteką ir posėdžiams 
kambarį. Kitame Don Bosco 
kiemo gale yra didelė salė, ku
ria gali naudotis Bendruomenė 
didesniems susirinkimams, o 
jaunimas — tautinių šokių re
peticijoms.

1979 m. rugpjūčio 5 d. įvyko 
pirmosios Karako lietuvių bend
ruomenei skirtos pamaldos nau
joje buveinėje. Mišios buvo at
laikytos kunigų koplytėlėje. Mū
sų tautiečių prisirinko kelios 
dešimtys.

Kun. A. Perkumas Don Bos
co kolegijoje eina dvasios vado, 
o priešais esančioje “Avilos” li
goninėje — kapeliono pareigas.

Po pamaldų visi dalyviai buvo 
pakviesti į inž. Broniaus Devei- 
kio ir jo žmonos Ninos paruoš
tus užkandžius — pietus. Inž. 
Broniaus Deveikio šeima yra pa
sižymėjusi savo duosnumu lie
tuvių bendruomenės veiklai. Vi
si lietuviškos bendruomenės 
reikalai yra jo šeimos paremia
mi aukomis. Turi išmokslintą 
dukrą Ritą, kuri yra gimusi Ve
necueloje, bet susipratusių tė
velių dėka laisvai kalba lietuviš
kai. Inž. Br. Deveikis, atvažiavęs 
į Venecuelą, metėsi į prekybą, 
kuri ilgainiui gražiai suklestėjo. 
Br. Deveikis yra a. a. istorikės 
dr. Jonės Deveikės brolis. Skai
to ir remia lietuvišką spaudą, 
dalyvauja Bendruomenės veik
loje, niekuomet neatsisako at
likti Bendruomenės darbų, jei 
yra prašomas. Jo žmona Nina 
remia religinę veiklą, tuo būdu 
palaiko bei stiprina lietuvišku
mą. Tokios vaišės po lietuviškų 
pamaldų pas mus praktikuoja

DANUTĖ MUSTEIKYTĖ ir ANDRIS RANKIAI, susituokę katalikų šven
tovėje Buffalo, N.Y. Abu yra baigę kolegijas, dirbę Ekvadore kaip JAV 
“Taikos Korpo” nariai. Ten susipažino ir, sugrįžę į JAV, sumainė aukso 
žiedus. Vestuvinė puota įvyko D’Youville kolegijoje, kur nuotakos tėvas 
dr. Antanas Musteikis profesoriauja. Jaunieji apsigyveno Portlande, Oreg.

ROMO V AŠ TO KO FONDO KOMITETAS
praneša, kad dr. R. Vaštoko rinki
miniam vajui paremti 1979 m. ba
landžio-gegužės mėn. buvo surinkta 
iš viso $5947.00.

Fondo rėmėjai — $300: M. Gir- 
Čienė, Toronto Lietuvių Namai; $200: 
V. Petrulis, Toronto Prisikėlimo pa
rapijos kredito kooperatyvas.

$100: A. Ankus, N. Ankus, dr. M. 
Arštikaitytė-Uleckieriė, B. Baraus
kas, F. Beilis, dr. S. Čepas, E. Cup- 
linskas, dr. A. Dailydė, E. Delkus, 
C. Delkus, V. Fontier, S. Jagėla, 
E. Jasiūnienė, dr. C. Jonys, dr. S. 
Kazlauskas, L. Kirkilis, V. Kulnys, 
G. Kurpis, S. Kuzmas, B. Laučys, 
N. Liačas, D. Manglicienė, A. Mic
kevičius, V. Motnvilas, J. Palys, Z. 
Pulianauskas, A. Simanavičius, R. 
Sonda, A. Spudas, J. Stankus, V. 
Staškevičius, G. Stonkus, dr. J. Son
gaila, G. Sernas, V. šipelis, dr. A. 
Valadka. E. Vaštokicnė. S. Vaštokas, 

mos kas mėnesį, keičiantis vai
šintojų šeimai. Po pamaldų mū
sų tautiečiai turi progos pa
bendrauti ir pasidalinti įspū
džiais bei mintimis.

Į šias pamaldas ir vaišes at
vyko iš Kalifornijos atvažiavęs 
svečias Santa Monikos Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės pirm, 
inž. Modestas Kevalaitis. Jis at
važiavo į Venecuelą tarnybos 
reikalais, siunčiamas bendro
vės prižiūrėti Venecueloje sta
tomos naftos valyklos. Čia išbus 
keturias savaites.

Malonu turėti svečią, kuris 
taip labai domisi Venecuelos 
Lietuvių Bendruomenės veikla. 
M. Kevalaitis yra vedęs rašytojo 
Balio Sruogos brolio Kazio duk
terį, augina sūnų ir dukrą. At
važiuodamas į Venecuelą, jis 
jau turėjo keletą adresų, ku
riuos jam buvo įteikęs “Į Lais
vę" redaktorius Juozas Kojelis. 
Pastarasis prieš kelerius metus 
lankėsi Venecueloje.

Svečiui stengėmės parodyti 
įdomesnes sostinės ir jos apylin
kių vietoves. Nuvežėme į vokie
čių koloniją Tovar, kuri yra iš
laikiusi stilingą bavarų statybos 
stilių. Tovar kolonija yra už 60 
km nuo Karako. Lietuvis Red- 
neris ten turi vieną geriausiai 
veikiančių viešbučių ir restora
ną. Supažindinome svečią ir su 
kitomis turistinio pobūdžio vie
tovėmis kalnuose. M. Kevalai
tis turėjo progos susipažinti ir 
su lietuviškų šeimų gyvenimu jų 
namuose.

Kun. A. Perkumas į Katalikų 
Federacijos suvažiavimą Čika
goje paskyrė iš Venecuelos to
pografą Antaną Baroną. Jis su 
šeima gyvena kaip atsiskyrėliai 
nuo lietuvių bendruomenės — 
apie 400 km nuo Karako, kur 
niekados netenka išgirsti lietu
viško žodžio. Nors visa šeima 
gyvena svetimoje aplinkumoje, 
bet kalba laisvai lietuviukai. 
Jaunesnieji vaikai dar studijuo
ja universitete. Viena dukra 
šiais metais baigė Vasario 16 
gimnaziją Vokietijoje. Vyres
nioji duktė pabaigė dantų gydy
tojos mokslą ir ištekėjo už lie
tuvio Ričardo Zavadsko, kuris 
uoliai dalyvauja lietuviškoje 
veikloje.

$40: B. Brakas; $35: V. Kairys; 
$30: J. Puteris, V. Vaitkus; $25: A. 
J. Aušrotai, A. Dūda, H. L., A. Pun- 
dzius; $20: W. Agurkis, V. Krikščiū
nas, P. Stauskas; $17: P. Vygantas; 
$10: J. Andrulis, A. Bumbulis, A. 
Baltrušaitytė, V. Dailydė, V. Dubic- 
kas, P. Gulbinas, J. Karka; $5: Z. J., 
J. Kaknevičius, A. Vaitonis.

Komitetas reiškia nuoširdų lietu
višką ačiū visiems fondo rėmėjams. 
Pakvitavimus mokesčių nuoskaitoms 
kiekvienam aukotojui šiais metais 
atsiųs atitinkama liberalų partijos 
ištaiga.

Romo Vaštoko Fondo Komitetas
PADĖKA

Nuoširdus ačiū visiems, kurie taip 
duosniai rėmė rinkimini mano fon
dą. Esu didžiai dėkingas taip pat ir 
fondo komiteto nariams, kurie per
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Daunoro raštg sovietinei valdžiai 
Lietuvoje. Jame autorius išdėsto sa
vo skundq, neturėjimą sąlygų dirbti 
Lietuvos teatre, diskriminaciją ir 
prašo leidimo išvykti Italijon. Deja, 
iki šiol leidimas nėra gautas ir gy
venimo sąlygos nėra pagerėjusios.

RED.

TSSR AUKŠČIAUSIOSIOS TA
RYBOS PREZIDIUMO PIRMI
NINKO PAVADUOTOJUI, LIE
TUVOS TSR AUKŠČIAUSIO
SIOS TARYBOS PIRMININKUI 
DRG. A. BARKAUSKUI

Lietuvos TSR liaudies 
artisto visasąjunginio ir 
tarptautinių vokalistų 
konkursų laureato, do
cento DAUNORO V. V.

PAREIŠKIMAS
Gerb. Pirmininke, drįstu 

kreiptis į Jus^iuo labai man gy
vybiškai svarbiu reikalu, ši liūd
na istorija, kurią noriu Jums pa
pasakoti, prasidėjo 1975 m. rug
sėjo 12 dieną, kai gavau iš Lie
tuvos TSR Valstybinio Akade
minio operos ir baleto teatro di
rektoriaus raštą Nr. 582, kuriuo 
buvau nepagrįstai apkaltintas. 
Nuo to nelemto rašto gavimo 
dienos praėję treji metai buvo 
pilni skausmo, šmeižto, patyčių, 
npro negailestingai sužlugdyti 
mane kaip operos dainininką ir 
išmesti į šiukšlyną, nubraukti 
visus mano praeities laimėji
mus, palaužti morališkai ir ma
terialiai mane ir mano šeimą.

Ir štai 1975 m. lapkričio mė
nesį atrodė viskas susitvarkys, 
kai Lietuvos KP Centro Komite
to pirmojo sekretoriaus drg. P. 
Griškevičiaus patariamas nuė
jau į Lietuvos TSR Kultūros 
Ministeriją, kur turėjo įvykti 
pokalbis su ministerijos vado
vais ir kitais atsakingais respub
likos kultūrinio fronto darbuo
tojais. Deja, abipusio dalykiško 
pokalbio nebuvo. Tada iš augš- 
tas pareigas einančių draugų su
žinojau, jog esu apolitiškas, 
amoralus, girtuoklis, atskalūnas, 
ir išgirdau daug kitokių užgau
lių epitetų. Mūsų “pokalbį” už
rašė Meno valdybos darbuoto
jas Cirinskis.

1975 m. gruodžio mėnesio 23 
dieną man grįžus iš gastrolių 
po. Švedijos ir Italijos teatrus, 
“GOSKONCERTO” darbuoto
jas Ivanovas pasakė, kad mūsų 
operos ir baleto teatro direkto
rius perdavęs respublikos Vy
riausybės nuomonę, jog yra už
draustos gastrolės į užsienį. 
Apie tai pranešiau Lietuvos TSR 
Kultūros Ministrui. Jo pažadas 
ištaisyti klaidą liko be atsako.

1976 metų pavasarį, nebega
lėdamas pakęsti šlykštaus tero
ro iš teatro vadovybės pusės, bu
vau priverstas atsisakyti vienin
telio mano gyvenimo tikslo — 
tarnauti operos menui Lietuvos 
TSR Valstybiniame operos ir 
baleto teatre.

1977 metų pavasarį buvau pa
kviestas gastrolių į Kubą (1977 
m. rugsėjo — lapkričio mėne
siuose) ir į Lenkiją (1978 m. va
sario mėnesyje), bet dėl nežino
mų priežasčių buvau neišleistas.

1978 m. balandžio mėnesyje 
buvau gavęs iš JAV pakvietimą 
dainuoti rečitalį (Department 
of Music, Williamstown, Massa
chusetts 01267). Deja, ir šiuo 
atveju taktiškai buvo parodyta, 
jog panašiais mano reikalais 
kreiptis yra beviltiška.

1978 m. pavasarį, tarpiniu- 
kąujant Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos pirmininko pavaduoto
jui drg. A. česnevičiui, krei
piausi į Lietuvos KP CK su pra
šymu išvykti stažuotis į ACCA- 
DEMIA NAZIONALE DI SAN
TA CECILIA Romoje. Ir čia 
man buvo atsakyta.

Iki šiol nežinomos priežastys 
arba kaltė, kodėl man nebuvo 
suteiktas TSSR liaudies artisto 
vardas, nors buvau pristatytas 
du kartus?

Nuo 1976 m. liepos mėnesio 
manęs nebepasiekia kaikurie 
kvietimai dainuoti, privatūs 
laiškai, telegramos bei sveikini
mai iš užsienio.

Panašių faktų būtų galima su
minėti labai daug. Manau, kad 
mano kaip dainininko ir žmo
gaus diskriminacija, palyginus 

Old Mill Tailors
Vyriškų ir moteriškų drabužių 

siuvėjas
7 Riverview Gardens RUDI H. SCHNEIDER
(Bloor ir Jane)
Toronto, Ont. M6S 4E4 Telefonas 769-9535

TSR menininkais, išėjo iŠ viso
kių ribų.

Drįstu pastebėti, jog per pa
lyginus trumpą laikotarpį TSRS 
vokalinio meno srityje kaip dai
nininkas pasiekiau reikšmingų 
rezultatų: tapau visasąjunginio 
Glinkos ir tarptautinio Čaikovs
kio vardo vokalistų konkursų 
laureatu, o Tulūzos miesto, 
Prancūzijoje, pasauliniame vo
kalistų konkurse tapau 
“GRAND PRIX” laimėtoju. Dai
navau rečitalius, koncertus ir 
operų spektaklius žymiausiuose 
TSRS ir pasaulio teatruose bei 
koncertinėse salėse: Maskva, Le
ningradas, Kijevas, Minskas, 
Ryga, Talinas, Kišeniovas, Du- 
šambė, Taškentas, Helsinkis, 
Stockholmas, Londonas, Pary
žius, Roma, Milanas, Kairas, 
Niujorkas, Čikaga, Bostonas, 
Losandželes, Montrealis, Toron
tas, Sofija, Bukareštas, Buda
peštas, Praha, Rytų Berlynas, 
Varšuva ir t. t. (jau vien reiškia 
Milano LA SCALLA teatras, 
kuriame tik keletui TSRS daini
ninkų teko laimė dainuoti).

Įrašyta ir išleista keliolika 
mano įvairaus dydžio plokštelių, 
kurios parduodamos šalyje ir už 
jos ribų, o kur dar padaryti ra
dijo įrašai šalyje ir užsienyje. 
Galima paminėti dar ir tai, kad 
jau daugiau kaip du su puse me
tų dėl man nežinomų priežas
čių neišleidžiama paskutinė 
plokštelė-gigantas, kurios ma
ketas Maskvoje buvo ypatingai 
gerai įvertintas.

Negalima nepriminti mano 
pedagoginio darbo rezultatų. 
Per dešimtį darbo metų Lietu
vos TSR konservatorijoje pa
ruošiau eilę gabių dainininkų, 
kurie šiandieną teisėtai užima 
pirmaujančių dainininkų padė
tis Lietuvos TSR operos teatre, 
sėkmingai gastroliuoja TSRS 
teatruose, koncertinėse salėse 
bei gastroliuoja užsienyje. Ga
lėčiau dar ir dar tęsti savo dar
bo rezultatų statistiką. Visa tai 
buvo padaryta Tėvynei — 
kruopštaus, įtempto, nuoseklaus 
darbo dėka, netausojant sveika
tos, kad kuo plačiau pasaulis 
susipažintų su TSRS vokalinio 
meno pasiekimais. Ką gi, kai nė
ra objektyvaus mano darbo ver
tinimo, tenka, pametus visą 
kuklumą, priminti pačiam.

Ir štai jums rezultatas: kada 
pasiekiau sąjunginį ir tarptau
tinį pripažinimą, kada užsienio 
impresarijai pradėjo asmeniš
kai manęs pageidauti, kada esu 
pačiame kūrybinių jėgų žydėji
me, — sunkus kūrybinis kelias, 
ateitis, o svarbiausia — gyveni
mo tikslas buvo lengva ranka 
nubrauktas. Man tiesiog koktu 
dėstyti faktus, niekinančius ma
no kaip dainininko ir žmogaus 
orumą. Su panašia mintimi visa 
tai išdėstyti pareiškime kovo
jau, kol nepajutau realaus pa- 
piuosi į Jus kaip į aukščiausią 
vojaus sveikatai, o tuo pačiu 
pražūtingos perspektyvos savo 
šeimai.

Ryšium su susidariusia bevil
tiška padėtimi bei moraline ir 
materialine desperacija, krei
piuosi į Jus kaip į augščiausią 
valstybinės valdžios organo va
dovą išleisti gyventi į Italijos 
valstybę mane, mano žmoną 
Žvikaitę Marijoną — Gražiną, 
Liudviko, gimusią 1938 m. va
sario 4 dieną Kauno mieste, sū
nų Daunorą Tomą, Vaclovo, gi
musį 1965 m. kovo mėnesio 12 
dieną, ir sūnų Daunorą Vaclovą, 
Vaclovo, gimusį 1973 m. gegu
žės mėnesio 21 dieną, Vilniaus 
mieste.

Manau, kad Italijoje kaip pa
saulinio operos meno centre, ra
siu tinkamą dirvą save išreikšti 
kaip operos ir tik kaip operos 
profesionalu dainininku.
1978 m. spalio 2 d.
Lietuvos TSR 1. a. V. Daunoras
Mano adresas: VILNIUS, Vy
kinto gt. 27, butas 12

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

Žymusis režisorius JONAS JURAŠAS, neseniai emigravęs iš okupuotos Lie
tuvos, ir JAVse reiškiasi kaip režisorius amerikiečių teatruose. Naujausias 
jo režisuotas veikalas buvo S. Becketto “Baigmės žaidimas” Providence, R.I., 
mieste Nuotr. K. čikoto

Lietuviškas ačiū Urugvajui
Urugvajaus lietuviai š. m. birželio 

10 d. Montevideo mieste paminėjo 
50 metų sukaktį nuo pirmųjų atei
vių atvykimo. Uoste buvo surengtos 
iškilmės, kuriose dalyvavo valdžios, 
kariuomenės ir miesto atstovai. Jie 
išklausė kalbas ir gėrėjosi menine 
lietuvių programa, čia spausdiname 
lietuvių atstovo kalbų — jos verti
mą. RED.

Valdžios ir kariuomenės ats
tovai, svetimų kraštų diploma
tai — Argentinos, Brazilijos ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių, 
lietuviai tautiečiai imigrantai, 
ponios ir ponai!

Išklausę Urugvajaus ir Lietu
vos himnus, valstybinio laivyno 
orkestro labai gražiai sugrotus, 
lyg būtų malda šio iškilmingo 
akto pradžiai, akto, kuriame lie
tuviai imigrantai, paminėdami 
penkiasdešimt metų nuo atvyki
mo į Urugvajų, panorėjome su
ruošti savo šventę kaip tik toj 
pačioj vietoj, kurioj visi imi
grantai, atplaukę į Šį kraštą, pir
mą kartą savo kojomis paliečia 
šią žemę.

Mintyje sujieškokime Lietu
vą, kraštą prie Baltijos jūros, su 
savo tūkstantmetine istorija, ap
suptą Rusijos, Lenkijos ir Vo
kietijos valstybių, su savąja kal
ba, kultūra ir papročiais. Šian
dien mūsų tėvynė neturi laisvės, 
mūsų tautiečiai yra išsimėtę vi
same laisvame pasaulyje, vieni 
karo išblokšti, kiti laisva valia 
išvykę. Tarp jų esame ir mes, 
lietuviai, kurie iškilmingai mi
nime šį penkiasdešimtmetį.

Anais laikais, tarp 1927 ir 
1932 metų, atvyko tūkstančiai 
jaunų vyrų ir moterų, daugiau
sia ūkininkų vaikai, pilni netik
rumo, bet vedini troškimo dirb
ti ir pagerinti savo gyvenimą. 
Jų drebančios kojos pirmą kar
tą atsistojo ant šios palaimintos 
žemės.

Šiame krašte radome namų 
židinio šilimą, ramybę ir geres
nio įsikūrimo galimybes, lygiai 
kaip ir tikrieji šios Artigo žemės 
vaikai.

Praėjo penkiasdešimt metų, 
ir anie tų laikų jaunuoliai, jau
nuolės vieni yra žilaplaukiai, ki
ti jau guli po žeme. Tie, kurie 
dar turime jėgų, nepaisant me
tų naštos, penkiasdešimt metų 

Kanadoje grupė filmo menu besidominčių žmonių planuoja paruošti filmą 
“Petruška”, kuriame numatomas ir Kanados baleto dalyvavimas su garsiuo
ju šokėju NUREJEVU. Nuotraukoje — architektė SANDRA KYBARTAITė 
pasitarime su Nurejevu ir kitais asmenimis Niujorke

pragyvenome šiame mums 
brangiame Urugvajuje, čia da
lyvaujantiems valdžios atsto
vams ir šiai didžiai miniai uru
gvajiečių, kurie klausosi mūsų 
žodžių, norime išreikšti savo dė
kingumą.

Bet užtenka jau žodžių. Tiki
me, kad geriausias būdas palai
kyti draugystei tarp lietuvių ir 
urugvajiečių yra per folklorą, 
kuriuo mes netrukus pasigėrė
sime, palydint muzikiniam ka
riuomenės vienetui ir diriguo
jant majorui Altamir Martinez.

Tolimoji mūsų tėvynė Lietu
va neša jungą, kurį kilnūs šio 
krašto vaikai sugebėjo sustab
dyti kaip tik laiku. Istorija pa
liudys Lietuvos himno žodžius: 
“Lietuva, tėvyne mūsų, tu did
vyrių žeme, iš praeities tavo sū
nūs te stiprybę semia”.

Prieš užbaigiant, leiskite man 
viešai padėkoti Nacionalinei Ar
madai, kuri per savo viešųjų 
santykių skyrių prisidėjo prie 
mūšų švenčių ir be kurios šis 
aktas nebūtų pasiekęs reikalin
go iškilmingumo. Laivynui ir 
miesto valdybai čia atstovaujan
tiems, spaudai, folkloriniams 
sambūriams “Cimarrones”, 
“Ąžuolynui”, “Rintukams” ir jų 
vadovams, kurie savo meniškais 
sugebėjimais, galima sakyti, yra 
šių iškilmių pagrindiniai atlikė
jai, reiškiame nuoširdžią padė
ką.
, Per šiame akte dalyvaujan
čius valdžios atstovus ir šio 
krašto žmones noriu išreikšti 
mūsų pasigėrėjimą ir padėką 
tautai kuri, gyvendama savo 
didvyrio, tautos formuotojo Jo
se Artigas dvasia, nepripažįsta 
Lietuvos okupacijos, įvestos jė
ga.

Reikia pažymėti, kad Urugva
jus yra viena iš kelių valstybių 
pasaulyje, kuri, suteikdama pi
lietybę svetimšaliams, nereika
lauja, kad jie _ atsisakytų savo 
natūralios pilietybės.

Don Hugo Marquez, vyriau
sias laivyno komendante, val
džios atstovai ir šio akto daly
viai, priimkite ir perduokite ki
tiems šią mūsų padėką, kurią 
išreiškia simboliškas mūsų išli
pimas iš laivo. Vytautas Dorelis

GIEDRĖ PAULION1ENĖ

Kaip ir Toronte, Winnipege 
kasmet rengiama tautybių sa
vaitė — “Folklorama”. Šių me
tų Winnipego “Folklorama” 
įvyko rugpjūčio 12-18 dienomis. 
Joje dalyvavo vengrai, pran
cūzai, karibiečiai, kiniečiai, či
liečiai, kroatai, olandai, airiai, 
vokiečiai, graikai, indiečiai, ja
ponai, ukrainiečiai, lenkai, liba
niečiai, lietuviai, anglai (Brita
nijos imigrantai), Kanados in
dėnai, filipiniečiai, portugalai, 
latviai, italai, rumunai, .švedai, 
škotai, korėjiečiai, serbai, žydai, 
slovakai ir slovėnai. Lietuvių 
paviljono programai atlikti bu
vo nuvykusios iš Toronto “Gin
taro” ansamblio dainininkės — 
D. Jokūbaitytė, R. Gustainytė, 
2. šilininkaitė, B. Nakrošiūtė, S. 
Zenkevičiūtė, L. Kaminskienė, 
R. Kaminskaitė, akordeonistas 
A. Kaminskas ir dainininkių va
dovė Giedrė Pauliortienė.

Dainuojam lėktuve
Ilgai planuota ir laukta gin- 

tariečių kelionė į Winnipegą 
prasidėjo ankstyvą rugpjūčio 11 
d. rytą, kai dainininkės, tėvų ir 
pažįstamų palydėtos, sėdo į 
“Air Canada” lėktuvą, nė nenu- 
jausdamos, kokius gilius pėd
sakus paliks ši kelionė ne tik 
Winnipego lietuviams, bet ir 
joms pačioms.

Kai įsėdome į lėktuvą, tuoj 
atkreipėme keleivių dėmesį sa
vo naujomis uniformomis. At
rodėme lyg kito kurio-nors lėk
tuvo palydovės. Jaunesnieji ke
leiviai net klausė: “Kur yra ta 
nuostabi lėktuvų linija “Ginta
ras”. Lėktuvui pakilus, pilotas 
per garsiakalbį mus pristatė ir 
pasveikino, paprašydamas pa
dainuoti ką nors lietuviško. 
Bandėme tą jo prašymą paten
kinti, bet nežinau ar jis ką nors 
per motorų triukšmą girdėjo.

Tautiečio sodyboje
Po poros valandų mes buvo

me jau Winnipege. Aerodrome 
mus pasitiko KLB vietinės apy
linkės valdybos pirm. V. Januš
ka ir Jurgis Valaitis, pagrindi
nis šios išvykos organizatorius. 
V. Januška mus pakvietė poil
sio į savo sodybą, esančią be
veik Winnipego priemiestyje. 
Pakeliui pravažiavome miesto 
dalis, buvusias apsemtas šio pa
vasario potvynio. Red River 
vanduo tuo metu buvo pakilęs 
45 pėdas. Pravažiavome tiltą, 
kuris buvo pakilęs nuo upės 
panašiai kaip Toronto Bloor til
tas per Humber upę. Potvynio 
metu tas tiltas buvo vandens 
apsemtas. Jau tą pačią pirmąją 
dieną p.p. Januškų ūkyje į mus 
padvelkė Winnipego lietuvių 
nuoširdumas, lydėjęs mus visą 
savaitę. Čia susipažinome ne tik 
su jų piktu gaidžiu ir garsia žą
simi, bet ir buvome ištisai vai
šinamos balandėliais, lietuviška 
duona, vietinių grybų patieka
lais ir midumi. Naktis, nors ir 
patogiuose guoliuose, buvo ne
rami, nes rūpėjo sekančią dieną 
įvykstanti didžioji repeticija su 
kitomis tautybėmis.

Tūkstančiai klausytojų
“Folkloramos” atidarymas 

įvyko sekmadienį Centennial 
Hall salėje. Nors drąsosz ir tu
rėjome, bet nejaukiai pasijuto
me pamačiusios, kad pilnoje sa
lėje jau sėdėjo apie 2500 žmo
nių, o pora šimtų dar beviltis 
kai laukė prie durų. Prieš kon
certą įvykusiame priėmime te
ko susipažinti su koncerte da
lyvavusiais didžiaisiais: Kana
dos gubernatoriumi Hon. Ed. 
Schreyer su ponia, miesto švie
timo direktoriumi, miesto bur
mistru, Folk Art Council direk
toriumi ir kitais.

Išėjusios į didžiulę sceną ir 
pamačiusios minią žiūrovų prieš 
save, pasijutome lyg maži ak
menėliai jūroje, bet greit įga
vome drąsos ir pradėjome austi 
lietuviškų dainų juostą, pradė
damos su “Ko liūdi, berželi?” ir 
“Oi žiba žiburėlis”. Palengva 
mūsų ir salės nuotaika kilo, o 
kai baigėme visiems žinoma 
angliška daina, netgi kaikurie 
iš salės dainavo su mumis. Ne 
tik mus, bet ir visus pagavo pa
kili nuotaika.

Tuo mūsų pasirodymas nesi
baigė. Atidarymo koncertui pa
sibaigus, buvo pristatyti atski
rų paviljonų “burmistrai” ir 
“karalaitės” (lietuvių Vilniaus 
paviljono burmistru buvo J. Va
laitis, karalaite — C. Kuraitė). 
Po to tą pačią programą teko 
kartoti Vilniaus paviljone, 
įruoštame lietuvių Šv. Kazimie
ro parapijos salėje, pasipuošu
sioje lietuvių tautodailės paro
da. Po koncerto nei nuovargis, 
nei karštis nesulaikė gintarie-

Toronto “Gintaro” dainininkės aerodrome, pasiruošusios kelionei j Winni
peg- Viduryje — jų vadovė GIEDRĖ PAULIONIENĖ Nuotr. A. Kaminsko

čių nuo įsijungimo į vietinių 
lietuvių pasilinksminimą: jos 
vedė net nuo stalų tautiečius į 
dainą bei šokį “Suk, suk rate
lį” . . .

Televizija bei radijas
Nuo pirmadienio atvėso oras, 

bet neatvėso mūsų darbas. Da
bar kiekvieną vakarą turėjome 
atlikti programą Vilniaus pavil
jone, o atliekamu laiku mezgė- 
me pažintis su tautiečiais ir lan
kėme kitų tautybių paviljonus. 
Pirmadienį Vilniaus paviljone 
mūsų laukė vietinės televizijos 
atstovai, padarę pasikalbėjimą 
su “burmistru” ir “karalaite”. 
Tie pasikalbėjimai ir mūsų dai
nos buvo perduotos Winnipego 
miestui ketvirtadienio vakarą. 
Salia televizijos, radijo stotis 
CBC FM perdavė mūsų dainavi
mų per^savo tinklą. Vietinis 
dienraštis “The Winnipeg Tri
bune” gražiu žodžiu paminėjo 
lietuvių paviljoną,' pažymėda
mas, kad jo programos atlikė
jos buvo augšto ūgio blondinės 
su gražiom kasom.

Parapijos sodyboje
Antradienį nuo dainavimo at

liekamu laiku buvome Winni
pego Sv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos klebono kun. J. Berta- 
šiaus viešnios. Pasikvietęs į pa
rapijos sodybą, pats pavaišino 
pietumis, padedamas Vidos Bal
čiūnaitės ir Marijos Timmerma- 
nienės, aptarnaudamas stalus. 
Smagu buvo išvažiuoti už mies
to į saulėgrąžų laukus, pasi
džiaugti Lake Manitoba vaiz
dais, atsisėsti ant “lietuviškų” 
šieno kupetų ir paragauti* švie
žių agurkų su medum iš kle
bono daržo. Bet šalia smagumų 
ir skanėstų, buvo ir liūdna . . . 
Šis ūkis seniau buvo pilnas gy
vybės. čia skambėjo dainos ir 
jaunimo juokas lietuviškose ge
gužinėse, stovyklose, iškylose. 
O dabar . . . tylu ir tuščia. Tik 
medyje įrengta lietuviška kop
lytėlė ir nuogi vėliavų stiebai 
primena buvusią praeitį. Taip 
ir prisiminė dainos žodžiai. 
“Viskas praėjo čia” . . . Padai
navome lietuviškų dainų, tikė
damos, kad jos čia nebus pasku
tinės.

Trečiadienį turėjome oficialų 
vizitą pas Winnipego burmistrą. 
Jis pasirašė į mūsų atsiminimų 
knygą ir įteikė kiekvienai po 
miesto ženklelį. Mums visoms 
buvo suteikta garbė pasirašyti 
miesto garbės svečių knygoje. 
Ta proga įteikėm burmistrui 
įrėmintą “Gintaro” ženklą. Po 
polos dienų jis su savo garbės 
svečiais atsilankė Vilniaus pa
viljone ir įsijungė į mūsų dai

Toronto “Gintaro” ansamblio dainininkės, koncertavusios Winnipego tauty
bių savaitėje “Folkloramoje", kurioje veikė ir lietuvių paviljonas “Vilnius”. 
Pirmoje eilėje Iš kairės: L. Kaminskienė, B. Nakrošiūtė, 2. Šilininkaitė, C. 
Kuraitė — “Vilniaus" paviljono karalaitė; antroje eilėje: R. Kaminskienė, 
D. Jokūbaitytė, S. Zenkevičiūtė, R. Gustainytė. Apačioje: gintarietės su 
Winnipego lietuvių veikėjais. Iš kairės: KLB Winnipego apylinkės pirm. V. 
Januška, "Vilniaus” burmistras J. Valaitis, “Gintaro" dainininkių vadovė, 
“Vilniaus” karalaitė C. Kuraitė, klebonas kun. J. Bertašius A. Kaminskas

nas bei šokius. Tą dieną mus 
visas pietums į “Holiday Inn” 
pakvietė p. Demereckienė ir p. 
Marozienė.

Vilniaus paviljone
Nuo savaitės vidurio pradė

jome jausti, kad lietuvių pavil
jonas pradėjo garsėti Winnipe
go mieste. Mus pradėjo lankyti 
vis daugiau ir daugiau kitų tau
tybių žmonių. Lankėme ir mes 
kitus (italus, vokiečius, olan
dus, vengrus, ukrainiečius, ka- 
ribiečius, latvius). Visur buvo
me viešai pristatytos ir pasvei
kintos. Už tai atsidėkojome dai
nomis. Taip susidarėme bendrą 
“Folkloramos” vaizdą: kitų pa
viljonai buvo ir didesni, ir puoš
nesni, bet mūsiškis skleidė ki
tiems savo draugiškumą. Buvo
me kaip viena šeima, j kurią 
bandėme įtraukti ir kiekveną 
atėjusį kitatautį negailėdami 
svečiams nei linksmumo, nei ge
ros nuotaikos.

O kaip su Winnipego lietuviš
ku jaunimu? Jo yra labai mažai 
ir tie patys jaučiasi didžiųjų 
centrų pamiršti. Bet jie dar gy
vi ir suruošė mums du susitiki- 
nius po programos. Dainavome 
ir šokome R. Balčiūno, J. Valai
čio ir C. Kuraitės namuose iki 
saulėtekio.

“Oi sudiev, sudiev ..
šeštadienį pradėjome jausti 

pavargusius balsus, o ir akor
deonisto pirštai nemažiau pa
vargo. Karštis, drėgmė ir sun
kūs tautiniai drabužiai išsėmė 
mūsų jėgas. Pavargome fiziš
kai, bet nedvasiškai. Pietuose 
pas p.p. Timmermanus stalai 
lūžo nuo maisto, o aplinka buvo 
pilna neįkainojamo nuoširdu
mo. Paskutinis vakaras “Vilniu
je” susilaukė daug žmonių. Ne
pajutome kaip prabėgo laikas 
ir atėjo “Oi sudiev, sudiev”.

Sekmadienį po Mišių, kurių 
metu sugiedojome “Panis An- 
gelicus”, atsisveikinimo pietus 
suruošė “Folkloramos” valdy
ba, o KLB apylinkės valdyba vi
sas apdovanojo rožėmis, visam 
vienetui įteikdama sidabrinę 
lėkštę. '

Šeimininkų globa lydėjo mus 
iki pat lėktuvo durų, kur winni- 
pegietis lietuvis verslininkas A. 
Balčiūnas įteikė kiekvienai po 
savo keptos lietuviškos duonos 
kepalą.

Ir taip jau namie — Toron
te. Atlikome 45 programas, mus 
išgirdo apie 10,000 žmonių. Ti
kimės, kad kitataučiams primi
nėme savo vargstančią tėvynę, 
tautiečius Winnipege palikome 
su matomomis ar nuslėptomis 
ašaromis, o pačios pasisėmėme 
naujų jėgų ir ryžto ateičiai. -



Lietuvos vokiečių žurnalas
K. BARONAS

Lietuvos vokiečių kultūros 
žurnalo “Die Raute” vasaros 
numerio pirmas psl. skiriamas 
Palangai ir jos gražiai Baltijos 
jūros pakrantei. Rašytoja E. Jo
seph! (jos dukrai mirus, “Rū
tos” red. reiškia jai užuojautą) 
mini grafo Tiškevičiaus dvarą, 
kurio savininkai stengėsi puoš
ti dvarą, įrengdami jame reli
ginį centrą, primenantį Lurdą 
su Marijos statula.

Baltijos jūros pakrantėje 
Švyti baltutis smėlis, kuriame 
nesimatė ir mažiausio akmenė
lio, o gražiuose vasarnamiuose 
gyveno valstybės prezidentas ir 
jo ministerial. Palangos vaisti
nė buvo vokiečių rankose. Ne
gausi Palangos evangelikų 
bendruomenė, prieš nupirkdama 
šventovę, sekmadieniais rink
davosi į vaistinės namus, kur 
didžiausiame kambaryje buvo 
įrengiamas papuoštas gėlėmis 
altorius, sustatomi suolai. Tuo 
pasirūpindavo namo šeiminin
kė. Rašytojos E. Josephi aky
se dar ir šiandieną stovi vaisti
ninkas, kuris savo patarimais 
gydydavo visus skausmus, kor 
sulius, saulės nudegimus įvai
riais vaistais.

Apie Vilniaus un-to sukaktį 
rašo Povilas Rėklaitis, kartu 
primindamas skaitytojams, kad 
augštoji mūsų sostinės mokyk
la yra seniausia Sov. Sąjungo
je, nes Tartu un-tas buvo įsteig
tas 1640, Maskvos — 1775.

Vilniaus un-to įsteigimą auto
rius sieja su kalvinizmo plėti
mus! Lietuvoje, su Vilniaus 
vysk. V. Protasevičiaus inicia
tyva pakviesti į Lietuvos sosti
nę jėzuitus, žydėjimo laikotar
pį autorius laiko 1803-1831 m., 
kai universitetas buvo ypatin
goje caro globoje. P. Rėklaitis 
primena tris skirtingus un-to 
laikotarpius: 1. jėzuitų akade
mijos, skleidusios barokinę ka- 

"PeteliškiŲ
PR. NAUJOKAITIS

Anksčiau išleista Mildos 
Kvietytės knygelė “Kalnuose” 
jaunųjų skaitytojų ir jų mamy
čių buvo sutikta su palankumu. 
Pasisekimo padrąsinta, autorė 
parašė ir išleisdino antrą kny
gelę vaikams “Peteliškių sala”. 
Knygelė patraukia akį dail. 
Ados Korsakaitės-Sutkuvienės 
pieštu ryškių spalvų viršeliu. Ir 
knygelės pasakojimus puošia 
bei paryškina tos pačios daili
ninkės piešiniai. Aštuonis kny
gelės kūrinėlius autorė pavadi
no pasakomis ir vaizdeliais.

Pasakojimų veiksmas vyksta 
dažniausiai miestiškoje namų 
aplinkoje: kambariuose, sodely
je, gatvėje prie namų, parke. 
Veikėjai yra geri vaikai: daž
niausiai broliukas ir sesutė, jų 
tėveliai, rečiau — močiutė, se
nelis. Vaizduojami įvykiai tajp 
pat imami iš vaikiškų interesų 
rato: dovanėlės pirkimas tėvo 
dienos proga, berniuko varda
dienis, benamio šuns globa, 
draugystė su prisijaukinta lau
kine antimi.

Pasakiško elemento yra tik 
keliuose pasakojimuose. Dau
giausia fantazijos yra titulinia
me pasakojime “Peteliškių sa
la”. Iš liaudies pasakų čia pasi
skolintas stebuklingasis stale
lis, kuris paprašytas, ištarus 
burtažodį, pasidengia skaniais 
valgiais. Čia įpinta ir Sibiro 

Dailininko ANTANO MONČIO skulptūros klasėje šių metų vasaros kursų 
metu Triero meno akademijoje, V. Vokietijoje

talikų kultūrą; 2. pojėzuitinį — 
klasicizmo, kuriame iškyla ast
ronomas Počebuto, gamtininkas 
Jundila, Stuoka-Gucevičius; 3. 
earistinį, kurio metu mokslo 
personalas veikė lenkiškos ideo
logijos linkme. Čia minėtinos 
Lelevelio, A. Mickevičiaus, J. 
Slovackio pavardės. Pabaigoje 
autorius sako, kad šiandieninis 
un-tas, nors yra sovietinis, ta
čiau turi lietuvišką antspalvį.

Iš trumpesnių žinių minėtina 
informacija apie lietuvišką va
karą Brilone, dalyvaujant lietu
vių tautinių šokių grupei ir pa
skaitininkui kun. K. Senkui, ku
ris kalbėjo apie Nemuno kraš
tą. Gan plačiai minima Lietu
vos vokiečių gegužinė prie 
Frankfurto (laikraštis ir rašo 
lietuviškai “gegužinė”), didelis 
sąskrydis Ruhro apyg. gyvenan
čių Lietuvos vokiečių.

Taip pat “Die Raute” prane
ša, kad Lietuvoje Šiuo metu 
gyvena apie 4.500-5.000 vokie
čių, o Šv. Petro ir Povilo šven
tovėje Vilniuje pamaldos laiko
mos lietuvių, lenkų ir rusų (?!) 
kalbomis. Karaliaučiuje nėra 
nė vienos katalikiškos švento
vės. Evangelikų Šventovės Tau
ragėje vargonai sugedę ir lau
kia pataisymo.

Labai platus Vokietijos Rau
donojo Kryžiaus pajieškojimų 
skyrius, ypač vaikų, kurių dau- 

* guma, giminių ir artimųjų ži
niomis, 1946-1947 m. iš Rytprū
sių iškeliavo Lietuvon. Daugu
ma tų vaikų yra gimę 1938-1939 
m. badmečio laikotarpyje. Jie 
duonos kąsnio jieškodavo Lie
tuvoje. Motina M. Bewer 1947 
m. atvyko į Kauną ir savo duk
rą atidavė katalikų prieglaudai. 
Jos žiniomis, dabartinė dukros 
pavardė esanti Beverita (grei
čiausiai Beveraitė, K.B.).

Ar nevertėtų Vokietijos Raud. 
Kryžiui tokius apmokėtus skel
bimus duoti išeivijos lietuvių 
spaudai?

5 J Antra
C I /"‘j Mildos Kvietytės 
OV4IV4 knygelė vaikams 

tremtis, kelionė erdvėse stebuk
lingu vežimėliu. Vaikams pade
da antys ir naras. Pasakos ele
mentai čia beveik pakankamai 
sulydinti su tikrove. Kituose pa
sakojimuose pasitaiko staigių 
iš vienos.plotmęs į katą peršoki:;- 
mų. Pvz. benamio šuns Dagio 
pasipasakojimas vaikui savov 
vargingos kelionės yra lyg nesu
derintas su viso vaizdelio realis
tiniu turiniu. Kelia abejonių ir 
psichologinis dėdės Andriaus 
tikrumas.

Tačiau tie trūkumai nėra di
deli. Autorė sugeba trumpais, 
lengvai suprantamais sakiniais 
pasakoti, vaizduoti vaikams arti
mą aplinkumą. Didaktinis ele
mentas jaučiamas, bet jis įjun
giamas į pačius nedidelius įvy
kius, ir tuo būdu išvengiama 
sauso pamokslavimo.

Galėtume pageidauti, kad au
torė pamėgintų kurti vaizdelių 
grynai pasakiškoje plotmėje, 
kur galėtų būti patenkinta ir 
laki vaikų fantazija. Bet ir šia 
knygele turėtų džiaugtis mamy
tės ir ją skaityti kartu su savo 
mažaisiais sūneliais bei dukry
tėmis.

Milda Kvietytė, PETELIŠKIŲ 
SALA. Pasakos ir vaizdeliai vai
kams. Iliustravo dail. Ada Korsa- 
kaitė-Sutkuvienė. Išleido 1979 
m. “Pasakų Fondas”, 6540 S. 
Campbell Ave., Chicago, Ill. 
60609, USA. Spausdino VI. Vijei- 
kio spaustuvė. 64 psl., kaina 
$4.00.

Lietuvių Tautodailės Instituto Filadelfijos skyriaus steigiamojo susirinkimo dalyviai ir svečiai. Sėdi pirmoji iš kairės 
skyriaus sekretorė M. Raugienė, trečioji — pirmininkė G. Mačiūnienė, ketvirtasis — skyriaus globėjas skulptorius 
P. Vaškys; stovi trečioji iš kairės — skyriaus iždininkė D. Surdėnienė Nuotr. K. čikoto

Knyga apie Baltijos valstybes
ANTANAS MUSTEIKIS

Profesoriai Vytautas S. Var
dys ir Romualdas J. Misiūnas 
suredagavo įdomią knygą, pava
dintą “The Baltic States in 
Peace and War 1917-1945”. Po 
trumpo autorių žodžio yra 16 
puslapių įvadas “Pabaltijo tau
tos istorinėj perspektyvoj”. Ja
me redaktoriai rupiais bruožais 
paliečia Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos istoriją, kraštų skirtybes 
ir panašybes, su kuriomis kiek
vienas tų kraštų gyventojas yra 
daugiau ar mažiau susipažinęs, 
bet kurios prašalaitį gali stebin
ti. Didžiosios valstybės muistosi 
svetimuose daržuose, o mažiu
kams kartu. Didžioji įvado dalis 
skirta Baltijos kraštų nepriklau
somybės metams ir antrajam 
pasauliniam karui apžvelgti, tad 
šis įvadas bendriausiais bruo
žais, tik platesniuose rėmuose 
pakartoja tai, ką pačioje knygo
je smulkiai išdėsto trylika šio 
rinkinio bendradarbių. Kiekvie
no jų studija ir sudaro šios kny
gos turinį.

Dvylika autorių yra universi
tetų bei kolegijų profesoriai, 
vienas yra vidurinės mokyklos 
mokytojas. Lietuviai čia yra at- 
stoyaujami dr. Vardžio, dr. Mi
siūno ir dr. Juliaus P. Slavėno, 
Lietuviškos temos pasirinkimu 
prie pirmųjų galima būtų pri
skirti ir dr. Abą Stražą, buvusį 
istorijos fakulteto dekaną Peda
goginiame Vilniaus Institute, 
dabar Haifos universiteto pro
fesorių. Kitų autorių tarpe už
tiksime latvių, estų, žydų, britų, 
vokiečių ir amerikiečių atsto
vus, nors trumpuose bendradar
bių aprašuose nėra jokių duo
menų, nurodančių mokslininkų 
tautybę.

Redaktoriai apsibrėžia savo 
tikslą — patyrinėti trijų Balti
jos valstybių “kilimą, kovą už 
savo gyvenimą ir žlugimą”. Pa
grindinė šio tyrinėjimo sąvoka 
yra “Baltic nation building”. 
Paviršutiniškai susipažinęs su 
anglosaksų žodžio “nation” var
tosena, skaitytojas gali tuoj pat 
pasišiaušti ir priekaištauti, kad 
autoriai klaidina. Jam baltiečių 
tautos yra šimtmečiais brendu
sios ir gyvavusios, tad kalbėti 
apie tautos kūrimą dvidešimta
jame šimtmety būtų nesusipra
timas. Esmėje gi tas žodis, isto
rikų bei politikų vartojamas, 
reiškia valstybę, tad didžiąja da
limi jis tinka ypač estų ir latvių 
atveju. Lietuviai gi turėjo savo 
valstybę praeityje, tad jiems 
labiau tiktų pabrėžti jų valsty
bės atkūrimas, kurį redaktoriai 
kitoje vietoje ir padaro. Kita 
vertus, senasis valstybingumas 
kaikuo skiriasi nuo naujojo, tad 
ta sąvoka gali taipgi apibūdinti 
modernios valstybės — tautinės 
valstybės kūrimą.

Sunkumas su istorinio pobū
džio knygom yra tas, kad dažnai 
pateikti istoriniai faktai yra 
sausi, nuobodūs. Šia proga, ne
pretenduodamas į anglų kalbos 
žinovus, susidariau įspūdį, kad 
knyga lengvai skaitoma. Man 
kaikur dargi atrodo, kad sodrus 
redaktorių stilius nepaisė tiks
lumo ir niuansų. Pvz. redakto
riai kalba apie “senesnę, labiau 
išplėtotą ir kultūriškai turtin
gesnę lenkų socialinę sąrangą 
(structure), kuriai, pasirodo, lie
tuviai bajorai negalėjo atsispir
ti”. “Kultūriškai turtingesnė są
ranga” šmaikščiai skamba, bet 
tokia palaida kultūriškumo var
tosena yra vargiai pateisinama. 
Jei ta sąranga iš tikro buvo tur
tingesnė, tai ji tokia galėjo tap
ti tik neturtingų baudžiauninkų 
sąskaita. Tuo tarpu “neturtinga 
sąranga” galėjo reikšti didesnę 
žmonių lygybę. Vartojant tą pa

tį stilių, galima būtų pavadinti 
“turtingesne demokratija”...

Kitoje vietoje redaktoriai ap
gailestauja, kad liberalinei de
mokratijai paremti “netgi labai 
raštingos (highly literate) Esti
ja ir Latvija, jau nekalbant apie 
beveik visiškai žemdirbišką Lie
tuvą, stokojo ekonominės, socia
linės ir politinės kultūros bei 
sąrangos”. Ar tik nebus čia 
skirtybės perdaug pabrėžtos? Ir 
ar žemdirbystė būtinai susijusi 
su mažaraštiškumu?

Kitose vietose redaktoriai su
geba trumpai ir tiksliai sintetin
ti sovietų politikos gaires, pvz. 
rašydami, jog “1940 m. vasarą 
sovietai pravedė šešių savaičių 
koncentruotą ‘liaudies demok
ratijos kursą’, tą patį, kuris po 
antrojo pasaulinio karo lengves
niu žingsniu (1944-48 m.) buvo 
pritaikytas visuose Rytų Euro
pos kraštuose”.

I
Pirmoji dalis — kelias į ne

priklausomybę susideda iš trijų 
studijų.

Olavl Arens rašo apie estų 
“maapaev” (seimas) 1917 m. 
Tai buvo savivaldos institucija, 
kurios politinė galia buvo apri
bota konstitucinės Rusijos val
džios įstatymais. Bet ta institu
cija savo galios ribas praplėtė 
ir po keturių su puse mėnesių 
nuo pirmosios sesijos save ji 
laikė vyriausia politine pajėga 
Estijoj. 1918 m. vasario mėn. ji 
paskelbė Estijos nepriklauso
mybės deklaraciją ir sudarė lai
kiną vyriausybę, šalia “maa
paev” Estijoj, kaip ir Lietuvoj 
ir Latvijoj, pretenzijas į valdžią 
reiškė ir sovietų komitetas, ku
ris trukdė rinkimus.

Charles E. Sullivan rašo apie 
vokiečių karinių veiksmų pas
kutinį etapą 1919 m. Latviai iš
silaisvino iš silpnų sovietų pa
jėgų, bet nugalėtos vokiečių ka
riuomenės daliniai ir gen. Ruedi- 
giger von der Goltz su tikrais ar 
tariamais maištininkais padėjo 
Latvijos vokiečiams, nuvertus 
Ulmanio valdžią, pastatyti kitą 
— marionetinę vyriausybę, pa
klusnią vokiečiams. Rytprūsiuo
se karinė vokiečių vadovybė ti
kėjosi išlaikyti Latvijos vokie
čių privilegijas Baltijos kraštuo
se tariamai nepriklausomos von 
der Goltzo kariuomenės dėka. 
Kad sąjungininkai būtų apra
minti, dalis goltzininkų buvo 
paleisti namo — jie silpnai ka
riavo prieš latvius, o jų vietas 
užėmė naujai telkiami savano
riai. Dar daugiau. Baltagvardie
čiai, vadovaujami avantiūristo 
Povilo Avalovo-Bermondto, ta
rėsi, drauge su vokiečiais susi
jungę, atkariauti Rusiją nuo 
bolševikų. Vokiečių karinės pa
jėgos turėjo būti pervestos į Va
karų Rusijos armiją, šeiminin
kaujančią Latvijoj. Tačiau są
jungininkai, patys latviai ir kai
mynai lietuviai sutramdė vokie
čius ir išlaisvino kraštus. Paste- 
tėtina, kad tų dalinių vokiečiai, 
grįžę į Vokietiją, anksti prisidė
jo prie Hitlerio sąjūdžio.

Istorikui straipsnyje vartoja
mi terminai “Baltikumer” ir 
“Balts” nesudaro jokios painia
vos, bet šiaipjau skaitytojas gali 
susimaišyti. Kitų bendradarbių 
studijose baltų (Balts) sąvoka 
nereiškia vokiečių, gyvenusių 
Baltijos kraštuose, o apima tik 
lietuvius, latvius ^r estus. Re
daktoriai mažomis pastabomis 
galėjo tai išlyginti.

Aba Stražas rašo apie Land 
Oberost ir jo vietą Vokietijos 
rytų politikoje 1915-18 m. Po 
karinių pergalių 1915 m. Vokie
tija sukūrė “vyriausio kariuo
menės viršininko kraštą rytų 
fronte”, trumpai vadinamą 

Land Oberost. Jis susidėjo iš 
etnografinės Lietuvos su Kur
žeme, taip pat su Gardino ir Su
valkų provincijomis. įvairūs vo
kiečių sluogsniai sutarė, kad 
Lietuva ir Kuržemė, “rusiškos 
baltų provincijos”, turi būti pri
jungtos prie Vokietijos. Tik 
abejota, ar Gardino ir Suvalkų 
sritys galėtų būti išskirtos. Kai 
Vokietijos užsienio reikalų įstai
gos skatino revoliuciją Rusijoj, 
lietuviai buvo išskirti, ir jų tau
tinės laisvės pastangos turėjo 
būti slopinamos.

Toliau Stražas apibūdina ko
lonistinius vokiečių okupacijos 
potvarkius, neleidžiančius vieti
niams gyventojams užimti ad
ministracinių tarnybų, netgi ne
pasitikinčius vietos vokiečiais. 
Apskričių komendantai turėjo 
neaprėžtą galią, tačiau mirties 
sprendimai dažniausiai turėjo 
būti vykdomi slaptai. Okupaci
nė Oberosto valdžia didžia dali
mi buvo nepriklausoma nuo 
Berlyno valdžios, išnaudojo vie
tos gyventojus netrukdomai, už
dėjo sunkias rekvizicijas, išvežė 
didelių ir mažų fabrikų mašinas 
į Vokietiją; uždraudė gaminti 
cigaretes ir degtukus, kad juos 
tektų įvežti iš Vokietijos. Tuo 
būdu administracija kraštą nu
skurdino, o politiškai naudojo 
griežtą priespaudą ir terorą.

Prof. Stražas pateikia duome
nų apie pasyvią ir aktyvią lietu
vių rezistenciją. Čia prasikiša 
sąmoningas ar nesąmoningas 
autoriaus šališkumas. Jam rūpi 
pabrėžti, kad, 1915 m. rusų ka
rinei vadovybei pradėjus naudo
ti rusų partizanus vokiečių už
nugaryje, tie partizanai ar rusų 
dezertyrų šutvės “laimėjo sim
patijų ir paramos iš gyventojų 
abiejose fronto pusėse” ir “jų 
skaičius padidėjo vietiniais gy
ventojais”. Tam įrodyti autorius 
cituoja savo straipsnį komunis
tiniuose “Istorijos klausimuo
se”. Lygia dalimi galėjo jis pa
cituoti ką nors ir iš trumpojo 
partijos kurso. . . Išeitų, jog lie
tuviai rusus laikė draugais, o 
vokiečius — priešais. Kita ver
tus, tos dezertyrų ar partizanų 
šutvės niekam nebuvo paval
džios, nes galėjo būti tapusios 
plėšikų gaujomis. Dėlto jomis 
nepasitikėjo nė carinė valdžia. 
Bet partiškomis akimis matuo
jant, tai beveik tikrosios liau
dies atstovai. Tarp kitko, auto
rius nepasako, ar ta parama iš 
kaimų nebuvo prievartinė.

Stražas nurodo veidmainišką 
vokiečių politiką, žodžiais užsi
menančią apie galimą lietuvių 
apsisprendimo teisę, tikru
moje niekad neišsižadančią Lie
tuvos prijungimo prie Vokieti
jos, net ir karą pralaimėjus, o 
nutyli, kad ne tik laikinoji rusų 
vyriausybė, bet ir rusai komu
nistai, skelbdami apsisprendimo 
laisvę, lygiai veidmainiavo. (Tie 
patys kareivių, darbininkų ir 
valstiečių sovietai, spontaniškai 
pakrypę į savivaldą, buvo parti
jos sugniuždyti).

Palietęs Lietuvos nepriklau
somybę deklaravusią Tarybą, 
jos svorį Stražas visai sumenki
na: “Ji neturėjo nei formalaus 
teisėtumo (legitimacy), nei ga
lios, pagrįstos populiaria (gy
ventojų) parama. . .” Tiesa, kad 
vokiečių administracija neleido 
jai organizuoti savo krašto, bet 
netiesa, kad ji neturėjo populia
rumo, kad vietiniai gyventojai 
jos nerėmė. Kai mokslo vardu 
rašoma, jog Taryba neturėjo sa
vų tautiečių paramos, galima 
tik pareikšti, kad tokio “moks
lo” smegenys jau praplautos. 
Stražas ir kitu atveju laiko lie
tuvius marionetėmis. Jis teigia, 
kad vokiečių administracija “su- 
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fl KULTMEJE VEIKLOJE
PRANCIŠKONŲ VASARVIETĖJE 

Kennebunkporte, Maine, koncertą 
poilsiautojams rugpjūčio 18 d. su
rengė montrealietė sol. Gina čap- 
kauskienė ir bostonietis pianistas 
Saulius Cibas. Programą trirp britų 
klasiko H. Purcellio dainom pradė
jo sol. G. čapkauskienė, vėliau įpy- 
nusi dvi G. Donizetti operos "Lucia 
di Lammermoor" arijas, Br. Bud- 
riūno “Dainos gimimą” ir VI. Jaku- 
bėno “Gėles iš šieno”. S. Cibo Įnašas 
šiam koncertui, be akompanavimo 
sol. G. Čapkauskienei, buvo M. Rave
lio “Vandens žaismas”, trys J. 
Brahmso valsai ir vienas F. Chopi- 
no etiudas. Virš programos sol. G. 
čapkauskienė atliko porą dainų.

TREČIASIS EUROPOS VAIZDUO- 
J A MOJO MENO vasaros akademijos 
seminaras buvo surengtas liepos 9
— rugpjūčio 25 d. d. Triere, V. Vo
kietijoje. Kaip ir ankstesniuose se
minaruose, IX kursą, apimant) me
džio bei akmens skulptūras prade
dantiesiems ir pažengusiems, dėstė 
skulptorius Antanas Mončys iš Pa
ryžiaus. Birželio mėnesi A. Mončys 
su trimis savo skulptūromis dalyva
vo parodoje, kuri buvo surengta tre
čiajame skulptūros salone Fontonay 
sous Bois. Tą patį mėnesį Paryžiuje, 

-Cite Universitaire, buvo atidaryta A.
Mončio ir jo mokinių darbų paroda, 
truksianti iki rugsėjo pabaigos.

ADELAIDĖS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ CENTRE vietinis “Vaidilos” 
teatras liepos 7 d. suvaidino Anato
lijaus Kairio komediją “Ku-kū”, pa
ruoštą režisūruoje debiutuojančio V. 
Opulskio, kuris taipgi sukūrė ir sce
novaizdžius. Jam pavyko sutelkti 
Australijos lietuvių saviveikloje jau 
anksčiau pasireiškusius aktorius — 
G. Matulevičienę, V. Vosylių, B. Rai
nį, N. Skidzevičių ir šešis jaunimo 
atstovus — R. Rupinskaitę, I. Ru- 
pinskaitę, S. Kubilių, L. Venciūtę, 
L. Kubilių ir A. Kubilių. Tai buvo 
bene svarbiausias rež. V. Opulskio 
laimėjimas, vėl grąžinęs Adelaidės 
lietuvių jaunimą scenon. 1970 m. 
jaunimas savo jėgomis pastatė, su
režisavo ir suvaidino A. Kairio “Pa
likimą”, o 1971 m. surengė literatū
ros vakarą, susilaukusį liūdnos už
baigos •— atsilankė tik apie 12 daly
vių. Si nesėkmė buvo skaudus smū
gis jaunimui. “Ku-kū” komedijos 
rež. V. Opulskį, jaunuosius aktorius 
ir visą “Vaidilos” teatrą sveikino 
ALB krašto valdybos narė kultūros 
reikalams sol. G. Vasiliauskienė, 
Adelaidės ateitininkų, katalikių mo
terų ir Katalikų Centro vardu — Pr. 
Pusdešris.

BALTUČIU INSTITUTAS Stock-, 
holme sayo V baltietiškųjų studijų 
konferenciją surengė birželio 14-17 
d. d., bendradarbiaudamas su Stock- 
holmo universitetu, finansinės para
mos susilaukęs iš Švedijos švietimo 
ministerijos ir Stockholmo miesto. 
Iškilmingas konferencijos atidary
mas įvyko Švedijos karališkosios 
akademijos rūmuose. Konferencijos 
dalyvius sveikino socialinių reikalų 
min. G. Romanus, universiteto rek
torius prof. S. Helmfridas, akademi
jos atstovas rašytojas O. Sjostran- 
das, Baltietiškųjų Studijų Puoselėji
mo Draugijos pirm. I. Ivaškas iš 
JAV. Oficialų atidarymo žodį tarė 
Baltiečių Instituto pirm. G. Lars- 
sonas. Pagrindinė konferencijos te
ma — tautinės mažumos Baltijos ša
lyse. Pirmuosius referatus skaitė: 
apie Baltijos šalių mažumas — Go- 
thenburgo universiteto prof. H. Re
bas, estas; apie šeimos įtaką latvių 
jaunimui — torontietė prof. S. Mie- 
zitis; apie latvių poetą K. Skalbę — 
Muensterio universiteto prof. F. 
Scholzas. Oficialų priėmimą konfe
rencijos dalyviams surengė Stock
holmo burmistras didžiojoje rotušės 
salėje. Visi kiti posėdžiai vyko Has- 
selby pilyje prie Stockholmo. Iš vi
so buvo perskaityti 85 referatai: 19 
mažumų klausimais, 7 — istorijos, 2
— meno, 18 — kalbotyros, 11 — li
teratūros, 13 muzikos ir tautosakos, 
13 — socialiniais ir politiniais klau
simais. Lietuviams atstovavo: B. Ci- 
plijauskaitė, V. Kelertienė, Liuda 
Alssen, V. Vardys, V. Černius, R, G. 
Krikščiūnas, V. Stankus, J. Slavė
nas, A. Idzelis, J. Kazlas ir J. Lin- 
gis. Prie jų tenka jungti gerai lietu
viškai kalbantį Pensilvanijos univer
siteto prof. W. Schmalstiegą. Iš Hai
fos universiteto buvo atvykęs istori
jos prof. A. Stražas su žmona N. 
Stražiene, iš Krokuvos universiteto
— W. Zajaczkovvskis, taip pat gerai 
mokantis lietuvių kalbą. Minėtinas 
ir japonas dr. I. Katas, skaitęs refe
ratą apie orientalizmą M. K. Čiurlio
nio dailėje. Japonijoje jis yra įstei
gęs M. K. Čiurlionio klubą ir jam 
vadovauja. Grįždamas iš Stockholmo, 
dr. I. Katas buvo užsukęs Vilniun, 
aplankė M. K. Čiurlionio galeriją 
Kaune. Dr. Viktoras Stankus, atsto
vavęs JAV Kento universitetui, skai
tė paskaitą tema “Apibūdinimas 
žydų-lietuvių santykių II D. karo me
tu populiarioje bei istorinėje litera
tūroje". Ta tema plačiau buvo pa
liesta diskusijose. Filosofijos dr. J. 
Braunas 3-4 metų lietuvių ir žydų 
santykių temą laiko persiaura. Rei
kėtų paliesti visą šių dviejų tautų 
susijusią istoriją, siekiančią 600 me
tų. Prof. dr. A. Stražas taip pat nuo
gąstavo, kad nerimtai dokumentuoti 
darbai gali būti žalingi geram žydų 
tyrinėtojų vardui. Jiedu patarė lie
tuviams teisingus duomenis perduo
ti Yad Washem murėjui Izraelyje.

PAMINKLŲ APSAUGOS IR 
KRAŠTOTYROS DRAUGIJA suren
gė IV-ją respublikinę vardyno rinki
mo ekspediciją, kuriai vadovavo 
Mokslų Akademijos lietuvių kalbos 
ir literatūros institutas, vyriausiu 
vadovu pasirinkęs Aleksandrą Vana
gą. Ekspedicijos nariai pirmąsias 
dvi liepos savaites darbavosi Utenos 
ęajone. čia jie užrašė apie 8,000 vie
tovardžių, 4,300 pavardžių, 1,200 pra
vardžių ir 1,300 žodžių akademiniam 
“Lietuvių kalbos žodynui”. Lietuvių 
kalbos ir literatūros institutas eks
pedicijos dėka savo fondus papildė 
37,000 įvairių kalbos vienetų.

MARIAUS BARANAUSKO vaizdų 
albumą “Dainavos kraštas” išleido 
"Minties" leidykla. Autorius yra fo
tožurnalistas, vienas žymiausių foto
grafų Lietuvoje, už menines nuo
traukas laimėjęs keliolika tarptauti
nių prizų. “Dainavos krašte” atsklei
džiamas geografinis Dzūkijos peiza
žas. Ypač įdomūs “Sparnuoti vaiz
dai”, kuriuose Dzūkija matoma iš 
lėktuvo.

RESPUBLIKINIS CHOREOGRA
FŲ VASAROS SEMINARAS Kretin
goje susilaukė gausaus būrio liau
dies šokių specialistų iš Lietuvos 
miestų ir rajonų. Kadangi sekančiais 
metais bus surengta respublikinė 
dainų ir šokių šventė, seminaro da
lyviai didžiąją laiko dalį skyrė tos 
šventės šokių repertuaro klausi
mams. Vyriausieji šventės baletmeis
teriai, vadovaujami M. Vaitulevičiū- 
tės, juos supažindino su kaikuriais 
naujų šokių elementais. Svečiais į 
seminarą, trukusį beveik 20 dienų, 
šį kartą buvo pakviesti ukrainiečiai. 
Jie lietuvius mokė ukrainietiškų tau
tinių šokių, o patys mokėsi lietuviš
kų.

ROKIŠKIO RAJONO DAINŲ IR 
ŠOKIŲ ŠVENTĖ įvyko prie Ruopiš- 
kio ežero. Pirmoje dalyje "Dainuo
ja širdys gimtinės laimę" programą 
atliko chorai. Antra dalis "Saulėti 
ritmai” buvo skirta jaunimo, vaikų 
ir pagyvenusių žmonių tautinių šo
kių grupėms, šioje dalyje taipgi kon
certavo jungtinis pučiamųjų orkest
ras. šventės scenarijų parašė ir ją 
režisavo rokiškietis J. Kavoliūnas.

LIETUVOS KINO STUDIJA cent
rinei Maskvos televizijai kuria dvie
jų dalių filmą “žaltvykslės” H. K. 
Anderseno pasakų motyvais tarptau
tinių vaiko metų proga. Rež. G. Luk
šas filmui pasirinko keturias pasa
kas — “Mergaitė ant kepalėlio duo
nos”, “šešėlis”, "Auksinis berniu
kas”, "Naujieji karaliaus drabužiai”, 
įjūėRdamas ir kaikuriuos kitus H! 
K.iiAnderseno pasakų herojus. See-, 
nerijų parašė pats rež. G. Lukšas 
su R. Gudaičiu. Filmo operatorius — 
J. Tomaševičius, dailininkas — G. 
Kličius. Vaidmenis paruošė profe
siniai aktoriai — M. Mironaitė, A. 
Masiulis, S. Petronaitis, V. Mainely
tė ir nemažas būrys mėgėjų. Gamti
nės scenos filmuojamos Vilniaus 
apylinkėse, Palangos parke, pajūrio 
kopose.

RESPUBLIKINĖ LIAUDIŠKŲ 
MEZGINIŲ paroda Vilniuje susilau
kė 103 dalyvių su 160 darbų. Deko
ratyvinei lietuvių liaudies tekstilei 
būdingą santūrų spalvų ryškumą, 
ornamento paprastumą atspindėjo J. 
Dervinskienės, I. Povilaitienės mez
giniai, taisyklingą rašto kompozici
ją — V. Kazlauskienės, Z. Valiuke
vičienės ir D. Mačienės. Parodoje 
buvo nemažai megztų skarų, kurio
mis dabar mėgsta puoštis moterys, 
šioje srityje prie lietuvių liaudies 
skarų mezgimo tradicijų labiausiai 
priartėjo N. Pabijūnicnė ir A. švil- 
pienė. Prie geriausių darbų taipgi 
priskiriami ir A. Karalienės mezgi
niai.

TRADICINEI JUROS ŠVENTEI 
buvo skirta VIII vasaros dailės paro
da, surengta Klaipėdos miesto kul
tūros rūmuose. Dalyvavo 40 dailinin
kų su 174-riais tapybos, grafikos, 
skulptūros, taikomosios dailės kūri
niais. Svečių teisėmis parodon buvo 
įsileisti Liepojos, Vilniaus, Kauno ir 
Telšių dailininkai. Už geriausius 
darbus jūros tema premijos paskir
tos: pirmoji — tapytojui J. Vosyliui, 
dvi antrosios — tapytojams A. Tau- 
rinskui ir V. Pinkevičiui, dvi trečio
sios — grafikėj F. Kačcnauskienei 
ir tekstilininkei V. Gabrėlaitienei.

SĄJUNGINIAME PJESIŲ VAI
KAMS IR JAUNIMUI konkurse III 
premiją laimėjo Violeta Palčinskai
tė už "Juodanoses". Pirmoji premija 
nebuvo paskirta, o trys antrosios 
įteiktos: N. Osipovai už “Tavo am
žiną vienmetį”, J. Stelmachui už 
“Sveika, zylute” ir V. Bokai už "Mit- 
ką Nenaudėlį”.

DAIL. PETRAS STAUSKAS savo 
amžiaus šešiasdešimtmetį atšventė 
50 tapybos darbų ir 93 akvarelių 
paroda Vilniaus dailės muzėjuje. Pr. 
Gudyno teigimu, P. Stauskas toliau 
vysto dail. K. Sklėriaus sukurtą ak
varelės mokyklą. Emocijų sužadin
tas spalvų vizijas geriausiai atsklei
džia “Alėja Pažaislyje”, "Kaunas nuo 
Aleksoto”, “Kopos ir jūra", “Geolo
gu bokštas pajūryje", “Sartai". Iš 
aliejinės tapybos kūrinių išsiskiria 
"Kolūkiečių žiemos šventė”. P. 
Stauskas taipgi yra sukūręs daug 
vertingų portretų — Lazdynų Pelė
dos, skulptoriaus R. Antinio, skulp
toriaus V. Žuklio, meno istoriko P. 
Galaunės ir M. K. Čiurlionio.

V. Kst.
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R. CHOLKAN & CO. LTD
HOLKIF REAL ESTATE

HIGH PARK BLVD., atskiras 16 kambarių namas, naujas šildymas, 
5 prausyklos. Reikalingas taisymo. Greit užimtinas.
PRINCE EDWARD DR.-BERRY RD., jaukus atskiras 6 kambarių 
vienaaugštis. Pilnai užbaigtas rūsys. Garažas su privačiu įvažiavimu. 
Prašoma kaina $89,900.
BABY POINT, atskiras 7 kambariu, kvadratinio plano namas. Dvi 
prausyklos. Natūralus medis. Užbaigtas kambarys rūsyje. Garažas 
su šoniniu {važiavimu.
SOUTH KINGSWAY, didžiulis, vos keleto metu senumo 6 kamba
riu vienaaugštis (backsplit); pilnai užbaigtas rūsys, 3 prausyklos, 
garažas su privačiu įvažiavimui
HIGH PARK-BLOOR, originalus 6 butų, atskiras, mūrinis pastatas 
(sixplex); maždaug 20 metų senumo, 3-jų ir 2-jų miegamųjų; ga
ražai su privačiu įvažiavimu, vieta 6 automobiliam; gauna apie 
$26.700 metinių pajamų; vandeniu-alyva šildomas.
JANE-BLOOR, 17 kambariu, atskiras, originalus tributis, vandeniu- 
alyva šildomas, vos keliolikos metų senumo.
SWANSEA-SOUTH KINGSWAY, atskiras 7 kambarių namas, 3 
prausyklos, 4 kąmbariai pirmame augšte; užbaigtas rūsys; maž
daug 6 metų senumo; garažas su privačiu įvažiavimu; prašoma 
kaina — $89.500.

Skubiai reikalingi namai pardavimui. 
Nemokamas įkainojimas.

18 įstaigų jūsų patarnavimui Toronte ir Ontario provincijoj.

SIMAS KUDIRKA Kolumbijoje. Iš kairės: inž. D. Gaurišaitė, p. Kupstys, 
S. Kudirka sutiktuvių iškilmėje, kurioje dalyvavo daug tautiečių

SPORTAS
2336 BLOOR STREET WEST

tel. 763-5555 namų 239-5923

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

Ateitininkų žinios
Naujų mokslo metų veikla prade

dama sekmadienį, rugsėjo 23, 10 v. 
Mišiomis Prisikėlimo parapijoje. Vi
sas ateitininkiškas jaunimas organi- 
zuotaai dalyvaus Mišiose, o po to 
įvyks bendri pusryčiai ir oficialus 
veiklos atidarymas.

Jaunimas veikia trijose grupėse: 
jaunučiai ir jauniai, lanką pradžios 
mokyklas, moksleiviai, lanką gimna
zijas, ir studentai. Jaunučiai ir jau
niai yra suskirstyti į grupes pagal 
amžių, kiekviena grupė turi savo 
vyresnį vadovą. Moksleiviai išsiren
ka iš savo tarpo valdybą, jų veiklą 
koordinuoja globėjas. Studentai taip 
pat išsirenka valdybą, ir dažnai 
jiems padeda vyresnio amžiaus pata
rėjas. Visos grupės mokslo metų 
pradžioje paruošia veiklos planą — 
programą. Jaunimo veiklai Toronte 
koordinuoti yra koordinacinis komi
tetas, kurį sudaro: dr. O. Gustainie
nė, K. Manglicas ir R. Ulbaitė. Atei- 
tininkiško jaunimo veiklai praeityje 
daug yra padėjęs tėvų komitetas, 
kuris remia finansiškai ir padeda 
įvairiuose parengimuose.

Sendraugiai veikia atskirai, išsi
renka savo valdybą ir taip pat daž
nai įvairiais būdais paremia jauni
mą.

Visos grupės veikia taip pat cent
ro valdybų žinioje. Moksleivių, stu
dentų ir sendraugių centro valdybos 
šiuo metu yra JAV, ir jos atsakingos 
Ateitininkų Federacijos valdybai.

Renkamas naupas A. Federacijos 
vadas. Visi ateitininkai yra gavę bal
savimo lapelius. Prašome atkreipti 
dėmesį ir užpildytus lapelius išsiųsti 
balsavimo komisijai iki rugsėjo 15 d.

Skautų veikla
• Lietuvos prezidentų minėjimą 

rugsėjo 30 d. rengia Toronto skau- 
tininkų-kių ramovė. Jis įvyks' 4 v. 
p.p. Lietuvių Namuose. Programoje
— trumpa akademinė dalis, kurioje 
kalbės dr. J. Cuplinskienė, B. Spu- 
dienė ir dr. ps. A. Dailydė. Koncer
tinėje dalyje dainuos “Volungė” ir 
savo kūrybą skaitys poetas dr. H. 
Nagys. Bilietais platinami iš anksto 
ir gaunami pas skautų vadovus-ves.

• Iš Paryžiaus atvykusio ir pla
čiai meno pasauly žinomo dail. Pra
no Gailiaus paroda bus rugsėjo 29- 
30 d.d. Toronto Lietuvių Namų Ge
dimino pilies menėje. Atidaroma 
šeštadienį, rugsėjo 29, 5.30 v.p.p. Pa
rodą globoja skautininkai-kės. Malo
nu pastebėti, kad svečias dailininkas 
savo jaunystėje yra taipgi skautavęs 
ir šios viešnagės metu, lydimas skau
tininkų A. ir G. Valiūnų, aplankė 
"Vilniaus” stovyklą Romuvoje.

• Nuolatinį skautų rėmėją P. Gul- 
binską sveikiname jo 70 metų am
žiaus proga ir dėkojame už $70 auką 
Romuvai. Taipgi skautiškas ačiū V. 
Matulaičiui, sutvarkiusiam Lietuvos 
žemėlapę Romuvoje.

• Rambyno tunto draugininkų ir 
jų pavaduotojų posėdis — rugsėjo 
18 d., 7.30 v.v. skautų būkle. Kvie
čiami visų draugovių vadovai būti
nai dalyvauti. C. S.

Studentams žinotina
Pasitaiko lietuvių studentų, kurie 

atvykę į JAV iš Pietų Amerikos ar 
Europos valstybių kaip turistai (Vi
za B-2 tourist), vėliau apsisprendžia 
studijuoti ir siekia savo statusą pa
keisti į studento statusą (Viza F-l 
student). Iki šiol jie turėdavo išvyk
ti ir tik po to prašyti studento vizos. 
Dabar imigracijos taisyklės pakeis
tos ta prasme, kad studento kvalifi
kacijas turintieji turistai galės savo 
statusą pakeisti į studento statusą 
neišvykdami iš JAV. Tam reikia 
gauti ir užpildyti atitinkamą anketą
— Form 1-20.

Generalinis Lietuvos Konsulatas 
Niujorke

PajieŠkojimas
J ieškomi Jakštas Vincas, Ona, Aldo

na, Julija ar Olia, iš Širvintų valsč., 
Ukmergės apskrities, Gavėnių kai
mo. Jie patys ar žinantieji prašomi 
atsiliepti: A. Lukošius, 12 Edna 
Ave., Toronto, Ont., Canada M6P 1B5.

TRADE WINDS MOTEL
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

St, Petersburg, Florida 33706, USA
Tel. (813) 360-0490

Savininkė RŪTA KRIAUCIŪNAITĖ,
Kanados lietuvaitė, kviečia tautiečius atsilankyti.
Motelis gražiai įrengtas, vėsinami kambariai ir 

_  butai, kilimai, spalvota televizija, šildomas basei- 
___ nas, vieta “barbecue”, balto smėlio paplūdimys, 

prie pat Meksikos Įlankos.

GARBENS

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.
Žymieji sportininkai

Jonas Jonaitis-Unitas amerikietiš
ką futbolą žaidė 18 labai sėkmingų 
metų. Šią išskirtiną sportinę karje
rą užbaigė 1973 m., tačiau dauguma 
jo laimėjimų ir rekordų išliko ne
pralenkti iki dabar. Už išskirtinus 
laimėjimus šiame sporte J. Jonaitis 
neseniai buvo įrašytas į futbolo gar
senybių sąrašą (Pro Football Hall 
of Fame”).

Ričardas Butkus, futbolo žaidėjas 
iš Čikagos, taip pat buvo įrašytas į 
futbolo garsenybių sąrašą. R. But
kus, 245 svarų ir 6-3 pėdų ūgio, žai
dė Čikagos Bears komandoje, kuri 
kartais dar buvo vadinama "Mons
ters of the Midway”. R. Butkus 8 
kartus buvo išrinktas į NFL rinktinę 
ir futbolą nustojo žaidęs 1974 m.

Robertas Žulpa — Europos taurės 
plaukimo varžybose Londone 200 m. 
plaukime krūtine laimėjo pirmą vie
tą. Jo laikas 2:18,93. Antrą vietą lai
mėjo vengras A. Vermes — 2:19,52 
(naujas Vengrijos rekordas). Vil
niečiui priklauso šio nuotolio rekor
das, kuris yra 2:17,74, pasiektas 
1978 m.

Lina Kačiušytė taip pat laimėjo 
pirmą vietą Europos taurės plauki
mo varžybose. 200 m. krūtine ji nu
plaukė per 2:31,05. Antrą vietą lai
mėjo B. Label (R. Vokietija) 
2:36,08. Moterų varžybos įvyko Ut
recht, Olandijoje.

Stepas Pikelis Kanados plaukimo 
pirmenybėse laimėjo pirmą vietą 
100 m. plaukime nugara. Jo laikas 
0:57,59. Metų pradžioje rungtynėse 
su V. Vokietija jis laimėjo antrą 
vietą, nuplaukdamas tą patį nuoto
lį per 0:58,49. Pirmenybės įvyko Ed- 
montone.

Vitas- Gerulaitis -po kelių nesėk
mingų žaidimų, įskai^aųt. ir. fiay^ 
vilčių teikusį Wimbledpru v atvirose y 
Austrijos pirmenybėse laimėjo pir
mą vietą. Baigminiame žaidime ne
sunkiai įveikė čeką Pavel Slozil 6-2, 
6-2, 6-4. V. Gerulaitis žaidė atvirose 
Kanados pirmenybėse Toronte. Yra 
laikomas ketvirtu žaidėju. Prieš pra
dedant šias pirmenybes, jis žaidė 
treniruotės pobūdžio žaidimą su B. 
Borg ir laimėjo 7-5.

Rūta Gerulaitytė, vyresnioji V. 
Gerulaičio sesuo, taip pat dalyvavo 
Kanados pirmenybėse ir buvo išs- 
skirta kaip 6-ta žaidėja. Šios pirme
nybės jai buvo nesėkmingos — ne
lauktai pralaimėjo pirmojo rato 
varžybose Australijos Ch. O'Neil. 
Nors pirmą setą laimėjo 6-0, Rūta 
turėjo pasiduoti gerai prie tinklo 
žaidžiusiai australietei 0-6, 6-4, 7-5-.

A, S.

der, P. Afrika, 6-4, 6-2, V.G. — 
Paul Kronk, Australija, 6-0, 6-1.

Meisterio titulą iškovojo Bjorn 
Borg, nugalėdamas John McEnroe 
6 3, 6-3.

Be 28.000 dolerių laimėjimo teni
so aikštėje, Bjorn Borg savaitės “už
darbis" už aikštės ribų siekė per 
$100.000 (reklamos).

V. Gerulaitis pirmenybių metu su
sitiko su keliais Toronto lietuvių 
sporto darbuotojais. Geras jo lietu
vių kalbos mokėjimas maloniai nu
stebino juos. TLSK Vytis Gerulai
čius apdovanojo klubo ženkliukais.

J. B.

SPORTAS LIETUVOJE
Iš pasaulio baidarių ir kanojų 

irklavimo varžybų Duisburge, V. Vo
kietijoje. su aukso medaliu grįžo Vil
niaus dinamietė Natalija Kalašniko- 
va, su sidabro ir bronzos medaliai — 
Kauno žalgirietis Jonas Zautra. N. 
Kalašnikova irklavo dvivietę baida
rę su gomeliete Nina Doroch. Jos 
tapo pasaulio čempijonėmis, pralen
kusios R. Vokietijos irkluotojas A. 
Rosiger ir M. Fischer. J. Zautra, 19 
metų amžiaus I kurso studentas 
Kauno kūno kultūros institute, irk
lavo keturvietę baidarę, kuri turėjo 
skirtingas įgulas 1.000 m ir 500 m 
rungtyse. Pirmojoje rungtyje buvo 
laimėtas bronzoj medalis, antrojoje 
— sidabro. Plačiame šių varžybų ap
rašyme visiškai nutylėtas irkluotojo 
Vlado Cesiūno, laimėjusio aukso me
dalį 1972 m. Muenchcno olimpiado
je, pasilikimas V. Vokietijoje ir ten 
jam suteikta politinė globa.

Atnaujintas Kauno stadijonas bu
vo atidarytas rugpjūčio 11 d. sąjun
ginėmis lengvosios atletikos varžy
bomis, jau XX,lI-rą kartą surengto
mis brolių Znamenskių atminimui. 
Stadijono projektą paruošė architek- 

^aj>J. Pu^ną, ĄJ Alekna ir B. Zabu
lionis. Jį' da6ar ^suRa lengvos kons
trukcijos tribūnos ant monolitinių 
stovų, sportininkų paslaugoms bei 
treniruotėms skirti pastatai. Stadijo
no atidarymas buvo pradėtas sporti
ninkų paradu, grojant Panemunės 
kultūros namų “Ąžuolyno” orkestrui. 
Dvi dienas trukusiose varžybose da
lyvavo apie 400 sportininkų, bet jų 
tarpe pasigesta geriausių, kurie tuo 
metu ruošėsi pasaulio taurės varžy
boms Montrealyje. Prie menkų re
zultatų prisidėjo lietingas ir vėsus 
oras. Iš visu Lietuvos lengvaatlečių 
vienintelį sidabro medalį laimėjo 
kaunietė Z. Jankūnaitė, jietį nume
tusi 57 m 76 cm. Aukso medalis teko 
latvei L. Blodniecei su 59 m 58 cm 
pasiektu rezultatu. Lietuvos atstovai 
nedalyvavo net devyniose rungty
nėse.

BLOOR - INDIAN RD., atskiras 8 kambarių per 3 aukštus dvibutis 
(duplex), pilnai atremontuotas iš lauko ir vidaus, nauji elektros 
laidai, variniai vamzdžiai, balkonai iš priekio ir užpakalio, naujai 
įrengtos virtuvės ir prausyklos, kilimai, platus įvažiavimas, 2 nauji 
garažai, gera vieta, arti Lietuvių namų. Įmokėti apie $35.000.

NETOLI LIETUVIŲ PARAPIJOS, 12 butų investacija, atskiras pa
statas su balkonais; pajamos per $20.000 su žemom nuomom. Pra
šoma kaina — $155.000; apie $30.000 įmokėti. Lieka viena skola.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

NUOLAIDA LIETUVIAMS SAVININKAMS 
UŽ PARDAVIMĄ.

AKTYVAI — virš 16 milijonų
MOKA UŽ: 
term, indėlius 1 metų 
term, indėlius 2-3 metų 
pensijų ir namų s-tas 
taupomąsias s-tas 
depoxitų-čekių s-tas 
DUODA PASKOLAS: 
asmenines 
nekiln. turto 
investacines

10-3 
10-3

KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Antradieniais
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

Skyrius

10% 
93/4% 
9’/4%

9% 
6%

10’/2%
1014%
10’/2%

10-8
10-8
9-1

9.30-1
ANAPILYJE veikia sekmadieniais —

9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

Nemokamo visų narių 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. 
Nemokamas čekių ir suskaitę patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sųžiningas 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 PREKES IR KT.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

•------------------------------------- o--------------------------------------

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

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

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus' A. BliŪdŽlUS 
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)
Automobilio saugumo pažymėjimai

Telefonas 531-1305
(Mechanical Fitness Certification)

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

TELEVISION
Į, Į Į Savininko. — V. SIMINKEViČIUS

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

Nuomojam, talsom, parduodam "ADMIRAL” ir kitų firmų televizijas 
bei "stereo” aparatus. Turime lietuviškų plokštelių ir suvenyrų.

Lietuviška 
maisto 

krautuvė
EUROPEAN MEAT &

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

DELICATESSEN

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

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

Savininkai; A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

SPORTAS VISUR
GERULAIČIAI TORONTE

Rugpjūčio viduryje įvyko Kanados 
atviros teniso pirmenybės. 96-šių 
varžovų tarpe buvo tik 9 kanadiečiai 
— 6 vyrai tenisininkai ir 3 moterų 
atstovės. Šešių pirmųjų tenisininkų 
grupėje nesimatė tik Jimmy Con
nors. Likusieji penki geriausi pa
saulio žaidėjai varžėsi naujose Yor- 
ko univesrtieto aikštelėse, išgrįstose 
“Deco 2” medžiaga.

Pirmenybių rengėjai taip suskirs
tė dalyvius: Bjorn Borg, John Mc
Enroe, Roscoe Tanner, Vytas Ge
rulaitis ir Guillermo Vilas.

Skaičiumi mažesnėje moterų gru
pėje (32) stipriausių pasaulio žaidė
jų nebuvo. Pasirodė tik žymioji 
Evonne Goolagong-Cawley, kuri vė
liau dėl susižeidimo pasitraukė.

Rūta Ge rulaitytė čia rengėjų bu
vo vertinta šeštąja, tačiau ji netikė
tai greit iškrito, pralaimėjusi austra
lietei Chris O’Neil 0-6, 6-4, 7-5.

Dvejete Rūta taipgi pralaimėjo. 
Varžydamas! su Marianna Simones- 
cu (Rumunija), ji palaimėjo Chris 
O’Neil ir Švedijos Mimmi Wikstedt 
6 3, 6-1. .

V. Gerulaitis 64 varžovų grupėje 
stipriai pasirodė ir pasiekė likusių 
keturių grupę. Čia pusbaigmyje jis 
pralaimėjo pasaulio trečiajam — 
John McEnroe 6-3, 6-3. Sį susitikimą 
nulėmė McEnroe jėga ir stipresni jo 
servai.

Žaidimas nestokojo įtampos, entu
ziastiško 7,500 žiūrovų dėmesio ir 
gausių plojimų. Dauguma jų buvo 
skirta Gerulaičiui.

Šias rungtynes transliavo CTV te
levizijos tinklas. Pirmenybes plačiai 
aprašė Toronto spauda, kurios ne
maža dalis buvo skirta V. Gerulai
čiui. Savaitės varžybas sekė 50,000 
žiūrovų.

V. •‘.Gerulaitis, prieš pasiekdamas 
pusbnigmj. užtikrintai laimėjo ketu
ris susitikimus V G Mark Cox, 
Anglja, 6-4, 6-3, V.G. — Vanitsky, 
JAV, 6 2, 7 6, V.G. — Don Schnei

Lietuvos parašiutinio sporto XXII 
pirmenybės buvo surengtos Vilniaus 
skrąidymo aikštelėje Kiviškėse. Da
lyvavo trys moterų ir penkios vyrų 
komandos — 44 parašiutininkai. Pir
majame pratime teko atlikti tris už
delstus šuolius iš 2.000 m augščio 
su šešiom akrobatinėm figūrom, ant
rajame — šešis tikslaus nusileidimo 
šuolius iš 1.000 m augščio, trečia
jame — tris grupinius tikslaus nusi
leidimo šuolius iš 1.000 m augščio. 
Bendroje Įskaitoje Lietuvos parašiu
tininkių Čempijone tapo vilnietė Ja
nina Brunzienė, parašiutininkų — 
vilnietis Algis Gruzdys. Sidabro me
dalius laimėjo J. Utkienė iš Vilniaus 
ir R. Maciulevičius iš Kapsuko (Ma
rijampolės), bronzos — kapsukietė 
B. Kailiuvienė ir vilnietis A. Utki
nas. Dėl Pabaltijo taurės Kapsuke 
varžėsi dvi Lietuvos parašiutininkų 
komandos, po vieną iš Leningrado, 
Estijos ir Latvijos. Pabaltijo para
šiutininkų čempijonais tapo vilnietė 
J. Brundzienė ir kaunietis S. Vait
kevičius. Komandiniu požiūriu pir
mą vietą su 91,11 taško išsikovojo 
pirmoji Lietuvos komanda, laimėda
ma pereinamąją Lietuvos aviacijos 
sporto federacijos taurę.

Europos jaunimo baidarių ir ka
nojų irklavimo VII varžybos įvyko 
Suomijoje. Kaukajarvio ežere. Su 
Sovietų Sąjungos rinktine jose da
lyvavo kauniečio trenerio Juozo Ged
mino auklėtinis kanojininkas Vygan
das čekaitis. Dviviečių kanojų 1.006 
m lenktynėse jo partneriu buvo ki- 
jevietis S. Kaliničenka. Pagrindiniais

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

jų varžovais — vokiečiai iš R. Vokie
tijos A. Bachras ir M. Prenzas. At
kaklioje kovoje abi įgulos baigmę 
pasiekė tuo pačiu metu: net ir pa
daryta nuotrauka negalėjo išryškinti 
laimėtojų. Dėl šios priežasties aukso 
medaliai įteikti abiejų kanojų irkluo
tojams.

Lietuvos jaunimo futbolo rinkti
nė lankėsi R. Vokietijoje. Rungtynes 
su R. Berlyno “Dinamo” jauniais ji 
laimėjo 6:1, su Dresdeno "Dinamo” 
jauniais — 7:2.

THE PORTRAIT GALLERY
Lietuvis fotografas
Petras Žemaitis, nuotraukų. Įrėminimai

ADRESAS 31 King Street, Weston, Ontario (Market Place) 

Tel. 249-3177, po 6 valandos vakaro 248-9564

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA: = IMA:

10% už 1 m. term, indėlius = m x___ i. ■9>X% už 3 m. term, indėlius = 10>/2% ux asm. paskolas
9V4% už pensijų ir namų planų E
9 Vi % speciali taup. sųsk. = 10%% už mortgičius 
9% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.) =

AKTYVAI virš 23 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais,r- 
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

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

FLORIDA 
REAL m

Rezidencinės* ir komercinės nuosavybės
Apartamentai * Kondominiumai * Nuomojimas

Angelė E. Karnienė
REALTOR • • • BROKER • • • NOTARY

■p OTP A T*T ^701 bou,evarti'it- Petersburg Beach, Fl. H70b
X A X JCj Telefono* (813) >60-2446. Vakare (8I» )45-?7)6

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai.
Prityrę* specialistai su ilga praktika.

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

QTEDUJIll’e FIIDC 406 Roncesvalles Avė.dltrnARO runa Telefonas 536-5936 ir
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

Telefonas 535-1258

ANKA & PEIER/photo^rdphers'

2.374 Ebor Street ^ėst, Exonto, m6s ipv 769 4488
Specialistai vestuvinių nuotraukų, portretų ir kitų 

fotografinių darbų

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., MOR 1 VS FILTSOS BBOS

Telefonai 533-8451, 533-8452



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

pareigų, susietas su Kvebeko li
beralų sparno susiskaldymu. Pa
sak J. Marchando, atsistatydini
mą padiktavo administraciniai 
nesutarimai su vykdomuoju 14- 
kos liberalų komitetu. Spėjama, 
kad J. Marchandas daugiausia 
susikirtimų dėl vadovybės turė
jo su jaunaisiais Kvebeko spar
no liberalais ir buvusiu RCMP 
policijos bei kalėjimų ministe- 
riu R. Foxu.

Kanados transporto min. D. 
Mazankowskis, remdamasis spe
cialios komisijos rekomendaci
ja, nutarė nuo sekančių metų 
pradžios leisti Kvebeko aero
dromų kontrolierams ryšius su 
lėktuvų pilotais palaikyti ne tik 
anglų, bet ir prancūzų kalba, 
šis projektas buvo iškilęs jau 
1976 m., bet tada aštu'Onias die
nas trukusį streiką pradėjo ang
liškai kalbančių kontrolierių ir 
lakūnų organizacijos. Jų teigi
mu, anglų kalba yra viso pasau
lio aviatorių kalba. Įvedus pran
cūzų kalbą, pagausėtų lėktuvų 
nelaimių, kai kuris nors kontro
lierius padaro klaidą, lėktuvus 
nukreipdamas susidūrimo kryp
timi, ir kai tos klaidos dėl in
strukcijų nesuprantama kalba 
negali pastebėti lakūnai. Šį kar
tą D. Mazankowskio sprendimą 
ir kontrolierių, ir lakūnų orga
nizacijos priėmė be jokio pro
testo, net neinėgindamos grasin
ti streiku.

Konservatorių veteranas J. 
Diefenbakeris, valstybiniu mas
tu susilaukęs beveik karališkų 
laidotuvių, sekančiais metais 
bus pagerbtas specialu Kanados 
pašto ženklu. Pašto min. J. Fra- 
serio pranešimu, tas ženklas bus 
išleistas birželio mėnesį ir skir
tas 113-tosiomis Kanados konfe
deracijos metinėmis. Esą J. Die
fenbakeris daugeliu atvejų buvo 
įkvėpimo šaltiniu kanadiečiams, 
paliko savo ryškius pėdsakus 
žmogaus teisių srityje ir šiauri
nių Kanados sričių tvarkyme.

Kanados Eksporto Korpora
cijos pirm. J. MacDonald pasira
šė sutartį su komunistinės Kini
jos atstovu, parūpinančią $2 
bilijonų kreditą Kinijai sekan
čių penkerių metu laikotarpiui, 
šio kredito dėka Kinija iš Kana
dos galės pirkti daugiau techno- 

, loginių gaminių, reikalingų jos 
hidroelektrinėms jėgainėms, ry
šiams ir kasykloms. Šiuo metu 
net 12 kanadiškų firmų veda de
rybas dėl Kinijos užsakymų, ku
rių vertė siekia beveik $3 bilijo
nus. Lig šiol Kinija iš Kanados 
daugiausia pirkdavo kviečius. 
Šių metų pradžioje anuo'metinis 
prekybos min. J. Horneris pasi
rašė sutartį per sekančius trejus 
metus Kinijai parduoti už $1,5 
bilijono apie 10 milijonų tonų 
grūdų. 1978 m. Kanados preky
ba su Kinija siekė $600 milijo
nu i

Naftos pabranginimas ir jos 
stoka pasaulinėje rnkoje vėl at
kreipė visų valstybių dėmesį į 
anglies kasyklas. Iš Britų Ko
lumbijos į Taranto uostą Italijo
je pirmąją 116.000 tonų siuntą 
atvežė vienas laivas, padaręs 
15.000 jūrmylių kelionę pro 
Cape Horn iškyšulį P. Ameri
koje. Nepaisant tokios ilgos ke
lionės, konstatuojamas pakanka
mas jos ekonomiškumas, lei
džiantis Br. Kolumbijos akmens 
anglį tiekti Europos šalims. To
kių užsakymų iš Italijos yra 

gauta ir daugiau, o 1980 m. Br. 
Kolumbijos akmens anglis bus 
siunčiama ir Rumunijon.

Naujoji premjero J. Clarko 
vyriausybė federaciniams skel
bimams paskyrė $28 milijonus 
ir jų tvarkymą perdavė toron
tiškei “Media Buying Services 
Ltd.’’ firmai, kuri yra didžiau
sia visoje Kanadoje. Rinkiminia
me vajuje J. Clarkas įsipareigo
jo sumažinti federacinių skelbi
mų išlaidas. Pasak valstybės 
min. P. Beatty, vienos firmos 
angažavimas prisidės prie išlai
dų sumažinimo. Premjero P. E. 
Trudeau laikais kiekviena mi
nisterija skelbimus tvarkydavo 
savo nuožiūra. Kiek skelbimų 
iš tos $28 milijonų sumos teks 
etninei spaudai, šiuo metu te
bėra neaišku.

Kanados statistika konstatavo 
ketvirtą mėnesį iš eilės mažė
jantį nedarbą. Liepos mėnesį 
lyginant su birželiu, sezoninis 
nedarbo nuošimtis nuo 7,5 nu
krito iki 7,2. Praktiškai betgi 
bedarbių skaičius sumažėjo 
labai nežymiai — nuo 798.000 
iki 793.000. Nedarbo nuošimtis 
buvo labai skirtingas įvairiose 
provincijose: Albertoje — 3,6, 
Saskačevane — 3,7, Manitoboje 
— 5,5, Ontario — 6,5, Br. Ko
lumbijoje — 7,3, Kvebeke — 
8,8, N. Škotijoje — 9,5, Princo 
Edvardo saloje — 10,7, N. 
Brunswicke — 11,2, Newfound- 
landijoje — 14,4. Daugiausia 
dėl nedarbo kenčia neturtingo
sios rytinės Kanados provinci
jos. Bendroje lentelėje didžiau
sią bedarbių grupę sudaro 15- 
24 metų jaunuolės — 12,7%, to 
paties amžiaus jaunuoliai — 
11,9%. Darbų skaičius liepos 
mėnesį paaugo 200.000 ir pasie
kė 10,8 milijono.

V_______ __________

S YPSENOS
Nemelavo

. Kažkas Amerikoje sakė, jog 
George Washington niekad ne
melavo. Kitas tarė:

— Galimas dalykas, nes jam 
nereikėjo pildyti pajamų mo
kesčių blankų ...

Okupuotoj Lietuvoj
Dėstytojas Vilniaus universi

tete klausia sjųdęntą: , J
— Barometrinis spaudimas 

atsiranda iš to, kad augštesnės 
masės spaudžia žemesnes. Pa
gal kokį dėsnį taip atsatinka?

— Sekant vėliausius komu
nistinės partijos principus, — 
be ypatingo galvosūkio atsako 
Pranaitis

Nelengvas atsakymas
— Pasakyk man, Diogene, ko

kiam amžiuje geriausia vesti?
— Hm... Nelengva į tai at

sakyti. Jaunystėje — peranksti, 
o senatvėje — pervėlu.

Pas Jakštą
A. Jakštas, užsisklendęs du

ris, dirbo, rašė prie rašomojo 
stalo, o prie durų — kažkas il
gai spaudė durų skambutį. Ilgai 
nesiliaujant skambučiui, Jakš
tas, pakilęs nuo kėdės, nervin
gais žingsniais priartėjęs prie 
durų sušuko:

— Jeigu niekas durų neati
daro, reiškia, kad nieko nėra 
namie!

Atidaręs gi duris, žiūri — 
prie durų stovi vyskupas Kare
vičius. .. Parinko Pr. Alš.

Santa Monikos, Kalifornijoje, lietuvių klubo gegužinėje p.p. Sinkių namuose. 
Raulinaitienė, E. ir J. Sinkiai, buvęs ilgametis klubo pirm. A. Markevičius, 
p. Devenienė

Iš kairės: Aug. Skinkys, pirm. dr. B. 
svečias Sibiro kalinys J. Beleckas ir

Nuotr. V. Fledžinsko

Gėlės ir žmonės Lietuvoje
P. ENSKAITIS

Iš seno lietuviai mėgo gėles. 
Nė viena tauta neturi tiek liau
dies dainų apie gėles, kaip lie
tuviai. Jie apdainuoja rūtą, mė
tą, radastą, leliją, bijūną ir t. t.

Rusams okupavus Lietuvą, 
viskas pasikeitė. Sunaikinus 
gražiąsias sodybas, buvo sunai
kinti ir rūtų darželiai. Tačiau 
lietuvaičių meilės gėlėms oku
pantas nepajėgė išplėšti. Tai pa
stebėjęs, jis įsakė steigti gėlių 
kolchozus. Ne iš meilės Lai jis 
darė, kad lietuviai pasidžiaugtų 
gėlėmis, bet iš gobšumo. Juk gė
lių ūkis labai pelningas. Štai 
skelbiama, kad iš 1 kv. metro, 
apsodinto gėlėmis, gauta vidu
tiniškai 40 rb. pelno, o pavyz
dinguose ūkiuose — per 100 rb. 
Kokia kita kultūra gali duoti to
kį pelną?

Kaip visur, taip ir čia ragina
ma pasispausti, pelną bent pa
dvigubinti. Rytų Vokietijoje esą 
užplanuota iš 1 kv. metro gėlių 
ploto gauti po 150 rb. pelno.

Kad auginimas geriau sektų
si ir duotų.daugiau pelno, gėlių 
rūšių pasirinkta labai nedaug. 
Vyrauja daugiausia gvazdikė
liai. O kad būtų dar pelningiau, 
viename ūkyje auginami gvaz
dikėlių sodinukai, o kitame — 
gėlės — žiedai. Tai sena komu
nistų svajonė: neduoti žmonėms 
iniciatyvos, viską diriguoti iš 

DAUGIAU STAMBIŲ LAIMĖJIMŲ 
DALYVAUKITE LOTERIJOJE "PROVINCIAL" 
■i^mmkDABAR

5 EKSTRA GALIMYBĖS PO$1AAflfl(| 
ŽIŪRĖKITE Į NUMERĮ VIRŠ SAULĖS XVVfV

viršaus, suimti į vienas rankas.
Piriposios rusų okupacijos 

metu Lietuvoje vienas žydas 
tarnavo pasiuntiniu žemės ūkio 
ministerijoj ir gyrėsi būsiąs bul
vių agronomu. Mes juokėmės iš 
jo, tačiau tai buvo tiesa — Ru
sijos kolchozuose tokių agrono
mų buvo. Tokius agronomus pa
ruošti labai lengva: išeina kelių 
mėnesių kursą ir agronomauja, 
kur sodinamos bulvės. Kai bul
vės bus sodinamos kitur, tai kar
tu kelsis ir bulvių agrąnomas.

Taigi ir čia, gvazdikų ūkyje, 
tereikia gvazdikų agronomo. Pa
togu ir naudinga, o jei kam 
gvazdikai nepatinka, gali jų ne
pirkti, nes gėlių paklausa yra 
didesnė, negu pasiūla.

1978 m. pradžioje visoje Lie
tuvoje buvo 15,5 ha žieminių 
šiltnamių gėlėms. Juos turėjo 
20 žemės ūkio įmonių ir keli 
miestai, kurie augina gėles tik 
savo reikalams. Tuose šiltna
miuose išauginta vidutiniškai iš 
1 kv. metro po 73 gėles. Tai nė
ra daug, bet ir tai darbas nevi- 
sada eina sėkmingai: tai laiku 
negauna sodinukų, tai kažkur 
dingsta trąšos ar nuodai kovai 
su piktžolėmis bei ligomis ir 1.1. 
Atrodo juokinga, kad dėl dėžių 
transporto turi pakrikti visa 
darbo eiga, bet komunistinėje 
sistemoje tai nėra naujiena.

“Mūsų sodai” aprašo, kaip 
brigadininke V., pernai esant lie

tingai vasarai, pasigamino savo 
kolchoze lietpalčius, kurių savi
kaina buvo tik po 1,5 rb., kai' 
tuo tarpu krautuvėse jų kaina 
buvo po 6 rb. Įdomu, ar jie to
kius lietpalčius gamina ir šie
met, nes neseniai skaitėme spau
doje, kaip vienas kolchozas, ne
gaudamas traktoriams dalių, 
įsteigė kalvę, kurioj kaikurias 
dalis ir kitus ūkio reikmenis pa
tys pasigamindavo, tačiau vė
liau, įsakius iš augŠčiau, šią 
dirbtuvę uždarė.

Esant tokiai būklei, žmonės 
neparodo noro darbui, štai, 
“Mūsų sodai” aprašo, kaip Mai
šiagaloje mechanizatorius Jozi- 
fas Maksimovičius, purendamas 
daržovių tarpelius, “išpureno” 
ir visas daržoves. Soduose bei 
daržuose kelių tiesėjai pažymi 
kelius ir keletą metų palieka 
juose augti piktžoles. Arba, at
likus daržo nusausinimą, visas 
daržas paskęsta vandenyje. Ne
tiesia kelių, nes negauna me
džiagų, o drenažas neveikia. Ir 
taip visi kaltina vienas kitą, o 
darbas nejuda iš vietos.

Gėlių augina ir privatūs skly
pininkai. Šančiuose, kur buvo 
paplūdimys, iš Nemuno pusės 

. supiltas cemento pylimas, o pa
plūdimio smėlis išdalintas namų 
savininkams, kurie augina gė
les. Užaugusias gėles jie prista
to artelei, kuri savo kioskuose 
jas pardavinėja. Tačiau ir ten 
geresnių gėlių tegali gauti tik už 
“kyšį”.
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SV. KRYŽIAUS LIGONINĖ rug
pjūčio 26. d. iškilmingomis Mišio- 
mis atšventė auksinę sukakti. Lie
tuvių pradėta kaip senelių namai, 
tuometinio arkivyskupo Mundeleino 
buvo paskatinta paversti ligonine. 
Seserų kazimieriečių priežiūroje 
išaugo | didžiulę ir sudėtingą įstai
gą šalia seserų gimnazijos ir centri
nių namų. Vysk. V. Brizgys, pats gy
venąs ligoninės patalpose, koncele- 
bravo Mišias su marijonų bei jėzui
tų atstovais, su ligoninės kapelio
nais. Giedojo 30 seserų choras, o 
pamokslą sakė vyriausias kapelionas 
kun. Pranas Kelpšas. Pamaldose ir 
vaišėse dalyvavo arkiv. kard. John 
Cody, dėkodamas ligoninės vadovy
bei ir personalui už jų krikščionišką
jį darbą. Iškilmingas sukaktuvinis 
banketas bus rugsėjo viduryje.

Ligoninė pastatyta Marquette Par
ke, dar ligi šiol didžiausioje Čikagos 
lietuvių kolonijoje, prie pat parko ir 
šalia Nekalto Prasidėjimo lietuviško 
stiliaus šventovės. Jos klebonas kun. 
Antanas Zakarauskas taip pat daly
vavo pamaldose. Daug slaugių, tar
nautojų ir gydytojų yra lietuviai.

LIETUVOS VYČIU 66-tasis sei
mas buvo sukviestas Čikagoje rug
pjūčio 16-19 dienomis. Dalyvavo at
stovų iš 4 skyrių (esama arti 60 
vienetų), apie 200 asmenų su balsa
vimo teise. Iš kitų miestų po 6 metų 
pertraukos vėl Čikagon atvykę vy
čiai aplankė Balzeko lietuvių kultū
ros muzėjų ir seserų kazimieriečių 
labai puikų muzėjų jų vienuolyne, 
šių metų seimas buvo skirtas vidaus 
organizaciniams reikalams, pavyz
džiui, kaip organizacijoje išlaikyti 
viduriniąją kartą ir kaip nariais 
primti nelietuvių kilmės lietuvių gi
mines (vyrus, žmonas). Kiekvienos 
dienos Mišios buvo atnašaujamos 
kita intencija; ypač buvo stipriai 
pabrėžti Lietuvos tikinčiųjų rūpes
čiai. Seimui išleista 162 psl. progra
ma ir Fausto Strolios paruoštas dai- 
norėlis su gaidomis.

KURSAI TĖVAMS. Rugpjūčio 17 
d. buvo surengta vakaronė šeimų 
klausimu Jaunimo Centre. Pranciš
konas kun. Albert J. Nimeth supa
žindino dalyvius su PET seminaru 
(Parent Effectiveness Training), 
kuris trunka aštuonias savaites. Už
sirašė 20 tėvų ir motinų, norinčių 
pagerinti santykius su vaikais, nors 
kursų patarimai tinka betkokiems 
tarpasmeniniams santykiams nuskai
drinti. Kalbėtojas pabrėžė, kad tėvai 
gali išmokti klausytis, girdėdami ne 
tik vaiko žodžius, bet ir tai, ką jais 
nori pasakyti. Tuo būdu probleminės 
sritys susiaurėja, nes mažėja asme
niniai užsipuolimai ar grasinimai. 
Užtenka atkreipti dėmėsi, o ne teisti. 
Patariama išsiaiškinti kifeno kokie 
poreikiai be jėgos ar privilegijų 
spaudimo. Apie tėvų vertybių perda
vimą jaunajai kartai kun. Nimeth 
teigia, kad 95% tėvų vertybių per
ima ir vaikai. Tik dėl 5% vertybių 
kyla konfliktų, kurių daugelį galima 
išspręsti bendromis pastangomis.

Dar yra vietų šiose 

ekskursijose 
į EUROPĄ ir VILNIŲ:

spalio 4-12 Vilnius

lapkričio 1-9 Vilnius

Smulkesnių informacijų teirautis:

V. B A Č Ė N A S 
telefonas 533-3531

ALL SEASONS TRAVEL 
1551 BLOOR STREET WEST, TORONTO M6P 1A5

POPIEŽIAUS JONO-PAULIAUS II 
spalio 5 d. viešnage labai susidomėjo 
Čikagos dienraščiai, o vysk. Paulius 
Marcinkus iš Vatikano atskrido pasi
tarti su kancleriu prel. Rosemeier 
ir kitais apie kelionės ruošą. Planuo
jamos pamaldos miesto parke su mi
lijonu dalyvių ir pietvakarių katali
kų gimnazijoje susitikimas su Ame
rikos vyskupais. Lietuvių susitikimu 
su popiežium šioje didžiausioje lie
tuvių kolonijoje pasaulyje, atrodo, 
rūpinasi JAV LB.

Skaitytojai pasisako
BIOLOGIJA IR LIETUVYBĖ

Perskaičius S. šetkaus straipsnj 
(“TŽ” 28 nr.) "Biologinė kilmė ir 
lietuvybė”, negalima nepastebėti 
kaikurių netikslumų. Netiesa, kaip 
rašo straipsnio autorius, kad “žmo
gaus tautiškumą apsprendžia ne bio
loginė kilmė, o dvasinis — kultūrinis 
jo turinys.” Lietuvybė — tai ne 
pasaulėžiūra, kurią galima išpažinti, 
ar draugija, kurion galima įsirašyti. 
Lietuvybė, “eilinio žmogaus” supra
timu, yra tautybė. Ogi tautybė visų 
pirmiausia (bet ne tiktai) kaip tik 
grindžias! biologine kilme. Ir nekal
bu apie kraujo grynumą, kurio nie
kas negali nustatyti (šias dvi sąvo
kas “grynumą” bei “kilmę” autorius 
savo straipsnyje dažnai maišo). Tu
riu galvoje tam tikrą kraujo, kilmės 
ryšj, per kurį žmogus priklauso tam 
tikrai tautai, t.y. tos pačios biologi
nės kilmės šeimai. (O šis ryšys gali 
būt ir negrynas). Tačiau, kaip nevi
si Lietuvoj gimę ar augę yra lietu
viai, lygiai taip pat nevisi lietuviškos 
kilmės žmonės yra lietuviai. Lietu
viu yra ir tegali būti lietuvių kilmės 
asmuo, nesvarbu -kur gimęs, tur|s 
lietuvišką savimonę, reiškia, norįs 
lietuviu būti ir save tokiu laikąs.

Straipsnio autorius klausia, “ar 
gali nelietuvis pasidaryti lietuviu”? 
Atsakau, kad yra stačiai neįmanoma, 
kad nelietuvis taptų lietuviu. Nei to 
nenorim. Juk niekas sau garbės ne
daro, atsisakydamas savos tautos. 
Pavyzdžiui, žymusis lietuvių tautos 
draugas, jai daug pasidarbavęs ir 
net nemažai kentėjęs prof. J. Ere
tas, save po šiai dienai laiko šveica
ru. Kokia jam, šveicarui, garbė ar 
reikalas pasidaryti lietuviu? Ir sve
timą tautą galima pamilti, savos ne
atsižadant.

Straipsnio autorius kelia klausi
mą, “ar ‘grynieji’ niekad neišduoda 
savo tautos?” Žinoma, kad taip! Iš
davystė tačiau nepakeičia tautybės! 
•pėlto tokie ir yra išdavikai, kad sa
vąją tautą išdavė. Net pagaliau 

-Svetima lafiiena nepakeičia žmogaus 
tautybės. Jei jau lietuvių kilmės ir 
save laiko lietuviu, tai nors sveti
miausiu akcentu kalbėtų, vistiek bus 
lietuviu.- Iš kitos pusės, tobuliausiai 
išmokęs lietuvių kalbą, jeigu nėra 
lietuvių kilmės, tai nebus lietuvis. 
Jis bus ir pasiliks lietuviškai išmo
kusiu svetimtaučiu, kuriuo tačiau 
bus galima ir džiaugtis, ir žavėtis.

Albertas Stalioraitis

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

b J
>J

• NAMAI •
• VASARNAMIAI
• ŪKIAI

Stayner, Springhųrst, 
Wasago, Collingwood 

(705)445-8819 
atstovas MARIO TURCO

i ĮSTAIGOS 233-3323 NAMŲ 743-0100

JIS TEIKIA 5 GALIMYBES PO $100,000 VIENAME TRAUKIME TĄ MĖNESį, 
KURIAME PERKATE BILIETĄ.

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai į Baltijos kraštus ir Sov. Sujungę

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

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

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

R F TO 10 GALIMYBIŲ PO $1 MILIJONĄ. IR $1,000 
SPECIALIŲ LAIMĖJIMŲ VIETOJE. TAIP PAT 

LAIMĖJIMAI VIETOJE GRYNAIS PO $100, $20 IR $10. IR 
TŪKSTANČIAI NEMOKAMŲ BILIETŲ.

--------------SEKANTIS TRAUKIMAS-------------------

RUGSĖJO 30-ta
$5 GALI PADARYTI JUS MILIJONIERIUMI!

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

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 
Toronto, Ontario M8V1C6

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

I U E SI AS

nuo 11 vų-. iki 7 v.v.
1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

DRESHER-DARAISKAS ScyNCE
* LTD. ir

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

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

INSURANCE
* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
- Insurance Agency Ltd.
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario



10 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1979. IX. 6 — Nr. 3G (1543)

TO RO N T O
Anapilio žinios

— Su ilguoju Darbo Dienos sa
vaitgaliu užbaigiamos vasarinės pa
maldos Wasagoje. Jos ten buvo lai
komos nuo birželio mėnesio vidurio.

— Grįžtama po atostogų į rudens 
laikotarpį. Bus užbaigiami kaikurie 
su šventove susiję darbai.

— Rugpjūčio 31 d. Sv. Jono liet, 
kapinėse palaidota a. a. Valentina 
Valaitienė, rugsėjo 4 d. a. a. Anta
nina Dubininkienė, 95 metų amžiaus.

— Pamaldos: Sį penktadienį, 8 v. 
r., už a. a. Janulynienę; sekmadienį
10 v. r. už a. a. Emiliją Daškevičienę,
11 v. už a. a. Oną Eidukaitienę.

Lietuvių Namų žinios
— Organizuojamas orkestras. No

rintieji jame dalyvauti kviečiami į 
pasitarimą L. Namuose rugsėjo 12 
d., 7.30 v. v. Orkestrui vadovaus 
muz. instr. A. Pralgus-Pralgauskas. 
Informacijų teirautis tel. 532-3311.

— Pirmasis lietuviškas parengi
mas LN įvyks rugsėjo 29 d. Tai VI. 
Pūtvio šaulių kuopos 25-čio minėji
mas ir banketas. Ta proga bus ati
dengtas Romo Kalantos reljefas. Me
ninę programą atliks "Gintaro” an
samblio dainininkės.

— Pr. sekmadienio LN popietėje 
dalyvavo daug lietuvių gydytojų, ku
rie iš įvairių Kanados ir Amerikos 
vietovių buvo atvykę į gydytojų su
važiavimą.

— V. Anysienė LN padovanojo du 
vertingus paveikslus — portretus: 
E. Platerytės ir B. Radvilaitės, be 
to, daug lietuviškų knygų.

— Praėjusio sekmadienio popietė
je dalyvavo per 250 žmonių. Svečių 
knygoje pasirašė: dr. K. Bobelis iš 
St. Petersburg, dr. D. ir E. Giedrai
čiai, dr. J. Daugirdas, A. ir V. Tau
rai, dr. L Kuras, dr. G. Balukas, dr. 
G. ir R. Sidriai, dr. P. V Dargis, dr. 
L ir T. Serapinai, J. ir P. Bagdona
vičiai, V. ir V. Tumasoniai, dr. R. 
Vienužis, J. Giedraitis, dr. S. ir M. 
Budriai, M. Žukauskienė, L. Giedrai
tienė, N. Bražėnaitė, K. Paprockai- 
tė, J. Masilionis, V. ir E. Ceičiai, M. 
Ambrozaitienė, K. Ambrozaitis, A. 
Kailius, U. Miškinis, A. Zatovas, J. 
Kriaučiūnas, dr. A. Matukas, A. 
Grušnys, dr. A. ir P. Sutkai, dr. R. 
Kondratas, D. Baltienė, R. Katilytė, 
V. ir V. Majauskai, dr. V. Šatkaus
kas iš Australijos, O. Jankauskienė 
iš Punsko, dr. J. Mališka, dr. Ada- 
monis, Povilainiai, J. ir J. Adamo- 
niai, dr. K. Ambrozaitis, D. ir V. Sid- 
leriai.

PADĖKA
Lietuvių Namų vyrų komitetas 

yra dėkingas visiems, prisidėju- 
siems prie poilsio stovyklos Wasa
goje, Tėvų pranciškonų vasarvietė
je, pasisekimo.

Ypatinga padėka priklauso po
nioms ir panelėms, platinusioms vė
liavėles bei loterijos bilietus, mūsų 
pirmininkui, vadovavusiam jauno
sios kartos sportui gegužinės metu. 
Taipogi dėkojame Prisikėlimo para
pijos kunigams — Tėvui Eugenijui 
ir Tėvui Antanui už sekmadienių 
Mišias ir pamokslus.

Nors šiais metais trečioji mūsų 
stovykla nebuvo gausi dalyviais, ta
čiau pasižymėjo bendravimu, drau
giškumu ir ramia nuotaika. Už tai 
mūsų komitetas ir stovyklos vado
vybė visiems stovyklautojams taria 
dideįj ačiū!

A. a. Agota Lingaitienė, 80 m. 
amžiaus, mirė rugsėjo 3 d. 
Montrealyje. Laidojama iš ev. 
liuteronų Išganytojo šventovės 
Toronte rugsėjo 5, trečiadienį,
12 v. Velionė yra p. Vorininkai- 
tienės motina.

GAILESTINGOJI SESUO, 28 metų 
amžiaus, gyvenanti Lietuvoje, nori 
susirašinėti vedybų tikslu su Kana
dos lietuviu. Suinteresuoti prašomi 
rašyti laiškus "T. žiburių" adresu, 
pažymint “Lietuvaitei”.

MISSISSAUGOS PAŠTE rasta a.a. 
Stepo Cepkausko laidotuvių Kauno 
kapuose nuotrauka. Giminės ar drau
gai kreipkitės tel. 654-1454 Toronte.

WASAGOJE parduodamas žemės 
sklypas 54-toje gatvėje (100' — 
151’). Skambinti po 4 v. p. p. tel. 
537-9564 Toronte.

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pirmas mėnesio penktadienis

— rugsėjo 7 d. Ligoniai ir seneliai 
lankomi namuose ir aprūpinami sa
kramentais.

— Irena Simanavičiūtė ir Alvy
das Petrauskas susituokė mūsų šven
tovėje. Jungtuvių apeigas atliko jau
nojo dėdė kun. G. Kijauskas, SJ, iš 
Klevelando.

— Ruošiasi tuoktis Algirdas Ta
mošiūnas su Joanne Nitsch, Algis 
Baubinas — su Barbara Trail.

— Vakarinės Mišios mūsų švento
vėje sekmadieniais 7 v. v.

— Naujos lietuvių pranciškonų va
dovybės rinkimai vyksta šią savaitę 
Kennebunkporte. Provincijos suva
žiavime dalyvauja visų vienuolynų 
viršininkai, provincijolo patarėjai ir 
rinkti delegatai. Po rinkimų bus 
nauji paskyrimai į vienuolynus ir 
parapijas.

— Parapijos suaugusių choras 
pradeda darbą su repeticija rugsėjo 
5, trečiadienį, 7.30 v. v. muzikos stu
dijoje. Chorui vadovauja sol. V. Ve- 
rikaitis.

— Jaunimo choras, kuriam vado
vauja muz. E. Krikščiūnas, pradės 
repeticijas rugsėjo 23, sekmadienį, 
po 10 v. Mišių muzikos studijoje.

— A. a. Antanina Dubininkienė, 
95 m., palaidota iš mūsų šventovės 
Šv. Jono kapinėse. Buvo tretininkė. 
Paliko sūnų Eliziejų Dubininką, 
dukras — Mariją Žėkienę, Albiną 
Kavaliauskienę ir Eleną Zabulionie- 
nę su šeimomis.

— Vlado Gumausko brolis Juo
zas ir Antano Norkaus sesuo Sofija 
Jukonienė mirė Lietuvoje.

— Vyskupų rinkliava Kanados ti
kinčiųjų reikalams bus daroma rug
sėjo 16, sekmadienį, per visas Mi
šias.

— Vietnamo pabėgėlių ( reikalams 
per Prisikėlimo parapijos labdaros 
sekciją aukojo: J. Varkavičius $250, 
U. Genčiuvienė $200, I. M. Ehlers 
$150, V. Matulaitis $120, J. M. Šef- 
leriai $100, J. K. žabai $100, M. Pe
čiulienė $60, J. Z. Didžbaliai $50, L. 
E. Gotceitai $50, V. L. Kolyčiai $50, 
A. G. Stankai $50, J. Didžbalis $25, 
P. Kirstukas $25, J. K. Ožalai $25, 
R. Ž. $25, M. švelnytė $20.

— Parapijos biblioteka pradės 
veikti nuo rugsėjo 16 d. sekmadie
niais. Bus atidaryta po 10 v. Mišių 
iki po 11.30 v. Mišių.

— Naujam pianinui pirkti iki šiol 
yra surinkta $3,985.00. Vajus tęsia
mas toliau.

— Pakrikštyta Alisa Rūta, Arūno 
ir Rūtos šlekių dukrelė.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Stasį 
Zaganauską, užpr. S. Kučinskienė, 
8.30 už Juozą Senkų, užpr. Liet. Na
mų tarnautojai, 9 v. už Oną Ališaus
kienę, užpr. J. K. Ališauskai, 9.20 už 
Virbūnų ir Laurinskų šeimų miru
sius, užpr. O. Virbūnienė, 10 v. už 
Sigitą Pranckūną, užpr. O. Pranckū- 
nienė; sekmadienį 8 v. už Stasį Vai
tiekūną, užpr. žmona, 9 v. už Juliu 
Pargaliauską, užpr. A. Bumbulis, 10 
v. už Batūrų ir Asevičių mirusius, 
užpr. K. D. Batūros, 11.30 už parapi
ją, 7 v. v. už Salomėją Beržetienę, 
užpr. B. P. Sapliai.

Aldona Minelgienė, gyvenanti 
Olimpijoje, JAV-se, ilgojo sa
vaitgalio proga lankėsi Toronte, 
dalyvavo Irenos Simanavičiūtės
— Alvydo Petrausko vestuvėse, 
aplankė lietuvių institucijas, do
mėjosi “T. Žiburiais” ir įsigijo 
naujų knygų. Dešimt metų ji 
yra gyvenusi Čikagoje, kur bai
gė psichologijos mokslus. “T. 
Žiburių” redakcijoje ji lankėsi 
lydima Algio Jagėlos.

Aukotojai. Toronto Lietuvių 
Vyrų Choras “Aras”, vietoje gė
lių savo nario a.a. Jurgio De- 
mentavičiaus laidotuvėm, paau
kojo “T. žiburiam” $25. — Bri
tų Kolumbijos Lietuvių Medžio
tojų ir Meškeriotojų Klubas 
“Bebras”, remiantis lietuvišką 
spaudą, atsiuntė “T., Žiburiams” 
$15 auką.

“The Toronto Star” rugsėjo 
1 d. išspausdino straipsnį “Me
mory of earlier defection made 
Carter stop ballerina”. Jo auto
rė Helen Worthington primena 
Simo Kudirkos atveji, kuris pa
skatino ir prez. Carterį neišleis
ti rusų balerinos Liudinilos, kol 
nepaaiškės, ar ji laisva valia iš
vyksta į Maskvą. Pabėgęs jos 
vyras Godunovas tvirtino, esą 
abu planavo pabėgimą. Straips
nio autorė taip pat primena bu
vusio prez. R. Niksono pareiški
mą, išdavus S. Kudirką rusams. 
Anuomet R. Niksonas pareiš
kęs: “Kaip amerikietis aš pasi
jutau įžeistas ir nustebintas, kad 
tai galėjo įvykti”. Dabar taip 
neįvyko, nes JAV vyriausybė 
buvo pasimokiusi iš S. Kudir
kos atvejo. Dėlto ir dabartinis 
prezidentas J. Carteris, vadova
vęs Liudmilos bylos atomazgai, 
reikalavo visų pirma užtikrini
mo, kad ji savo valia palieka 
JAV ir kartu savo vyrą.
IŠNUOMOJAMAS kambarys ir vir
tuvė su baldais Toronte. Skambinti 
telefonu 536-1785.

Kitataučiai domisi lietuviško gintaro dirbiniais Otavoje surengtoje parodoje tautybių festivalio melu J. V. Danys

Akademinės 
iškilmės Čikagoje
Š. m. rugpjūčio 31 — rugsėjo 

2 dienomis Čikagos lietuvių 
Jaunimo Centro salėse įvyko 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos rengtos studijų dienos, 
skirtos Vilniaus universiteto 
400 metų sukakčiai paminėti. 
Visose sekcijose buvo gvildena
mi klausimai, susiję su Vilniaus 
universiteto steigimu, jo gyva
vimu ir reikšme Lietuvai. Pa
skaitose dalyvavo nuo 120 iki 
500 asmenų. Pradžioje buvo ma
žiau klausytojų, bet šeštadienį 
ir sekmadienį jų skaičius gero
kai padidėjo, o baigminėje iš
kilmėje dalyvavo apie 500 asme
nų.

Šios studijų dienos nebuvo 
vien akademinės — buvo ir me
ninių renginių, kurių temos taip 
pat sukosi apie Vilnių. Tai — 
literatūrinė vakaronė, dail. Te
lesforo Valiaus paveikslų paro
da, vaidinimas viduramžių mis
terijos “Nimmegeno Marytė”, 
simfoninės muzikos kancertas. 
Be to, buvo iškilmingos pamal
dos, knygų paroda. Taigi, pro
grama buvo plati, įvairi, turi
ninga.

Studijų dienas rengė LKM 
Akademijos centro valdyba ir 
tos Akademijos Čikagos židi
nys. Dalyvavo gana daug žymių 
mokslo žmonių, ypač iš JAV. 
Visi paskaitininkai buvo iš JAV, 
išskyrus kun. prof. P. Rabikaus
ką iš Italijos. Prof. A. Macei
nos paskaita buvo išklausyta iš 
garsinės juostelės.

Minėtos studijų dienos už
baigtos rugsėjo 2, sekmadienį, 
vakariniu pokyliu Tautiniuose 
Lietuvių Namuose. Organiza
cinis LKM Akademijos narių 
posėdis Įvyko rugsėjo 3 d. Jau
nimo Centre.

Platesnis aprašymas bus ki
tame “TŽ” numeryje.

Iš Kanados keletas tautiečių 
dalyvavo LK Mokslo Akademi
jos suvažiavime — studijų die
nose Čikagoje rugpjūčio 31 — 
rugsėjo 2 dienomis. Iš Toronto 
buvo nuvykę: Br. Pabedinskie- 
nė, Vyt. Bireta, kun. Pr. Gaida, 
iš Hamiltono — M. Kazlauskie
nė, iš Delhi — dr. Br. Povilaitis 
ir p. Povilaitienė. Kaikurie to- 
rontiečiai tame suvažiavime ne
galėjo dalyvauti, nes tuo pačiu 
metu Toronte vyko gydytojų su
važiavimas.

A.a. Valentinos Valaitienės 
atminimui vietoje gėlių Danutė 
ir Mykolas Regina “Tėviškės Ži
buriams” paaukojo $20.

Daugiakalbė televizijos stotis 
CFMT rugsėjo 3 d. pradėjo sa
vo darbą, t. y. daug anksčiau 
nei buvo planuota, nes bendro
vei pavyko anksčiau susitvarky
ti. Pasak “The Toronto Sun” 
dienraščio, tai pirmoji tokia te
levizijos stotis visame pasauly
je. Toronte ir apylinkėse naujo
sios televizijos stoties progra
mos matomos per 47 kanalą (su 
anteniniais priimtuvais) ir per 
4-jį (su kabeliniais priimtuvais). 
Kaikurios kabelinės televizijos 
bendrovės nekeičia 4-tojo kana
lo. Tokiais atvejais reikia keitė
jo (konverterio). Daugiakalbės 
televizijos bendrovės pirminin
kas Dan lanuzzi pareiškė spau
dai, kad jų programos 66% bus 
kanadietiško turinio. Jose nu
matoma rodyti 8 filmus į savai
tę, kurių 70% bus gaunama ne 
iš JAV. Taip pat ketinama duoti 
daug sportinių žaidimų. Teko 
girdėti, kad ir lietuviai buvo 
kalbinami dalyvauti daugiakal
bėje televizijoje.

Savaitraščio “N. Lietuva” rė
mėjų būrelis kviečia pasitarimą 
rugsėjo 9, sekmadienį, 2 v. p. p., 
L. Namų posėdžių kambaryje. 
Balius tam laikraščiui paremti 
numatytas spalio 27 d. L. Na
muose.

VI. Pūtvio šaulių kuopos susi
rinkimas bus rugsėjo 16, sek
madienį, 3 v. p. p., L. Namuose. 
Kadangi tai svarbus susirinki
mas, visi nariai privalo dalyvau
ti. Artėja kuopos 25-rių metų 
veiklos sukaktis (rugsėjo 29 d.). 
Ryšium su ta švente reikia ap
tarti daug svarbių reikalų.

Lietuvos prezidentų A. Sme
tonos, A. Stulginskio ir dr. K. 
Griniaus minėjimą rengia To
ronto skautininkai-kės rugsėjo 
30 d., 4 v.p.p., Lietuvių Namuo
se. Kalbės dr. J. čuplinskienė, B. 
Spudienė ir dr. A. Dailydė. Kon
certinėje daly pasirodys “Vo
lungė” ir savo naujausią kūry
bą skaitys poetas dr. H. Nagys. 
Tuo pat metu Gedimino pilies 
menėje bus galima aplankyti 
dail. Prano Gailiaus parodą. 
Dailininkas yra neseniai atvy
kęs iš Paryžiaus ir lanko S. 
Ameriką. Lietuvos prezidentai 
bus prisiminti tą dieną ir Lietu
vos Kankinių šventovėje, pa
maldose skautams dalyvaujant 
organizuotai.
Knyga apie Baltijos...

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
darė ekonominę priežastį anti
semitizmui” lietuviuose, nes vo
kiečiai, girdi, pažadėję lietu
viams, jog šie po karo galėsią 
pigia kaina pirkti sekvestruotas 
žydų įmones.

Tarp kitko, autorius užsime
na apie Šios temos medžiagą, 
prieinamą “socialistiniuo
se kraštuose” (be kabučių). Sun
ku patikėti, kad jis turi galvoje 
Švediją, Vakarų Vokietiją ar ki
tas valstybes, kurios dažnai esti 
socialistų valdomos. Ar tik ne
bus ir čia “didžiojo brolio” po
veikis?

Redaktoriai taipogi galėjo iš
lyginti Stražo nenuoseklų vieto
vardžių vartojimą. Keliose vie
tose jis šalia autochtoninių Vil
niaus ir Liepojos miestų vartoja 
ir Kovno ar Kovno province (be 
kabučių). (Bus daugiau)

LIETUVIŲ KOVOS
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

sidentą Balį Gajauską, apie 
atentatą prieš Latvijos komu
nistų partijos sekretorių, apie 
naujus veikalus, iškeliančius so
vietų nusikaltimus pavergtoms 
tautoms; rašoma apie naują re
zoliuciją JAV kongrese Balti
jos kraštų nepriklausomybės 
reikalu, įvairius augštų Ameri
kos pareigūnų pareiškimus Lie
tuvos laisvinimo klausimais ir 
kitos informacijos. Minimas ir 
viso pasaulio tremtinius iš so
vietų pavergtų kraštų liečiąs 
naujas sovietų pilietybės įstaty
mas, kuris įsigaliojo š.m. liepos 
1 d. ELTA-PRESS teisingai pa
vadino šį straipsnį: “Maskva 
pradėjo “kolonizuoti” laisvąjį 
pasaulį!”

Šalia politinių informacijų, 
ELTA-PRESS pabaigoje patei
kia ir kultūrinių žinių. Tai pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
sas Europoje ir jo plati progra
ma — studijų dienos, pamal
dos, koncertai. Antroje vietoje 
minimas naujas Lietuvoje savi- 
laidos būdu išleistas žurnalas 
“Kultūros Archyvas”, pateikian
tis įžanginį Tomo Venclovos 
straipsnį, septynis Kazio Inčiū- 
ros dar niekur neskelbtus eilė
raščius, Onos Lukauskaitės-Poš-

Remkime katalikiškas mokyk
las. Rugsėjo 4 d. prasideda savi- 
valdybinis surašinėjimas, kurio 
metu surašinėtojai klausia, ku
rias mokyklas namo savininkas 
remia. Ypač svarbu toms šei
moms, kurios jau nebeturi mo
kyklinio amžiaus vaikų. Dauge
lis lietuvių namų savininkų re
mia viešąsias mokyklas. Dabar 
yra laikas pakeisti. Remiančių 
katalikiškas mokyklas mokes
čiai nėra didesni. Todėl labai 
svarbu, kad auklėjimui skirtų 
mokesčių dalis tektų katalikiš
kom mokyklom, nors namo sa
vininkas ir neturėtų mokykli
nio amžiaus vaikų.

Dail. Dagys, prieš porą metų 
išleisdinęs knygą “Dagys dejuo
ja ir dainuoja”, dabar išleido 
kitą knygą “Dagys klajoja ir 
galvoja”. Ir šioje knygoje su
dėta įvairaus žanro autoriaus 
kūrybos — eilėraščių, atsimini
mų, straipsnių ištraukų, nuo
traukų, skulptūrinių reproduk
cijų. Visa tai sudėta į 164 pusla
pius, kurių 115 skirta tekstui, 
49 — iliustracijoms. Autorius 
čią atskleidžia save kaip daili
ninką, poetą, atsiminimų rašy
toją, publicistą, kuriam rūpi vi
sas lietuviškasis gyvenimas. 
Knygą išleido pats autorius (ti
ražas 800 egz.), spausdino 
“Litho Art” spaustuvė Toronte. 
Autoriaus adresas: 78 Chelsea 
Ave., Toronto, Ont. M6P JC2, 
Canada.

Toronto ir Montrealio dien
raščiai rugpjūčio 29 d. pranešė, 
kad Ispanijoje, Torremolinos 
mieste, mirė garsusis Alvin 
Karpis, pagarsėjęs plėšikavimu 
JAV-se 1930-1936 m. laikotar
pyje. Prie jo lovos rasta miego 
tablečių — manoma, kad nusi
nuodijo paėmęs perdidelę dozę. 
Mirė būdamas 71 metų amžiaus. 
Buvo gimęs Montrealyje, bet di
džiąją savo gyvenimo dalį pra
leido JAV-se, dalyvaudamas Ma 
Barker plėšikų gaujoje. Vėliau 
sėdėjo kalėjimuose 33 metus. 
Išėjęs iš kalėjimo, kurį laiką gy
veno Montrealyje ir Toronte, 
kur, kito asmens padedamas, 
parašė knygą apie savo nuoty
kius. Jis yra lietuvių kilmės, 
nors apie tai laikraščiai neužsi
mena.

ITALŲ SPAUDAI
kienės rašinį “Lagerio pasakos” 
ir kitus kūrinius.

Didelis tad yra mon. V. Min
cevičiaus nuopelnas, kad 55 mi
lijonų italų tauta gali susipa
žinti su įvairiomis problemomis, 
liečiančiomis tiek pavergtą Lie
tuvą, tiek visame pasaulyje iš
sklaidytus tremtinius.

Lietuviškos vestuvės. Rugsėjo 
1 d. Prisikėlimo par. šventovė
je susituokė Alvydas Petraus
kas ir Irena Simanavičiūtė. 
Apeigas atliko jaunojo dėdė 
kun. G. Kijauskas, SJ, atvykęs 
iš Klevelando, talkinamas par. 
klebono kun. Aug. Simanavi
čiaus, OFM. Jungtuvių pamaldų 
metu giedojo sol. R. Strimaitis, 
vargonais palydint muz. S. Gai- 
levičiui. Vestuvinė puota įvyko 
Prisikėlimo par. salėje. Jai va
dovavo jaunosios dėdė Vyt. Bi
reta. Pasakyta keletas sveikini
mo kalbų. Ypač gražiai reiškėsi 
jaunimas, įsijungęs su dainomis 
ir lietuviškomis vestuvių tradi
cijomis. Abu jaunieji yra baigę 
augštuosius mokslus. Jaunoji 
buvo aktyviai įsijungusi į Lietu
vių Bendruomenę — buvo To
ronto valdybos nare.

• Labdarybė, norinti reklamos, 
nustoja būti labdarybe (Hutton).

A+A
ONAI BUDANAVIČIENEI

Vokietijoje mirus,
dukrų LENĄ MACEVIČIENĘ su šeima bei kitus

artimuosius liūdesio valandoje nuoširdžiai
užjaučiame —

F. P. Juodvalkiai L. Eckert
V. S. Kneitai S. A. Medeliai
O. Samkovas A. A. Lukošiai
A. A. Padotskiai M. Zubrickas

1. Samkovas

Aukojo ''Tėviškės Žiburiams”
$300: Toronto Lietuvių Namų 

"Labdaros” Draugija; $100: kun. 
Vaclovas Stankūnas, V. čuplinskie- 
nė; $50: Toronto vyrų choras 
“Aras”, KLK Moterų Draugijos Del
hi skyrius; $35: Toronto Lietuvių 
Namų Moterų Būrelis; $34: prel J. 
A. Kučingis; $30: P. Baltuonis; $25: 
Ošavos meškeriotojų klubas “Eše
rys”, Toronto medžiotojų klubas 
“Tauras", Sudburio medžiotojų ir 
meškeriotojų klubas “Geležinis Vil
kas"; $20: G. J. Kauliai, E. Narbu
taitė, J. Balutonis, KLB Rodney apy
linkės valdyba; $11: V. Stankevičius.

$10: R. Geidukytė, V. Lumbis, H. 
Gavorskas, Irena Satrienė, Pr. La
zutka, Lithuanian Educational Coun
cil of USA, Stayner-Wasaga lietuvių 
apylinkė, Pr. Baltuonis, A. Kulie
šius, A. Smailys, dr. R. Karka, A. 
Kaspariūnienė, O. B. Vilimai, J. Pri- 
šas, Ona Razutienė, B. S. Druskiai.

$7: V. Skukauskas, D. Vizbaras, E. 
Radavičiūtė; $6: V. Kutkevičius, D. 
Danielius, VI. Plečkaitis, B. Čižikas, 
E. Butkus, K. Balčiūnas, J. Adomai
tis, P. Babin, B. Abromonis, V. Vai
tonis, J. Rėvas, A. Kilinskas, J. Mi
lius, V. Karauskas.

$5: A. Kojelaitis, B. Liūdžiūtė, P. 
Mikšys, J. Kačinskas, O. čeikienė, 
A. čepėnienė, A. Kazilionis, D. Braz
džionis, B. Vytas, J. Kačinskas; $4: 
S. Motuzas, K. Dūda, V. Kudžma, K. 
Jasiulevičius; $3.75: J. Tamošiūnas, 
L Liutkuvienė.

$3: V. Buteikis, J. Dobrovolskis, S. 
Latviūnas, A. S. Pulkys, P. Tumosas, 
Vi. Rusinavičius, J. Stonkus, L. Sta
siūnas, J. Valiukonis, kun. J. Neve- 
rauskas, A. Palvenis, R. Grybauskas, 
M. Kringelis, A. Sims, V. Keiba, E. 
Baltrušaitienė, K. Milaševičius.

Gydytoju suvažiavimas
S. m. rugsėjo 1-2 dienomis 

Toronte įvyko Pasaulio Lietuvių 
Gydytojų Sąjungos suvažiavi
mas. Posėdžiai vyko “Royal 
York” viešbutyje. Dalyvavo apie 
90 gydytojų su savo šeimomis. 
Jų tarpe buvo nemažai gydyto
jų iš jaunosios kartos. Suvažia
vimą sveikino gen. Lietuvos 
konsulas dr. J. žmuidzinas, 
VLIKo pirm. dr. K. Bobelis, 
KLB pirm. J. R. Simanavičius. 
Raštu sveikino: gen. konsule J. 
Daužvardienė, konsulas Simu-

Toronto lietuvių jaunuoliai, 
kurie buvo nuvykę į ateitininkų 
stovyklą Neringoje, JAV-se-, da
lyvavo ir stovyklautojų de
monstracijoje Brattleboro mies
te, Vermonto valtijoje. Miesto 
gatvėse su plakatais buvo 
demonstruojama prieš žmogaus 
teiseių pažeidimus okup. Lietu
voje. Vietinis dienraštis “Brat
tleboro Reformer” rugpjūčio 24 
ir 25 d. laidose plačiai aprašė tą 
demonstraciją ir įdėjo nuotrau
kų. Stovykloje ir demonstraci
joje dalyvavo 60 jaunuolių.

Greitos ir tikslus patarnavimas!

Tel- Bus-: 722 3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

i rmr CTŪNTREHUŪ UETLRNIJ 
UIZV3 HREEtfTO UfciJJR

KASOS VALANDOS:
1465 De Scve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo 
gegužes 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s tas 6.0 % Asmenines 12.0 %
Taupomąsias s-tas 10.0 % Nekiln. turto 11.25%
Pensiją planas 9.5 % čekiu kredito 14.0 %
Term. ind. 1 m. 10.5 % Investacines nuo 12.5 %

Duoda nemokamą gyvybės apdraudą Nemok, gyvybės opdr. iki $10.000
iki $2,000 už toup. s tos sumos. už paskolos sumg.

$2.50: P. Regina; $2: V. Laugdlys, 
P. Gruodis, V. Valskis, A. Prunskus, 
V. Jasinevičius, M. Račys, S. Bliud- 
nikas, F. Pabilionis, L Vegis; $1.25: 
A. Gendrėnas; $1: K. Lesčinskas, L 
Nastajus, M. Kupris, S. Vaičaitis, D. 
Naginskas, J. Labuckienė, D. Stu- 
kas, M. Ivanauskas, E. Linkūnienė, 
M. Matusevičienė, A. Liutkus, S. Ra
manauskas, M. Yurkštienė, S. Mu- 
reika.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė — 
$30: A. Kuliešius; $25: Antanas Kra- 
kauskas, Antanas Lukas; $20: S. De
veikis, M. Petronis, M. Trumpauskie- 
nė, J. Romikaitis, J. Riauka, VI. Moc
kus, K. Dubauskas, R. Kymantas, L. 
Stasiūnas, J. Jasinkas, J. Vanagas, 
S. Leitienė, V. Akelaitis, D. Danie
lius, E. T. Apanavičius, K. Stropus, 
John Gris, V. A. Dambrava, A. La- 
pėnienė, V. Kaveckas, J. Vaičius, J. 
Vitkauskas, A. Bernotaitis, A. Pesys, 
J. Vane, R. Tirilis, St. Sinkevičius, 
kun. A. Žilinskas, V. Kačergius, L. 
A. Baltakys, J. Bakis, V. Baubinas, 
S. Alekna, L. Abromonis, V. Barti- 
ninkas, J. Meyn, L Bumelis, dr. K. 
G. Ambrozaitis, A. Bušma, P. Ado
maitis, S. Čepas, B. Girčys, D. Vai- 
dilienė, I. Ehlers, kun. V. Dabušis, 
J. Dženkaitis, J. Girulis, H. Chvedu- 
kas, A. Judd, D. Brazdžionis, G. Ci
bulskis, A. Dombra, Irena Coates, 
V. Galeckas, VI. Jokūbaitis, J. Gra
žys, S. Bajorinas, T. Bartkus, G. Ci- 
paris, E. Lorenz, S. Kneitas, dr. L. 
Kriaučeliūnas, A. L. Klimaitė, P. 
Karaliūnas, V. Jučas, dr. A. Kavec
kas, R. Kuliavas, dr. A. Aviža, J. 
Krištolaitis, J. Grabys.

Visiems spaudos rėmėjams reiš
kiame nuoširdžią padėką.

^tis, vysk. V. Brizgys, Lietuvos 
atstovas Vašingtone dr. St. Bač- 
kis. Paskaitą apie mediciną se
najame Vilniaus universitete 
skaitė dr. Rimas Kondrotas.

Šeštadienio vakarą įvyko su
važiavimo pokylis, kuriame da
lyvavo apie 200 asmenų. Sekma
dienio pamaldos buvo atlaiky
tos Prisikėlimo šventovėje. Pa
mokslą pasakė kun. Aug. Sima
navičius, OFM. Po pamaldų pa
dėtas vainikas prie paminklinės 
lentos žuvusiems už Lietuvos 
laisvę, šią apeigą atliko Sąjun
gos pirm. dr. A. Pacevičius ir 
naujai išrinktasis pirm. dr. D. 
Giedraitis.

Mokslinėje bei profesinėje 
programoje dalyvavo tiktai gy
dytojai — Sąjungos nariai bei 
narės. Jie priėmė atitinkamus 
nutarimus ir išrinko naują val
dybą: pirm. dr. Domas Giedrai
tis, vicepirm. dr. Alicija Rui- 
bienė, sekretoriumi — iždinin
ku — dr. J. Daugirdas, visi iš 
Čikagos.

Platesnis pranešimas numaty
tas kitam “TŽ” numeriui. T.
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