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LIETUVIAI

KREMLIAUS VIEŠPAČIAI

tai’ėsisuA. Sniečkum 
dėl įvykių Kaune.

Lietuvon buvo atvykę iš 
Maskvos Komunistų Par
tijos Centro vadovaujanti 
asmenys ir su Lietuvos KP 
Centro Komitetu prišakyje 
suAntanuSniečkum tarėsi 
dėl įvykių Kaune.

"New YorkTime" rašo, 
kad tas f aktas, kad pasita
rimams buvo pasiųsti SK 
PCentro Komiteto atstovai 
net iš Maskvos rodo, kad 
Kaune sukelti neramumai 
labai jaudina Maskvą ir 

kad panašaus gręsmingo 
įvykio dar nebuvo po Ar-

susideginimą ir pabrėžia 
jo aiškius politinius moty
vus, toliau aprašomos ko
vos su policija ir prisiųs
ta kariuomene. Kauno ne
ramumus sukėlė lietuviai 
jauni vyrai, jie užplūdo 
gatves ir šaukė ’’Laisvės 
Lietuvai’."

BUS AIŠKINAMA
AMERIKOS POLITIKA
Buvęs finansų ministe- 

ris J. Conalli kaip asme
niškas prez. Nixono atsto
vas lankys Azijos šalis, 
Lotynu Ameriką ir Euro
pą.

Kelionėj išbus visą mė-

PRAŽYDO VISOS KARTU

kos klausimai, prekybos, 
finansų, ©svarbiausia Ni- 
xono kelionių rezultatai'.

menų sukilimo, kuris įvy
ko prieš keletą metų.

Toliau laikraštis deta
liai aprašo R. Kalantos

nesį ir aplankys 15 valsty
bių.'

Pasitarimuose bus pa
liesti tarptautiniai pollti-

® Praeitą savaitę Europos 
rinkose aukso uncija pa - 
siekė negirdėtą kainą - 65 
dol.

Artėjant birželio įvykių 
sukakčiai, iš pavergtos 
Lietuvos atėjo žinia apie 
didvyrišką Romo Kalantos 
mirtį ir Kauno gatvėse nu
aidėjus} Lietuvos jaunimo 
šauksmą: Laisvės, lais
vės, laisvės Lietuvai! Tai 
yra ryškiausias įrodymas, 
kad Lietuvoj laisvės troš
kimas, nežiūrint okupanto 
priespaudos, yra taip pat 
kilimo ir vėlesniųjų dldvy- 
kilimo ir vėlesniųjų did
vyriškų partizanų kovų 
metu.

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas vi - 
sos kovojančios mūsų tau
tos vardu reiškia gilią pa
garbą okupuotame krašte 
didvyriškai savo veiks
mais įrodžiusiem tėvynės 
meilę bei ištikimybę jos 
laisvės idealu.

Laisvieji broliai! De
monstruokime! Juk mums

17000 LIETUVIU v

Vilkas š.m. gegužės 31 
d. raštu kreipėsi į JAV 
Valst. Sekretorių William f
Rogers.

Vilkas pažymėjo, kad 
tas 17 000 Lietuvos katali
kų protestas išryškina te- 
betęsiamą religijos perse
kiojimą ir pagrindinių 
žmogaus teisių pažeidimą 
Lietuvoje. Lietuvių tautos 
dauguma okupuotame 
•rašte remia šių peticijų 
turinį bei dvasią. Į tuos 
prašymus turėtų atkreipti 
dėmesį "aukščiausieji ci
vilizuotojo pasaulio tribu
nolai".

Vlikas, nurodęs, kad š. 
m. gegužės 24 d. minėti 
Lietuvos katalikų protes
tai buvo persiusti J. Tautų 
Gen. Sekretoriui, toliau 
teigė: "Kadangi didelio

negresia enkavedistai, 
kaip mūsų broliams Kauno 
gatvėse. Šaukime "Lais
vės Lietuvai!", kur tik 
galime!

Paskutinieji Kauno įvy
kiai suteikia ir Antrajam 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui kitokią prasmę, 
kitus uždavinius.

Kaip praėjusiais metais, 
taip ir šiemet, Tautos 
Fondas birželio mėnesį 
telkia lėšas Lietuvos lais
vinimo darbams. VLIKas 
kviečia visus lietuvius 
remti Tautos Fondą.

Istorinės reikšmės Kau
no įvykiai tegul pažadina 
mus naujiems žygiams ir 
prasmingiems darbams. 
Lietuva laukia mūsų dar
bų. Neapvilkime jos!

VYRIAUSIAS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITE
TAS.

PROTESTAS

masto žmogaus teisių pa
žeidimo atvejai paprastai 
J. T. narių delegacijų pa
telkiami svarstyti atitin
kamų komisijų darbotvar
kėse, mes kreipiamės į 
Tamstą pavesti tai atlikti 
JAV delegacijai J. Tauto
se. Toks veiksmas atitiktų 
JAV-bių, kaip žmogaus 
teisių pagrindinių saugo
toju, vaidmeniui. Toks 
veiksmas taip pat parody
tų kitoms valstybėms, kad, 
nors JAV-bės ir siekia 
taikingo bendradarbiavimo 
bei sambūvio, tačiau jos 
tai nevykdo pavergtųjų tau
tų Rytų Europoje, ypatin - 
gal gi Lietuvoje, sąskai- 
ton". E.

— • —
Visi būsime birželio 18 d.
N L gegužinėje I



PIRMASIS SKAUDUS BIRŽELIS N E S I B A I G E

Išaušo Lietuvoje gražus 
rytas,birželio rytas.Sau
lėta diena, bent Kaune ža
dėjo pavasarinį džiaugs- 
mą.Bet 1941 metais birže
lio vidurio dienomis vie
toje džiaugsmo, tūkstan
čiai lietuvių šeimų sulau
kė skausmo ir ašarų.

Didelėje paslaptyje bu
vo iš visur sutelkti sun
kieji auto vežimai, jie bu
vo suslėpti bazėse.Ir stai
ga dienai bręstant jie pa
judėjo. Jie lėkė į lietuvių 
namus, kur gyveno į slap
tuosius sąrašus patekę tie 
Lietuvos žmonės, kurių 
vardai enkavedistų buvo 
palaikyti " liaudies prie
šais". Čia buvo Lietuvoje 
veikusių politinių organi
zacijų dalyviai, buvo įvai
rių visuomeninių draugijų 
nariai, o taip pat eiliniai 
inteligentai, mokytojai,

"The Economist" laik
raštis, rašydamas apie 
prez. Nixono viešnagę 
Maskvoje, įdėjo antraštę 
"Blogos dienos Kaune". 
Esą riaušės Kaune buvu
sios "aiškiai ryškiu debe
siu šiaip ramiame pono 
Brežnevo horizonte. Jos 
liudija :ne rusai sovietų pi
liečiai vis smarkiau pro
testuoja". Pagal savait
raštį, "net švelniausias 
nepasitenkinimo reiški
mas Sovietų Sąjungoje 
griežtai baudžiamas, todėl 
tikro smurto apraiška gali 
būti laikoma aiškiu nusi
vylimo išryškinimu. Lie
tuvių riaušės, tai tik vir
šūnė to nacionalistinio le
dyno viršūnės, apie kurio 
apimtį niekas dar nežino".

Esą, Lietuvos, Ukrai
nos ir kitų nerusų nepasi
tenkinimo reiškėjai suda
ro "specialų pavojų p. 
Brežnevui". Kitoje vietoje 
britų savaitraštis nurodo; 
"Kinijos europinis garsia
kalbis, Albanijos spauda 
pasiskubino paskelbti apie 
riaušes Lietuvoje, kaip 
kovą prieš Rusijos šovi
nizmą. Brežnevo Kremliu
je (Nixono buvimo metu/ 
rodyta šypsena, pasak 
laikraščio, gali būti, nu
slėpti rūpestį dėl pastaro
sios savaitės žinių iš Kau
no. "Lietuvos protestai"
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meniriinkai,rašytojai,šau
liai ir pagaliau jau visai 
nieku nekalti ūkininkai, 
valstiečiai ir net darbinin
kai. Pakako kam nors iš 
tų į valdžią patekusių as
menų juos iskusti ir jų li
kimas jau buvo dešimtme
čiams nuspręstas.

Tūkstančiuose lietuvių 
namų pasigirdo verksmai. 
Kai kur senos moterys 
raudojo senoviniu papro
čiu " žodžiu odamos ".Kai 
kas tyliai ir kantriai dan
tys sukandęs sutiko savo 
liūdnąjį likimą. Jų laukė 
gyvuliania i vagonai ir dau
gelio savaičių baisi be 
maisto ir net be vandenio 
kelionė į neįsivaizduoja
mas Sibiro taigų tolumas. 
Visa tai mes žinome, jau 
girdėjome,betne tik šian
dien neužmiršom ir tai ne 
bus užmiršta amžiais,kol

KAUNO RIAUŠIU DIDYBE NEPAPRASTA

— apie tai kitoje vietoje 
rašė "The Economist" sa
vaitraštis Londone. Ko
respondento pranešime 
pažymėta:ligi šiol galvo
ta, kad nepasitenkinimą 
reikšdavo tik sovietų žydai 
bei nedidelė rusų intelek
tualų grupė. Tačiau geg. 
18-19 Kaund gatvėse de
monstravę tūkstančiai 
Lietuvos jaunuolių nebuvo 
nei žydai, nei intelektua- 
lai. Juos numalšino mili
cija ir atgabenti parašiu
tininkų daliniai.

Laikraštis priminė, kad 
Sovietų Sąjungoje didelės 
riaušės prieš tai įvykusios 
1962 m. birželio mėn. No- 
vočerkasko mieste išėjus 
į gatves tūkstančiams dar
bininkų, šeimininkių ir 
studentų. Jie protestavo 
prieš maisto kalnas. Ir tuo 
atveju, kaip Kaune, įstai
gos nusprendusios panau
doti ne vietos, bet iš kitur 
atgabentus dalinius.Vėliau 
įvyko ir kiti protestai. Ta
čiau, pabrėžia Londono 
"The Economist", "Kauno 
riaušių didybė buvo nepa
prasta".

Cleveland miesto dien
raštis "The Plain Dealer" 
geg. 25 d., įdėjo vedamą- 
jį"Lalsvė kunkuliuoja Bal
tijos erdvėje". Laikraštis 
priminęs sovietų metodą - 
politinio protesto reiškėją 

bus gyvas lietuvis. Kaip 
anais laikais, lygiai ir 
šiandien prieš mųsų akis 
stovi mūsų brangių arti
mųjų kančios ir neišpasa
kytas vargas.

-oOo-
Šiandien jau atrodo, jcg 

buvo tai labai,labai senai. 
Trysdešimtmečiai užklo
jo anuos įvykius. Bet ne
išdilo tie atsiminimai. 
Lietuviškos šeimos viską 
giliai į atmintį įsidėjo. 
Nagi,dabar nemažas skai
čius šioje pusėje Atlanto 
gyvenančių tėvynainių pa
siilgsta savo senosios tė
vynės, pasiryžta ją aplan
kyti. Nuvažiuoja, kalbasi 
su savo broliais ir sesė
mis. Ir tuojau išgirsta, 
kad vienas dešimts metų, 
kitas net penkioliką išken- 
tėjoŠibirę.Ir šie žmonės,

(Kalantą) paversti pruti
niai nesveiku, pridūrė: to
kie metodai nepavyksta, 
nes "Lietuvoje tebevyksta 
nepasitenkinimas ir tūks
tančiai tų, kurie pasirašė 
katalikų peticijas, negali 
būti laikomi nepilnapro- 
čiais". Dienraščio nuomo
ne, demonstracijos, ku
rios, lietuvių rengtos, įvy
ko JAV-se (Clevelande, 
Čikagoje, Detroite, New 
Yorke, Los Angeles ir ki
tur - E.) turėjusios tikslo 
atkreipti JAV prezidento 
dėmesį. Dienraščio nuo
mone, JAV prekybos bei 
kultūros poveikis galįs la
biau paveikti sovietų vidi
nę discipliną, negu de
monstracijos.

"Chicago Tribune" geg. 
27 d. Vašingtono atstovo 
Willard Edwards straips
nyje pažymėjo, kad Kaune 
buvusios riaušės turėju
sios ryšio su Simo Kudir
kos žygiu ieškoti laisvės 
šiame krašte. Laikraštis 
priminė, kad Kudirkos 
šauksmas "nepriklauso
mybės mano kraštui" iš
ryškinąs tautų alkį būti 
laisvoms. Tas alkis negali 
būti pamirštas tol, kol 
žmonijos dalis tebėra pa
vergta.

Vak. Europos spaudoje 
buvogauslal žinių apie Ro
mo Kalantos žygį ir geg. 

kaipo taisyklė,apie praei
tį mažą ką pasakoja. Tad 
visi tie įvykiai dingsta už
miršties migloje. Jiems 
įsakyta tylėti apie patyri
mus Sibire.

-oOo-
Taigi, Birželis anuomet 

prasidėjo. Bet tokie patys 
reiškiniai Lietuvoje kar
tojasi pastoviai ir nepa
liaujami.

Sovietų valdžia retkar
čiais skelbia savo statis
tikas apie gyventojų pasi
keitimus .Tačiau iš tų sta
tistikų sunku nuspręsti, 
kiek, kada ir kokiu būdu, 
buvo išgabenta žmonių iš 
Lietuvos . Jaunimą s"sava
noriškai " važiuoja įvai
rioms statyboms, supla
nuotiems tolimose terito
rijose darbams. Dalis jų 
sugrįžta, dalis

18-19 įvykius Kaune. Verta 
dėmesio žinomo Londono 
savaitraščio "The Econo
mist" geg. 27 d. laida.

AMERIKOS darbininkas 
vidutiniškai į mėnesį vis 
uždirba apie 520 dol.o so
vietinis darbininkas gauna 
į mėnesį vos 155 dol.Bet 
kainos Maskvoje ir New 
Yorke svyruoja: jautiena 
Maskvoje - 2.48 dol. New 
Yorke-2.68d. bet kiaulie
na -Maskvoje -2.54d.New 
Yorke-1.21d.cukrus, Mas
kvoje - 1.26, New Yorke- 
0.27 dol.

Nepriklausoma Lietuva
Jj ž Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute an Canada!
For liberation o f Lithuania! For loyalty to Canada!
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dingsta.
Štai tik nesenai aplankę 

Lietuvą,pasakoja,kad Vil
niaus gatvėse daugiausia 
skamba rusų kalba. O ru
sų juk Vilniuje niekados 
didesnio skaičiaus nebu
vo. Vilniuje girdime, kad 
administracinėse vietose 
pastatyti asmenys lietu
viškomis pavardėmis. Bet 
jie visiškai bejėgiai ką 
nors nuspręsti, nes turi' 
klausyti iš Maskvos at
siųstų slapta veikiančių 
patarėjų.

Tad ir šiandien veikia 
toji pati nelaimingo bir
želio dvasia, kuri tebėra 
tokia pat kieta ir neper-, 
maldaujama, kaip buvo 
anais 1941 metais, kada 
pajudėjo sunkieji auto ve
žimai, išgabenusieji pir
muosius lietuvius - Sibiro 
kankinius.

Lietuviai turi įvairių 
nuotaikų ir krypčių orga
nizacijas. Dažnai vienų ar 
kitų lietuvių pažiūros esti 
skirtingos. Gal ne visada 
čia lietuviai ir sutaria.
Bet tuo vienu klausimu, 
tuo vienu visą mūsų tautą 
liečiančiu reikalu, tuo 
didžiuoju ryžtu nugalėti 
žiaurojo birželio dvasią 
ir iki šiai dienai viešpa
taujančia "birželinę prak
tiką" vis oje Lietuvoj e-lie- 
tuviai be jokių abejonių ir 
svyravimų yra vieningi. 
Galime džiaugtis, jog ir 
toje skaudžioje kasdieny
bėje, kuri mus supa, mes 
jaučiame nuolatinį slė- 
giančiai "blrželinei"dva- 
siai pasipriešinimą. Įro
dymų turime pakankamai. 
Ir tai suteikia mums sti
presnį viltį laimėti šią 
žūt-būtinę kovą.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Times Square New Yorke 29 biiVo surengtos lietuvių demonstracijos ryšium su pas
kutiniaisiais įvykiais Lietuvoje. Demonstracijose dalyvavo ir latvių, estų, vengrų, ukrainie
čių atstovai. Nuotr. V. Maželio

Chicagos tautinės » k ap inėse Juozui BaČiūnui atidengtas 
puošnus paminklas. Iškilmėse kalbėjo inLV. Adamkus.

AUSTRALIJOS
LIETUVIAI LONDONE
Melbourniečiai Danutė 

ir Vytas Levickai, leisda
mi savo atostogas ir ke
liaudami aplink pasaulį, 
lankė Londono lietuvius. 
Danutė -mokytoja, įsijun
gė į Londono Šeštadieni
nės mokyklos darbą.Mel
bourne lietuvių tautinių 

Chicagos tautinėse kapinėse 
pastatytas paminklas Pijui 
Grigaičiui (buv.Nauj ienų red.)

šokių grupės narė, ji iš
mokė mokyklos mokinius 
” Sadutę ”, dar. Anglijoje 
niekuomet nešoktąsir"Ma- 
lūną”,be to,išmokė ir nau
jų lietuviškų dainų, kurios 
yra populiaros Australi
joj-

BOSTONO lietuviai pa
siuntė šimtus telegramų 
savo kongresmanams ir 
senatoriams ryšium su 
Romo Kalantos tragiška 
mirtimi.

DAILININKAS JONAS
BAGDONAS, kurs gyve

na New Yorke, rengia savo 
kūrinių apžvalginę parodą. 
Tuo būdu jis nori atžymė
ti savo amžiaus 60 metų 
ir kūrybinio darbo 40 me
tų sukaktuves.

AUSTRALIJOS lietuvių 
gyva kultūrinė veikla gali 
būti pavyzdžiu ir kitoms 
lietuvių kolonijoms. Štai 
Sydnejui sėkmingai veikia 
” Plunksnos ” klubas,Mel- 
b out n e K.Čiurlionio vardo 
klubas, o Newcastle irgi 
diskusijų klubas.Ne visur 
šie klubai turi sales susi
rinkimams. Dažnai klubo 
nariai susirenka priva - 

čiuose namuope,kur skai
tomos paskaitos ir vyksta 
gyvos diskusijos.

DEMONS TRA C IJOSprieš 
sovietų persekiojimą, ry
šium su tragiška Romo 
Kalanto mirtimi įvyko vi
sose JAV ir Kanados žy
mesnėse kolonijose. De
monstrantai nešė plaka
tus, kur kartojami Kauno 
jaunimo šūkiai:-Laisvės 
Lietuvai.Daugelyje mies
tų demonstrantams kalbas 
pasakė ir vietos adminis
tracijos pareigūnai, kaip 
pavyzdžiui Clevelando 
mayoras ir kt.

Tautinių Šokių Šventės 
metu įvyks šaunus ban- 
kietas Amphitheatre sa
lėse. Po banketo šokiai 
įvyks dviejose salėse ir 

Putnamo mergaičių stovykla lankoma montrealiečių. Dabar ši stovykla priartėjo prie 
Montrealio, ji bus Vermonto kalnuose. Vaizde praeities stovyklautojos su vadovėms.

gros du orkestrai. Banke
to tikietas-12dol. 50centų.

CHICAGOJE mayoras R. 
Daley išsiuntė visiems 
ansambliams, kurie ren
gias dalyvautilietuvių šo
kių šventėje kvietimus ir 
prašo juos būti Chicagos 
miesto svečiais.

JĮ NUSIŽUDĖ TODĖL, 
KAD KANADA JOS 
NEPRIĖMĖ
Lenkų kilmės Alicia 

Verciocs 36 metų am
žiaus prieš kelias dienas 
nusižudė Toronto mieste. 
Ji buvo atvykusi į Kanadą 
ketvertą metų atgal ir be 
oficialaus leidimo pradė
jo dirbti. Pasirodo, ji bu
vo išsiskyrusi, turėjo po
rą vaikų. Prieš priimda
ma nuodus ji parašė: 
”-Brangūs draugai,Sudiev. 
Nestumkit manęs iš Ka
nados”. Patirta, jog jos 
vaikai tuo tarpu buvo glo
bojami jos motinos Len
kijoj. Bet jos svajonė bu
vo, vaikus atsiimti į Ka
nadą, kad ”jie turėtų gerą 
ateitį”.

Pastaruoju laiku ji dė
jo pastangas legalizuoti 
savo būvimą Kanadoje, 
tik immigracinė adminis
tracija nesutiko jos pra
šymą patenkinti. Kaip tik 
tą dieną, kai ji nusinūodi- 
jo, gavo pranešimą, jog 
jos prašymas atmestas ir 
ji turi būti deportuota „Šis 
atvejis sujaudino net immi- 
gracijos valdininkus, sa
kysim Lucille Sly pareiš

kė:-Tai buvo išimtinai liū
dnas įvykis.Ši jauna,gerų 
norų moteris nerado biu
rokratiniame aparate už
uojautos ir skaudžiai nu- 
s i vylus i baigė savo dienas.

MELBOURNE, Australi
joje universiteto lietuviai 
studentaituri šokių viene
tą ” Klumpakojis ", kurio 
pasirodymas tarp tautinia
me princo Philipho salėje 
sukėlė furorą. Jie pašoko 
zanavykų aplinkinį, Blez
dingėle, Jonkelį, ir Gyva- 
tarą.Jų kostiumai, darnu
mas ir taiklus ritmas pa
liko žiūrovams didelį įs
pūdį. Klumpakojui vado - 
vauja Vytautas Straukas.

STASYS SANTVARAS
jo 70 metų sukaktuvių 

proga Bostone Subatvaka- 
rių Klubo iniciatyva buvo 
iškilmingai pagerbtas .Sta
sė ir Jonas Kelečiai skai
tė jo kūrybą ir buvo svei
kinimo kalbos.

V.ALANTO ROMANO 
ANTROJI KNYGA
Nidos spaustuvė Lon

done spausdina Vytauto 
Alanto romano "Amžina
sis lietuvis "antrąją kny
gą,kur i bus tokio pat dyd-- 
žio,kaip ir pirmoji.

- LIETUVIŲ KOLONIJOS 
šiemet ypatingai pabrėžti
nai mini birželio trėmimų 
sukaktuves, kurios reikia 
tikėtis sutrauks daug pu
blikos .
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VILNIEČIU ĮNAŠAS Į LAISVINIMO DARBUS K.Veikutis

(iš pranešimo vilniečių su
važiavimui Detroite) 
Kaip jau žinome, Vil

niaus krašte lenkų okupa
cijos metu politinės gru
pės neegzistavo, bet po 
šv. Kazimiero Draugijos 
skraiste veikė stipri po
grindžio nepartinė organi
zacija. Ši pogrindžio orga
nizacija turėjo pilną visų 
Vilnijos lietuvių pasitikė
jimą ir jos tikslas buvo: 
informuoti visus Vilnijos 
lietuvius apie laisvųjų lie
tuvių laimėjimus bei daro
mus žygius Vilnijai lais
vinti ir kartu organizuotai 
grūdintis lietuvybėje lau
kiant valandos, kada galė
sime prisijungti prie tau
tos kamieno. Šiandien sos
tinė Vilnius ir dalis Vilni
jos yra sujungta su tautos 
kamienu, bet kartu su visa 
Lietuva okupuota kito oku
panto.

Po n pasaulinio karo 
Vokietijoje atsikūrusiame 
iš politinių grupių ir sąjū
džių Vlike pasijuto spraga, 
nes nebuvo kas atstovautų 
Vilniją. Šitam reikalui ir 
buvo suorganizuota išeivi
joje Vilniaus Krašto Lie
tuvių Sąjunga, kuri įsijun
gė į Vliką kaip Rytų Lie
tuvos Rezistencinis Sąjū
dis perkeltine prasme Iš 
pogrindžio lenkų okupaci
jos laikotarpyje. Sąjungos 
politine prasme pagrindi
nis tikslas yra: kova už 
rytinių ir pietinių Lietuvai 
priklausančių žemių su
jungimą su Lietuvos visu
ma. Buvo užsibrėžta iš
leisti Vilniaus metraštį, 
kuriame būtų tiksliai nu
rodytos etnografinės ri
bos Lietuvos rytuose ir 
pietuose. Tačiau įsitiki
nus , kad Vlikaš, kaip vals ■ 
tybės tęstinumo Instituci
ja, irgi yra įsipareigojęs 
studijuoti ir nustatyti Lie
tuvos etnografines ribas 
(1946 m. liepos 5 d. Vliko 
deklaracija Vokietijoje ir
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1964 m. gegužės 18-19 die
nomis veiksniu konferen
cijos nutarimas New Yor
ke), nuo Vilniaus metraš
čio buvo atsisakyta ir nu
tarta talkinti Vilkui. Lie
tuvos etnografinių sienų 
studijos darbui vadovavo 
Vliko pirmininkas velionis 
dr. Trimakas, kuriam 1964 
m. vasario 27 d. mirus, 
etnografinių sienų studijos 
darbas buvo padėtas į ša
lį.

VILNIETIŠKAS 
NEATLAIDUMAS

Kaip mano motyvuotas 
pareis kimas 1964 m. lap
kričio 28 d. Vliko Seimui 
Lietuvos etnografinhj sie
nų studijos būtinumo rei
kalu įpareigojo Vliko val
dybą tęsti pradėtąjį studi
jos- darbą, nors kai kurie 
politikai bandė įrodyti, kad 
Vilnijos problema jau yra 
pati savaime išsisprendu- 
si visiems laikams Lietu
vos naudai. Tačiau toji 
"tiesa” buvo paneigta ir 
įrodyta faktais, kad apie 
10 milijonų vakaruose 
esančių lenkų savo rezo
liucijose grasina pasaulį 
taikos nebuvimu tol, kol 
Vilnius bus atskirtas nuo 
Lenkijos; lenkiškų preten
zijų vakarai kaip ir neat
meta, nes tarptautiniu po
žiūriu Vilnija dar nėra 
įteisinta į Lietuvos visu
mą. Taip pat yra faktas, 
kad už dabartinės sovietų 
okupuotos Lietuvos admi
nistracijos ribųyra palikti 
kaip Gudijos, taip ir Len
kijos teritorijoje Lietuvai 
priklausantieji žemės plo - 
tai.

Lietuvos etnografinių 
sienų studijos tęstinumui 
Vliko valdyba 1965 m. ba
landžio 28 d. paskyrė ko
misiją iš vilniečių: pirmi
ninku Stasį Lazdinį ir na
riais dr. Mariją Gimbu
tienę, Veroniką Kulbokie- 
nę, Marijoną Šnapštį, Al
girdą Budreckį, Jeronimą 
Cicėną ir Kazį Veikutį. 
Šios vilniečių komisijos 
uždavinys buvo:sugrupuoti 
etnografinių sienų reikalu 
pasisakymus, sutelkti 
mokslo jėgas ir paruošti 
nesugriaunamais argu
mentais įrodančią rytuose 
ir pietuose Lietuvos etno
grafinių ribų studiją. Ta
čiau vilniečių komisijai 
darbą tik įpusėjus, nei iš 

šio, nei iš to, 1966 m. prie 
Vliko valdybos atsirado 
dar viena institucija, var
du Lietuvos Tyrimo Insti
tutas, kuriam vilniečių ko
misija perdavė darbą ir 
pateikė savo rekomendaci
jas. Tiesa, LTI 1967 m. 
nustatė Lietuvos etnogra
fines ribas ir nustatytoms 
riboms paremti nutarė iš
leisti nesugriaunamais 
argumentais teisinę studi
ją. Bet studijos išleidimui 
atsirado ’’politinės” kliū
tys iš Vlike valdybos pu
sės, nežiūrint, kad studi
jos reikalams, su velionio 
Kipro Bielinio palikimu, 
jau yra susidaręs atskiras 
fondas apie 9 tūkstančius 
dolerių.

1969 M. VLIKO SEIMAS
Čia ir vėl vilniečiai pa

teikėme seimui svarstyti 
nustatytom Lietuvos etno
grafinėm ribom studijos 
reikalingumą sekančio tu
rinio pareiškimu: ’’Juk 
mes visi tikime į Lietuvos 
laisvę ir taip pat tikime, 
kad Lietuvoslalsvės ryto
jus yra surištas su kitais 
didžiaisiais pasaulio įvy
kiais, bet tur būt nieks ne
pramatome kada tie didie
ji įvykiai sprogs. Kad tas 
didysis sprogimas neuž
kluptų mus vėl nepasiruo
šusius, kaip kad užklupo 
1918 metais, pirmoje darbų 
eilėje darykime viską, ką 
galime išeivijos sąlygose 
padaryti ateities Lietuvai 
gero Ir pozityvaus-sutel
kime visas mokslopajėgas 
irįrodyklme sau ir pasau
liui Lietuvos nuosavybės 
ribas. Mes šiandien jau 
didžiuojamės išeivijos 
moksliniu darbu. Bus 
svarbų atlikti didįjį darbą 
- išleisti moksliškai įro
dančią Lietuvos etnografi
nių sienų studiją. Mes vi
si gerai žinome, kad joks 
nubraižytų Lietuvos ribų 
žemėlapis tarptautiniu po
žiūriu neturės reikšmės, 
jeigu jis nebus paremtas 
moksliniais teisės įrody
mais”. Šis vilniečių pa
reiškimas įgavo diskusinį 
pobūdį ir gavo seimo dau
gumos pritarimą; buvo pa
vesta vilniečiam suformu
luoti seimo nutarimą. Vil
niečių nutarimas buvo su
formuluotas taip:

"Seimas paveda Vliko 
valdybai išleisti nustatytų

Senoji Vilniaus observatorija. Dabar universiteto 
M. Počobuto kiemelis

Lietuvos etnografinhj sie
nų teisinę studiją”. Ta- < 
člau, kaip įprasta, seimo 
nutarimai svarstomi tik 
paskutinėje seimo valan
doje ir todėl pats nutarimų 
apipavidalinimas palieka
mas Vliko valdybai. O Vliko 
valdyba etnografinių sienų 
reikalu nutarimą suformu
lavo šitaip: "Vliko Seimas 
pritaria pastangoms, sie
kiančioms išleisti moks 11-

KAIMASKVOJE visos iš
kilmingos ceremonijos 
baigėsi, Niksonas turėjo 
skristi į Kijevą sovietiniu 
lėktuvu. Ji palydėjo Kosy
ginas ir Podgorny,o Brež
nevas išlaikė savo stilių 
ir vėl prezidento išlydėti 
neatvyko. Prezidentui jau 
įlipusį lėktuvą,paaiškėjo 
kad vienas iš keturių mo
torų neveikia. Tada Kosy
ginas ir Podgorny įlipo į 
pranešė liūdną naujieną. 
Niksonas buvo priverstas 
atgal išlipti ir laukti pus
valandi, kol buvo pareng
tas kitas lėktuvas. Padė
tis nesmagi.Bet Niksonas 
pasiliko geros nuotaikos 
ir į Kosygino klausimą, 
ką jie turi daryti su avia
cijos ministeriu Borisu 
Bugajevu, pasijuokdamas 
atsakė: - Neabejotinai ji 
reikia paaukštinti.

MARŠALAS TITO 
MASKVOJE

Jugoslavijos preziden-

nę studiją apie etnpgrafi- 
, nes Lietuvos sienas ir pra
šo Vliko valdybą paremti 
tokios studijos leidimą”. 
Čia ir gavosi, sakyčiau, 
savotiškas paradoksas. 
Juk visiškai yraaišku, kad m 
Vliko Seimui priklauso pa
čios pastangos, o ne pri
tarimas net neišvardin
toms kieno tai pastan
goms. (B. daugiau) 

tas J. Tito atvyko 5 dienom 
vizitui į Maskvą. Aero
drome jis paties Brežne
vo, Podgorno, Kosygino ir 
kitų aukštų pareigūnų buvo 
sutiktas labai iškilmingai.

Jo garbei suruoštame 
bankete, buvo pareikšta, 
kad pasitarimai prekybos 
ir tarpusavio santykių 
klausimais, abiem pusėm 
bus naudingi ir ateityje su
sidarys tarp šių valstybių 
šiltesni santykiai.

Brežnevas pareiškė, kad 
Maskva ir toliau rems Š.. 
Vietnamą ir arabų šalis 
prieš imperialistų agresi
ją.

Podgornas svečią apdo
vanojo Lenino ordenu.

Važiuodamas namo 
maršalas Tito aplankys 
Rygą.

JAUNŲJŲ TA LENTŲ va
karas rengiamas New Yor
ke ir turės įvykti spalio 
mėnesyje. Tai vienas iš 
parengimų Jaunimometam- 
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jaunimo kongreso 
TIKSLAI

Kongreso belaukiant ...

Ar kongreso tikslas jau taip 
aiškus?

Kam gi kongresas rengiamas, jei 
ne mūsų jaunimo lietuviškam iš
judinimui? Tai iŠ tikrųjų visi ži
nome. Bet tas žinojimas nieko dar 
nereiškia, kol nežinome, kaip būtent 
konkrečiai manoma mūsų jaunimą 
išjudinti. Todėl šiuo reikalu ir bu
vo rašoma tiek mūsų žurnale, tiek 
kitoj spaudoj.

“Pasaulio lietuvio” šių metų sau
sio - vasario numery PLB pirmi
ninkas St. Barzdukas šiuo klausi
mu taip pasisako: "Kai kas kalba 
ir rašo, kad jaunimo kongresas ne
turįs tikslų, kad jie nepaskelbia
mi. Bet ir kalbantieji bei rašantie
ji tų tikslų taip pat nepaskelbia . . . 
Pats lietuviškas tautinis darbas ir 
yra didysis kongreso tikslas” (1972 
nr. 20, p. 325-326).

Reikia dėl šio pasisakymo paste
bėti: kongreso tikslus konkretizuo
ti yra rengėjų dalykas, o ne “kal
bančiųjų bei rašančiųjų”. Šių pas
tarųjų mintys liktų tik privatūs pa
tarimai, vis vien, ar rengėjai šiuos 
patarimus ironizuotų “autoritetin
gais” ar jų išklausytų nesierzinda- 
mi. Tad ir nėra ko stebėtis, kad 
“kalbantieji bei rašantieji” nesi
ėmė kištis į rengėjų kompetenci
ją- .

Teatsakyti, jog pats lietuviškas 
tautinis darbas ir yra didysis kon
greso tikslas”, yra lygu nieko ne
pasakyti. Nebent būtų buvę norėta 
pasakyti, kad pats kongresas yra 
savo tikslas. Šiuo atveju iš tiesų 
tebūtų svarbu surengti kongresą ir 
paskui džiaugtis, kad tikslas pasiek
tas.

Nors tikslo klausimas atrodo sa
vaime aiškus, taip nėra. Kaip gali
ma kongresą planuoti, patiems nėr 
žinant ar neapsisprendžiant, ko juo 
siekiama. Su tikslo klausimu noro
mis nenoromis žmogus tuojau pat 
susiduri, kai susidomi, pavyzdžiui, 
kongreso studijų dienomis ar dele
gatais.

Studijų dienos gali būti skiria
mos pagilinti į jas suvažiavusių 
kongreso atstovų lietuvišką susi
pratimą, atseit, turėti tikslu šių at
stovų lituanistinį švietimą. Bet taip 
pat studijų dienos gali būti skiria
mos pačiam jaunimui išdiskutuoti 
savo lietuviškąją ateitį, kaip siūlė 
K. Girnius. Tai du visiškai skirtin
gi dalykai. Iš paskelbtosios studi
jų dienų programos dar neaišku, ko 
bus jose siekiama. Dauguma temų 
yra informacinės, o ne diskusinės.

- K. ŽEROMSKIS, žymus 
dailininkas, Varšuvos lie
tuvių klubui padovanojo sa
vo paveikslą.
- Vroclavo lietuvių sekly
čia atlieka žymų kultūrinį 
darbą. Šioje seklyčioje ne
senai buvo suruoštas lite
ratūrinis vakaras, kurio 
metu buvo paminėta Ieva 
Simonaitytė i r jos kūryba.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Pastarosios (diskusinės temos) yra 
nustumtos programos galan, tad 
gali ir laiko joms pritrūkti. Apgai
lestautume, jei studijų dienos lik
tų tik savo rūšies lituanistiniai kur
sai. Jei būtų norima pagilinti kon
greso atstovų susipratimą, geriau už 
paskaitas šiam reikalui patarnautų 
atitinkamas leidinys.

Panašus klausimas dėl kongre
so atstovų: jų kvalifikacijos taip 
pat siejasi su kongreso tikslu. Kaip 
žinome, nors šventinėn kongreso 
programon kviečiamas visas jauni
mas, bet studijų dienose ir stovyk
loje galės dalyvauti tik oficialieji 
kongreso atstovai. Jei kongresas 
pats sudaro savo tikslą, žinoma, vi
siškai nesvarbu, kas bus jo atsto
vai. LB apylinkėse buvo pravesti 
formalūs atstovų rinkiniai. Bet ly
giu pagrindu atstovai galėjo būti 
išrinkti ir loteriniu būdu. Jei ta
čiau nelaikome kongreso pačiu tiks
lu (atseit, kad tik jis būtų sureng
tas), o statome jam vienokį ar ki
tokį tikslą, šis tikslas savaime ap
spręs ir atstovų kvalifikacijas. Jei 
visų pirma kongrese norime savo 
jaunimą labiau apšviesti, tai reikė
jo ir rinkti daugiausia tokio apšvie
timo reikalingus, būtent vienu at
žvilgiu tamsesnius, antru atžvilgiu 
jaunesnius. Bet jei iš kongreso lau
kiama paties jaunimo išdiskutuoto 
ir sutarto nusistatymo lietuviško
sios ateities klausimais, tai, priešin
gai, atstovais reikėjo rinkti pačius 
šviesiausius ir brandžiausiai jau
čiančius lietuviškąsias jaunimo pro
blemas. Tuščia būtų laukti rimtų 
diskusijų ir atsakingų sprendimų 
iš tų, kuriems nė patys klausimai 
nėra aiškūs. Nežinant, ko iš renka
mųjų atstovų laukiama, rinkimuo
se buvo daugiausia vadovaujama
si vadinamuoju populiarumu ir ri
bojamas! studentiniu jaunimu. Ži
noma, jau pati atstovų sudėtis ap
spręs ir kongreso galimybes. Tikė
kimės, kad šios galimybės nebus 
perdaug aprėžtos.

Taigi, kongreso tikslų klausimas 
nebuvo ir, kiek dar kam yra laiko, 
nėra nei toks savaime aiškus, nei 
toks nesvarbus, kaip kažkodėl no
rima įteigti. Pagrindinis tikslas sa
vaime nušviečia ir visą bet kokio 
darbo planą. Nesirūpinti tikslų išryš
kinimu — tai lyg tamsoje darbo 
imtis. Dažnai daugiau sielojamasi, 
kad tik būtų veikiama, bet mažiau 
žiūrima, kad būtų ne tuščiai veikia
ma, o iš tiesų kas nors nuveikiama.

- LIETUVIAI MOKSLININ- 
KAIAlg. Kezys, VI. Butė- 
nasirE. Bradūnaitė lanko 
Pennsylvanijos angliaka
sių rajonus, kur anksčiau 
gyveno labai daug lietuvių 
ir buvo išbujojusi tautinė 
veikla. Jie užrašinėjo se
nų žmonių atsiminimus ir 
fotografuoja žymesnes 
vietas bei pastatus.

JŪS JAUNUOLIAI DIRBKIT, 0 MES JUS

(Balsas iš Australijos)
Mes amžium vyresni, 

nuvykę į bet kurį lietuvių 
susibūrimą, nepamirštam 
pasižiūrėti kiek jame da
lyvauja mūsų jaunimo. 
Jaunimas mus visada gai
vina, jis teikia mums jė
gų, noro gyventi ir kartu 
norą pamatyti kaip mūsų 
bendruomeninis gyveni
mas atrodys jaunimui jį 
perėmus tvarkyti. Nuošir
džiai trokštame, kad tai 
įvyktų greičiausia.

Buvo vienas kitas iš jau
nesnių ir Sydnėjuj e pradė
jęs dažniau rodytis mūsų 
susibūrimuose, ar net 
reikštis. Mes įžiūrėjom 
juose busimuosius mūsų 
veikėjus. Bet jie dingdavo 
ir daugiau pas lietuvius 
nebesirodė. Kodėltaip at
sitiko? O atsitiko del to, 
kad vyresnieji pradėjo di
delėm dozomis duoti jiems 
Injekcijas. Mes jauni bū
dami nemėgom vyresniųjų 
išminties pamokslu, o šių 
laikų jaunimas dar mažiau 
linkęs pamokslus priimti.

Pirmasis Jaunimo Kon
gresas buvo atkreipęs vi
same pasaulyje išsiblaš
kiusio lietuviškojo jauni
mo dėmesį. Atsimenam 
kokiu pakilusiu ūpu Sydnė- 
jaus jaunimas rengėsi tam 
kongresui ir kokia viltinga 
nuotaika jie senimo buvo 
išlydėti Sydnėjaus aero
drome.

Antrasis Jaunimo Kon - 
gresas taip pat nemažai 
Sydnėjaus lietuviškojo jau
nimo užkrėtė kongreso 
idėja. Tik mes vyresnieji, 
kurie nuo Pirmojo Jauni
mo Kongreso buvom še
šiais metais senesni, pa
sidarėm pasyvūs ir nepa- 
slaugūs ir mūsų jaunimui. 
Mes nesistengėm suprasti 
jų rengiamu, kongresui 
reikalingų studijinių pa
rengimų, juose menkai da
lyvavome, o jog tuose pa
rengimuose kaip tik buvo 
nagrinėjama gyvoji lietu
vybė už Lietuvos ribų.

Jaunimas jau buvo pakė
lęs savo jaunatviškus spar
nus skristi į kongresą, se
nimas panoro tuos sparnus 
surišti. Senimas pasiėmė 
"vaikučius" už gerą pinigą 
nuvežti į kongresą. Jauni
mas suuostęs, kad lietuvių 
kelionių agentūrom į kon
gresą gali patekti šimtuku 
dolerių pigiau, ši klausi -
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mą svarstė savo posėdy, 
Gevalt! Krašto Valdyba 
nepaklusniam jaunimui 
per savo pirmininką p. 
Neverauskąuždėjo Sydnė
jaus Jaunimo Kongreso 
Komitetui asmeninį pri
žiūrėtoją, tos apylinkės 
pirmininką p. Reizgį.

Jaunimo Kongreso Ko
mitetas protestuodamas 
prieš priežiūrą ir prižiū
rėtoją, paskelbė, kad su
stabdo savo veiklą iki 
priežiūra bus atšaukta.

Ramiai visus metus mie
gojusi Sydnėjaus apylinke, 
vietoj rengusi išvykstan
čiam jaunimui nuotaikin
gas išleistuves, kokios 
įvyko Sydnėjaus jaunimui 
išvykstant į Pirmąjį Jau
nimo Kongresą, padovano
jo jaunimui "prižiūrėtoją" 
ir to pasėkoje sustabdė pa
vyzdingą jaunimo veiklą. 
Australijos Lietuvių Ben
druomenės vardu subana
linama viena didžiųjų idėjų 
- Jaunimo Kongreso idėja. 
Manau, kad tiek kongreso 
rengėjai, tiek šios idėjos 
šalininkai, tiek šio kon - 
greso rėmėjai privalo at
kreipti dėmesį į šį įvykį 
Australijoje. J. Batura

AR M. K. ČIURLIONIO 
PAVEIKSLAI GALĖS IŠ- 
LIKTI ir kas daroma; kad 
tiem paveikslam negręs- 
tų pavojus visiškai sunyk
ti ? Jau žinoma, kad Mas
kvos "Literaturnaja Gaze- 
ta" 1971 metais lapkričio 
11 d. buvo įdėjusi kultūros 
ir meno darbuotojų (dau
giausia lietuvių) laišką. 
Jie pasiūlė, pirmiausia, 
užfiksuoti dabartinę pa
veikslų būklę, po to - kai 
kuriuos paveikslus kon
servuoti ir restauruoti. 
Svarbiausias rūpestis - 
paveikslams kenkia spalvų 
ir popieriaus, ant kurio jie 
tapyti kokybė, paveikslai 
blunka ir daug kas jau ne
bepataisoma.

Dail. Pr. Gudynas, 
Čiurlionio kūrinių konser
vavimo ir restauravimo 
komisijos viršininkas 
"Tiesoje" plačiai (vas. 5) 
dėstė, kas, būtent, daro
ma padėčiai gelbėti.

Vilniuje veikianti suda
rytoji specialė komisija iš 
13 specialistų, kurių tarpe 
keturi rusai iš Maskvos, 
Leningrado, vienas lenkas 

ir 8 lietuviai (pirmininkas 
-Pr. Gudynas, Čiurlionio 
muziejaus direktorius P. 
Stauskas, V. Čiurlionytė - 
Karužienė ir kt.).

Susipažinusi su Čiurlio
nio paveikslų būkle, komi
sija priėjo tokių išvadų: 
kūrinių dabartinė būklė 
esanti gera ir esančios ge
ros laikymo sąlygos. Pa
vojaus dėl pačių dažų nesą. 
Spalvas pakeitė ir jas pri
slopino popieriaus pagelti - 
mas. Didžiausias pavojus 
gręsęs tiems kūriniams, 
kurie dar 1924 m. buvę 
užklijuoti ant blogos koky
bės kartono. Pripažinta, 
kad reikia skubiai suda
ryti pastovią Čiurlionio 
kūrinių konservavimo ir 
restauravimo komisiją ir 
restauratorių grupę.

Įdomu, kad Lietuvos 
restauratūriu darbai aukš
tai įvertinti ir pripažinta, 
kad Čiurlionio palikimą 
konservuoti ir restauruoti 
"galima drąsiai patikėti 
LTSR Dailės muziejaus 
restauratoriams, kurie 
pripažinti visoje - Tarybų 
šalyje". Net ir rusai pri
pažinę, kad Čiurlionio kū
rybą gelbėti turi patys lie
tuviai, nes jie geriausiai 
jaučia Čiurlionio kūrybos 
dvasią ir vertę. E.

LAISVES ŽIBURIO New 
Yorke radio programos 
vedėjai,© taip pat Ameri
cans for Simas organiza
cija buvo surinkę net 
17,000 parašų peticijai, 
kuri buvo įteikta Baltie
siems Rūmams prieš pre
zidento kelionę į Maskvą. 
Buvo norėta, kad Simas 
Kudirka būtų išlaisvintas. 
Geros pastangos, o kokie 
vaisiai?

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
draugijos valdyba, kuri 
šiuo metu yra New Yorke, 
rengiasi perduoti reikalus 
savo įpėdinei - naujai val
dybai,kai tik ji bus išrink
ta.

CHICAGOJE Marquette 
Parko srityje buvo sunkiai 
sužalotas lietuvių šeimos- 
Kelpšų berniukas.Sužeis
tojo padėtis,sužalotos ko
jos ir viduriai, esanti kri
tiška.
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sioginiai;ir kažin,ar dėka 
jų tie vaikai neužaugs ge
resniais lietuviais patrio
tais negu būtų buvę liū
liuojami tuščiais politi
niais šūkiais? Galbūt tie 
vaikai, užaugę su mažiau 
^politinių kalbų žinos ge
riau kaip prie šios tėvy
nės prieiti, negu mes su
gebėjom politikoj pasken-

Lietuvių susirinkimuose 
dažnai tenka girdėti, kad 
nėra sunkesnio žmogui 
pergyvenimo kaip savo tė
vynės praradimas, kad be 
savo tėvynės, žmogus kaip 
netekęs sielos.Tokie žod
žiai nuolat apsupti kasme
tiniais paraginimais tėvy
nei išlaisvinti iš okupanto 
jėgos -” kada grįšim, tada 
pradėsim vėl gyventi.”

Lietuvių organizacijos 
laisvuos e kraštuose orga
nizuoja demonstracijas iš- 

' ryškinti užsieniečiams
Lietuvos padėtį.

Siunčiamos radijo ban
gos į Lietuvą paskatinti 
ten gyvenančius lietuvius 
neapleisti kovos dėl lais
vės, skelbiamą vietos kur 
įvyko partizanų kovos.
. Lituanistinėse mokyklo
se dažnai kartota kad vai

skų pareiga ateityjebus ak
tyviai kovoti už Lietuvos 
laisvę.

Tačiau, kaikuriose šei
mose pastebėta, kad vaikai 
kalba lietuviškai ir žino 
kad toli už jūrų marių yra 
šalis Lietuva, bet dar nėra 
girdėję apie partizanų ko
vas nei apie tėvynės bro
lių kančias. Jų Lietuva eg
zistuoja gražiuose audi
niuos e,knygų illiustracijo- 
se, dainose.Daugiau jaunų 
tėvų pradeda pastebėti,kad
lietu viškas menas ,muz ika, 
audiniai veikia vaikus tie-

BRANGIAUSIA ( Jaunosios kartos diskusijos)

tikslūs, ir pamini klaidin
gą, kaimo pavadinimą, ku
riame turėjo įvykti minė
ta kova. Okupantui nesuda
ro skirtumo kur kas įvy
ko - ir dar kartą kraujo 
upeliai laisto nekaltą tė
vynės žemę; kartais tie 
kankintieji nežino kodėl- 
negali ir džiaugtis, jeigu 
gali būti toks džiaugsmas, 
kad sesuo-brolis mirė už 
la is vę o o. A išku,gal š ių kė
lė ivių žodž iai buvo tik pro- 
poganda - kartais sunku 
patikrinti. Bet palyginant

Nežiūrint tų visų de
monstracijų, keliai į Lie
tuvą daugumai lietuvių yra 
uždaryti. Laisvės, kokia 
mūsų tėvai prisimena, ta
me krašte dabar nėra ir 
ateitis neaiški. Tenka gir
dėti iš lietuvių pažįstamų, 
atvažiavusių iš Lietuvos, 
kad pas juos mažai ką gir
di apie tas demonstracijas. 
Apie radijo bangas, deja, 
netiktai girdėjo, bet jų pa
sekmės e daug nekaltų lie
tuvių žuvo. Kažkodėl tie, 
kurie daug kalba apie oku
panto žiaurumus pamiršo, 
kad okupantas stengiasi 
sunaikinti ir mažiausią 
laisvės troškimo kibirk- j 
štėle;kažkodėl neprisime
na, kad ir jų laikais, jeigu 1 
vienas žmogus"nusikalto” u 
okupanto akimis, jo visa 
šeima nukentėjo, kad at- , 
grąsintų kitus. Neužtenka j 
vien tik okupanto erzinti 
žmogaus meilės vardu - 
pasirodo,kadkartais radi
jo paskelbimai ne visai 

su tuo ką mes tiksliai ži
nome apie dabartinį gyve
nimą Lietuvoj verčia mus 
ir šiais žodžiais tikėti.

Juo mes daugiau sten
giamės , atrodo juo maž iau 
vilties. Tačiau, visos pas
tangos atsiekė vieną svar
bų tikslą-dauguma laisvų 
kraštų piliečių dabar žino, 
kad egz istuoja kraštas prie 
Baltijos jūros, kuris buvo 
iškeistas Europos laisvei. 
Bet iš š ių žmonių mes ne
galime tikėtis pagalbos iš
laisvinti Lietuvai tomis 
pačiomis priemonėmis ku
riomis ji tą laisvę prara
do.

Jaunos skautukės pardavinėja savo išdirbinius skautų mugėje Philadelphijoj.

■M'1
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Šių kraštų valdžios turi 
savo bėdų ir vengia įsipa
reigojimų bei komplikaci
jų. Tad, tol kol mes siek
sime Lietuvai laisvės po
litiniu įvertinimu ir prie
monėm, ir tol kol valsty
bių galvos pripažins Lie
tuvą esančią ne daugiau ir 
ne mažiau Sovietų Sąjun
gos dalimįjjie nedrįs lie
tuvių paremti; mūsų pačių 
jėga tokia menka. Tad,ką 
reiškia tie visi žodžiai 
apie garbingą siektiną mir
tį už tėvynės laisvę ?Ne- 
jaugi mes tikimės pradė
ti kitą karą ?

LIETUVA, LATVIJA IR ESTIJA 
D.BRITANIJOS UŽSIENIŲ REIKALŲ 

MINISTERIJOS DOKUMENTUOSE

imančiame laikotarpį nuo 1941 m. birželio 22 die- Trečia, kiekviena šalis turi teisę pasirinkti tokią 
nos, t. y. nuo vokiečių žygio į Rytus pradžios ligi valdymo formą, kokią ji laiko tinkama. Turi būti 
1943 metų pabaigos? atstatytos suvereninės teisės ir laisvė valdytis tų tau-

Prasidėjus vokiečių ofenzyvai Rytuose, Anglų tų, kurios buvo jėga pajungtos.
- Sovietų santykiai pasikeitė iš pagrindų. Jeigu ligi Atlanto Charta buvo surašyta Amerikos inicia- 
tol rusai labai nenoromis kalbėjosi su Britanijos am- tyva, kol ji dar nebuvo įstojusi į karą prieš nacių

Praėjus 25 metams po karo pabaigos, D. Britą- basadorium Maskvoje Sir Crippsu, tai nuo dabar ne Vokietiją. Britų vyriausybė nebuvo perdaug entu- 
nijos užs. reikalų ministerija leido paskelbti slaptus tik jis, bet ir kiekvienas britų vyriausybės narys bu- ziatiška paskelbti tokį dokumentą, kuris iš anksto 
dokumentus, laikytus ligšiol archyvuose, šio žuma- vo laukiamas svečias Kremliuje. • įpareigotų karą laimėjusias valstybes. Tačiau Char
lo pirmajame numeryje buvom atspausdinę prof. Sir 1941 m. liepos 10 d. buvo pasirašyta Anglų - ta įpareigojo galingiausią pasaulio valstybę teikti 
Llewellyn Woodward tais dokumentais remiantis Sovietų sutartis dėl bendradarbiavimo tarp Britam- pagalbą Anglijai, ir tai žymiai pakėlė šios kariaujan- 
parašytosios istorijos I tomo apžvalgą. Apžvalga su- jos ir Sov. Sąjungos kare prieš Vokietiją, ir D. Bri- čios valstybės moralę.
silaukė mūsų skaitytojų didelio susidomėjimo. To-tanija pradėjo tiekti Rusijai materialinę pagalbą. Iš antros pusės, Atlanto Charta sukėlė susirū- 
dėl, 1971 m. rudenį pasirodžius tos istorijos II to Tačiau dėl suprantamų priežasčių tarp abiejų vals- pinimą Sovietų Sąjungos, kuri karo pradžioje buvo 
mui (British Foreign Policy in the Second World tybių nebuvo tarpusavio pasitikėjimo. Stalinas nuo užgrobusi Baltijos valstybes, dalį Lenkijos ir Ru- 
War — Volume II), pravartu pažiūrėti, kaip toliau ]at reikalavo didesnės pagalbos ir norėjo susitarti munijos ir norėjo tas teritorijas pasilaikyti ir po ka- M 
klostėsi Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių reikalai dėl pokarinio bendradarbiavimo. Nerimavo ir Sir ro. Todėl, šiek tiek stabilizavus frontą, sovietų vy- 
didžiųjų valstybių derybose. Crippsas, ragindamas savo vyriausybę užmegzti riausybė pradėjo diplomatinę ofenzyvą dėl aptarimo

Antrajam pasauliniam karui pasibaigus, dar tampresnius santykius su sovietais. pokarinių planų, kurie užtikrintų Sov. Sąjungos šie-
net ir ligšiol nebuvo taikos konferencijos. Todėl, iš -Britų vyriausybė, iš kitos pusės, turėjo tartis su nu saugumą. Britanijos vyriausybė tuo laiku dar ne- 
diplomatinio taško žiūrint, ligšiol dar nėra galutinai Amerika, nes be jos pagalbos taip pat nebūtų gali- matė karo pabaigos, todėl bijojo, kad Sov. Sąjunga 
nustatytos Europos valstybių sienos ir tuo pačiu te>-ma laimėti karo. nesudarytų su Hitleriu separatinės taikos. Turėdama
bėra nenuspręstas Baltijos valstybių likimas. Todėl 1941 m. rugpiūčio 14 d. JAV preziden- gaivoje tuos motyvus, vyriausybė buvo linkusi da-

Sovietų Sąjungai spaudžiant, Europos valsty- ta Rooseveltas ir D. Britanijos min. pirmininkas W. ryti sovietams kai kurias nuolaidas. Todėl buvo rci- 1 
bes, Amerika ir Kanada ruošiasi Europos saugumo Churchillis susitarė dėl karo tikslų ir paskelbė vadi- kalingos naujos derybos, ir tuo tikslu 1941 m. gruo- 
konferencijai, kuri savo esme turės atstoti taikos namąją Atlanto Chartą. šį dokumentą sudarė 8 pa- džio mėnesį Britanijos užs. reikalų ministeris Ede- 
konferenciją. Kaip ta konferencija išspręs Europos, ragrafai, ir pirmieji trys jų skambėjo taip: nas buvo pasiųstas į Maskvą.
o ypač Sov. Sąjungos vakarinių sienų klausimą, tuo Pirma, JAV ir D. Britanija nesieks teritorinio Jam buvo duotos instrukcijos, kad susitarimas 
tarpu niekas negali pasakyti. Tai daug priklausys ar kitokio padidėjimo; su Sov. Sąjunga neprivalo prieštarauti Atlanto Char-
nuo Vakarų didžiųjų valstybių, jų tarpe D. Britani- • Antra, jos nepritars jokiam teritorijos pakeiti- tai. Atrodė, kad tai bus priimtina ir Sov. Sąjungai, 
jos nusistatymo. Ar nebus tas nusistatymas panašus mui, jeigu jis yra. nesuderintas su suinteresuotųjų nes lapkričio 6 d. Stalinas buvo paskelbęs tokį pa- 
į tą, kuris aprašytas šiame 680 puslapių tome, ap- tautų laisvai pareikšta valia; ir
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Atkelta iš 6 psl.
ŽMOGUI LAISVĖ BRANGIAUSIA. . .

Ar dar daugiau lietuvių 
turės žūti? Kiek yra įro
dymų kad jų mirtys bus iš 
tikrųjų reikšmingos Lie
tuvos laisvės atgavimui?
Ar visi lietuviai - ir tie 
Lietuvoj - to pageidautų? 
Visiems žinoma, kad žmo
gui laisvė yra brangesnė 
už bet ką, kad ir tie kurie 
tikros laisvės nėra turėję 
jaučia, kad ko nors svar
baus trūksta ko siela ver
čia siekti. Mes tikimės, 
kad ir Lietuvoj taip pat. 
Ko mes negalime tikėtis, 
deja,yra kad dauguma Lie
tuvoj lietuvių sutinka su 
mumis kaip tos laisvės at
siekti - kad ir mes patys 
išeivijoje dažnai nesuta
riame kokiomis priemonė
mis ir dabartinėse sąlygo
se mes turėtume pas mus 
veiktij>abartinis jaunimas 
kitoks kaip buvo mūsų tė
vų laikais, nes jis kitokio
se sąlygose užaugo. Ar 
reikės daugumą ir jų iš
varyti iš Lietuvos atsiek
ti laisvės mūsų pageidau- 
tom priemonėm ?Kartais 
girdim atgarsius iš Lietu
vos -kad ten lietuviai lau
kia kito karo, kad jie pasi
ruošę kovoti už laisvę su 
mūsų pagalba. Bet kiek to
kių žmonių yra?Kas šiose 
sąlygose svarbiau-ar dau
gumos asmenų skaičius, 
ar kelių sielų dvasinis 
įsitikinimas ir kūno pa
siaukojimas ?

Ar ne vertą pasvarsty
ti ką iš tikrųjų tikro mes 
galėtume atsiekti ?Ar ne
pastebėjom iš savo pačių 
gyvenimo, kad tol kol kul
tūra egzistuoja,kol tautos 
dvasia tvirta tautiečių šir
dyse, toji tauta gyvuoja - 
kad ir ne politiniuose že
mėlapiuose, bet ž mogaus 
sieloj kur žydi ilgiau kaip 
betkokiožemėlapio lapas. 
Ar nėra laikas c sustot 
brautis į politikas kur vis- 
tiek negalim padaryti 
menkiausios įtakos ir vie
toj praeities kapų, pradėti 
gilintis į gyvenimo žydė
jimą ir praturtinimą? 
Mums turėtų būti aišku, 
kad dabar šiais laikais, 
mums nesiseka prieiti, 
prie Lietuvos politinėm 

JONINES W JONINES!
Tradicinė JONINIŲ šventė jvyks St. CATHARINES, Ont.,

birželio 24, šeštadienį, Merriton Community Centre Hall, Park Ave.

• PROGRAMĄ atliks Montrealio jaunimo 

ansambli* "GINTARAS"

Svečių patogumui salė bus atidaryta nuo 2 v.p.p. 

Programos pradžia punktualiai 6 valandų vakaro.

ŠOKIAMS gros: V. Vaičiaus 
lietuviškas orkestras iš Hamiltono

Skautų rėmėjų komitetas nuoširdžiai 
kviečia visus į šį gražų jaunimo ir 
senimo Joninių sąskrydį.

Skautų rėmėjų komitetas

priemonėm. Laukiant tos 
dienos kada politika bus 
mažiau svarbi už žmo
gaus asmenybę, stenkimės 
prieiti prie savo tautiečių 
m epo ir kultūros priemo
nėmis. Stenkimės pasida
linti su jais tuo ką mes 
galime, tuo ką jie gali kad 
kartu galėtume siekti lie
tuvių tautos kultūros ug
dymo bei vystimosi.Mes 
visi tie patys ’’lietuviai ” 
ir mūsų tautinės kultūros 
įsijautimas turėtų būti su
derinamas. Bet tai reikia 
s iekti nereikalaujant jokių 
ypatingų politinių sąlygų 
prie savųjų prieiti.

Gal būt mes niekados 
nematysime Lietuvos to
kios kokią mūsų tėvaipri- 
simena-bet tai nereiškia, 
kad Lietuvių kultūra turi 
būti apleista kol jos žymė 

pasiliks tik istorinėse le
gendose mūsų vaikų atmin
ty. Išeivijos lietuviai, mes 
nedrįskime tikėtis, kad 
vieni be mūsų brolių sese
rų Lietuvoje, galėsime iš
laikyti tikrąją Lietuvos 
kultūra - tautos gyvybę. 
Niekados nebuvo ir nebus 
dvi Lietuvos....
Marija Narkus

- CHICAGOS LIETUVIAI 
suorganizavo nakvynių ko
misiją, kuri rūpinsis pri
glausti jaunuolius atvyku
sius į jaunimo kongresą ir 
šokių šventę. Daugelis lie
tuviškų šeimų sutiko jau
nus svečius pagloboti.
- ANICETAS SPRIND ŽIŪ - 
NAS iš Darmstadto, Vo
kietijoje, dalyvavo ’’šių 
metų šeimos” konkurse ir 
laimėjo pirmą vietą. Jam 
įteikta tūkstanties markių 

premija ir teisė Berlyne 
dalyvauti visos Germani
jos ”šių metų šeimos" kon
kurse. Įvairių šalių laimė
tojai susitiks Miami Beach, 
kur bus išrinkta pirmau
janti pasaulio šeima.

— Maskvoje A. Tumerman 
vienas iš kovotojų dėl žmo
gaus teisių įgyvendinimo 
Sovietų Rusijoje, buvo su
imtas ir nugabentas į psi
chiatrinę ligoninę už tai, 
kad jis viešai reiškė ^avo 
mintis, reikalaudamas, kad 
prezidentas Nixonas ir 
Kremliaus valdovai pir- 
mojeeilėje savo pasitari
muose kalbėtų apie ele- 
mentares žmogaus teises,1 
kurių visai nepaisoma so
vietinėje valstybėje. Jis 
kėlė mintį, kad būtų pa
leisti iš psichiatrinių li
goninių tie’’ligonys",

„Mes neturime ir negalime turėti tokių tikslų poje. Be to, Stalinas išdėstė savo nuomonę dėl Sov. Sutarties projekte D. Britanija niekuo neįsipa- 
kare, kaip svetimų teritorijų užgrobimas, svetimų Sąjungos sienų. Jis pageidavo, kad sienos Suomijoje reigojo dėl pokarinių sienų. Šiuo klausimu naktį iŠ 
tautų pavergimas, vistiek, ar tai būtų tautos ir teri- ir Baltijos „provincijose“ būtų atstatytos į 1941 me-gruodžio 17 į 18 dieną Edenas turėjo antrą pasikal- 
torijos Europoje, ar Azijoje, įskaitant Persiją. Mūsų tų padėtį ir Curzono linija su mažomis pataisomis bėjimą su Stalinu. Šį dialogą, kaip tipišką Anglų - 
pirmasis tikslas yra išlaisvinti savo teritoriją ir savo turėtų eiti kaip siena su Lenkija. Besarabija ir Šiau-Sovietų derybose, istorijos autorius cituoja ištisai, 
žmones iš vokiečių fašistų jungo. rėš Bukovina turėtų būti atimta iš Rumunijos. Su STALINAS: Kaip atsimenate, praeitą naktį

„Mes neturime ir negalime turėti tokių tikslų Suomija ir Rumunija Sov. Sąjunga norėtų turėti ka-mes kalbėjome apie galimybę padaryti ką nors dėl 
kare, kaip primesti savo valią ar režimą slaviškoms rinę sąjungą su rusų karo ir laivyno bazėmis jų teri-Sov. Sąjungos sienų, be bendrojo klausimo dėl Vi- 
ar bet kurioms kitoms Europos tautoms, kurios lau- torijose. IŠ Suomijos sovietai norėtų gauti Petsamą. dūrinės ir Vakarų Europos sienų. Sovietų vyriausy- 
kia mūsų pagalbos. Mūsų tikslas yra padėti toms Edenas atsakė, kad jis negalėsiąs pasirašyti tobė tuo klausimu yra labai užinteresuota, nes Cham- 
tautoms jų išsilaisvinimo kovoje prieš hitlerinę prie- slaptojo protokolo, nepasitaręs su savo kolegomis berlaino valdžios metu ankstyvesnės derybos kaip 

Londone, ypač dėl to, kad britai dar nėra apsvarstę tik nutrūko dėl to paties klausimo — Baltijos kraštų 
pokarinių sienų klausimo. Dalyvavęs pasitarime ir Suomijos, ir mes norėtume žinoti, kokios nuomo- 
Sov. Sąjungos ambasadorius Maiskis tada įsiterpė: nės laikosi tuo klausimu dabartinė Britanijos vyriau- 
„Ar net ir dėl sovietų sienų?“ Edenas atsakė, kadsybė?
dėl to reikės pasitarti su Amerika ir dominijomis. EDENAS: Be abejo, aš nebuvau Chamberlai- 
Stalinas pasakė, kad jis norėtų įsitikinti, ar rusų irno vyriausybės narys anuo metu, todėl negaliu pa
būtų tikslai kare yra vienodi. „Jeigu tikslai skiriasi, sakyti, ką tuo laiku valdžia galvojo. Tačiau aš visiš- 
tai negali būti santarvės“. Edenas sutiko, bet vėl pa-kai įsivaizduoju, kad jūs norite užsitikrinti šiaurės - 
kartojo, kad sienų klausimą jis privalo išdiskutuoti vakarų sienų saugumą, bet aš taip pat turiu galvoje, 
su savo kolegomis. jog mes esame pasirašę Atlanto Chartą. Deja, aš ne

pasibaigus pirmajam susitikimui. Edenas su galiu šiuo klausimu daryti jokio sprendimo, nes 
Molotovu pradėjo derybas dėl sutarties projektų. Su-sprendimą turi padaryti Britanijos vyriausybė. Ką 
derinus britų ir sovietų projektus, Molotovas sutiko aš galiu padaryti, tai pranešti jai jūsų pažiūras ir vėl 
su sutarties tekstu, kuriame buvo toks paragrafas susisiekti su jumis, kaip esu pažadėjęs, diplomatiniu 
(2): keliu.

„Abi susitariančios Šalys patvirtina JAV pre- S: Argi iš tikrųjų reikalingas vyriausybės 
zidento ir D. Britanijos min. pirmininko 1941 m sprendimas tokiu Baltijos valstybių klausimu? Juk

spaudą ir vėliau leisti joms tvarkyti savo reikalus 
savo kraštuose. Tai yra nesikišimas į kitų tautų vi
daus reikalus“.

Tų pareiškimų pagrindu Britanijos užs. reikalų 
ministerija paruošė sutarties projektus, su kuriais 
Edenas nuvyko į Rusijos sostinę. Nuo jos rusų ka
riuomenei tuomet jau buvo pavykę atstumti vokie
čius.

Gruodžio 16 d. Edenas pirmą kartą kalbėjosi 
su Stalinu. Tame susitikime Edenui iš karto paaiškė
jo, kad rusų siekimai nesiderins nei su Atlanto Cnar- 
ta, nei su paties Stalino lapkričio 6 d. viešuoju pa
reiškimu. Jau tą pat naktį Stalinas pateikė savo San
tarvės projektą, kuriuo buvo sutarta dėl karinės pa
galbos karo metu, dėl Europos atstatymo po karo 
ir susitarimas dėl taikos sutarčių. Jis taip pat pasiū
lė priedą - slaptą protokolą, kuriuo būtų sutarta, kad 
Rytų Prūsija prijungiama prie Lenkijos, Tilžė ir Vo- rugpjūčio 14 dienos pareiškimo principų priimtinu- tai yra visiškai aksiomatiška. Mes sunkiai kovoja??.- 
kietijos teritorija į šiaurę nuo Nemuno (Klaipėdos mą“. ir netenkame šimtų tūkstančių vyrų bendrame kar
kraštas) prijungiama prie Lietuvos TSR ir kad bū- Tai tarytum turėjo reikšti, kad Sov. Sąjunga su D. Britanija, kaip mūsų sąjungininku, 
tų atlikta dar visa eilė teritorinių pertvarkymų Euro- prisideda prie Atlanto Chartos. B us daugiau.
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********************************************* **************** ****************** ********
AR SVEIKA VALGYTI SKRUDINTA DUONA?

(toastai) Ar sveika valgy
ti apkepintas ir paskru
dintas duonos riekutes.

Augalinės ir gyvulinės 
kilmės riebalai yra su
dėtingi junginiai, kurių 
didžiausia dalį sudaro gli
cerino ir įvairių riebali
nių rūgščių estėriai-tri- 
gliceridai.

Ilgiau laikomi riebalai 
skyla ir jungiasi su deguo
nimi, apkarsdami ir įgau
dami nemalonų kvapą .Rie
balai gali apkarsti ne tik 
nuodidelėssantykinės oro 
nių spindulių, bet ir nuo 
aukštos temperatūros. 
Temperatūrai pakilus iki 
skyla į sudėtines dalis.Iš 
glicerino atsiranda aš
traus, nemalonaus kvapo 
skystis -akroleinas. Tuo 
pačiu metu lengvai persi
grupuoja riebalinės rūgš
tys, sudarydamos taip pat 
nemalonaus kvapo ir sko- 
lakias medžiagas (ketonus 
ir kitus aldehidus . Ypač 
daug aldehidų susidaro, 
kai riebalai kaitinami la
bai aukšto je t emperatūr o- 
je(25O~3OO C .Tada rie
balai dega ir rūksta.

Aldehidai erzina viršu
tinių kvėpavimo takų ir 
akių gleivines, sukeldami 
rinitus, laringitus, bron
chitus, konjunktyvius. Pa
vyzdžiui, akroleinas pir
majame pasauliniame ka
re buvo panaudotas ašar
inėms dujoms gaminti. Be 
to, jie neigiamai veikia 
centrinę nervų sistemą, 
kartu su ketonais erzina 
virškinamojo trakto glei- 
ines, silpnina kepenų fun
kcija, išsiskiria daugiau 
tulžies ir kasos sulčių, o 
apkeptos, apgruzdintos 
duonos riekutės dar ir 
mechaniškai žaloja skran

- Eikim prie jaunimo. <
Tai bent turėsime malonumo jaunuolius 
pakritikuoti.

džio gleivinę.
Riebaluose pakepintą 

duoną sunkiai įveikia virš
kinamosios sultys, todėl 
į organizmą vertingų med
žiagų patenka nedaug. 
Skrandžio, kepenų, kasos, 
žarnų, taip pat širdies li
gų atvejais pakepintų duo
nos riekučių nepatartina 
valgyti. Sergantiems daž
nais lėtinių bronchitų pa
ūmėjimą is,bronchine ast
ma ir kitais alerginės kil
mės susirgimais, nepata
riama ne tik patiems to
kią duoną valgyti, bet ir 
kvėpuoti kepamos duonos 
dūmais .Sveiki žmonės ga
li retkarčiais valgyti to
kios duonos.

TIESIOSIOS ŽARNOS
VĖŽYS
Tiesiosios žarnos vė

žys nėra retas susirgi
mas. Jis sudaro apie 8% 
visų piktybinių navikų. 
Mūsų respublikoje šis 
procentas mažesnis-3,5% 
(1967 m.duomenimis .Vy
rai šia liga serga dažniau, 
negu moterys (dažniausiai 
4O-6Om.amžiaus .Tiesio
sios žarnos vėžys daž
niausiai išsivysto iš poli
pų,hemoro jaus ,uždegimų, 
įplyšimų, opų ir kitokių 
žarnos pakenkimų, jeigu 
jie negydomi.

Tiesiosios žarnos vė
žys iš pradžių beveik ne
juntamas. Vėliau ligonis 
pajunta skausmą,viduriuo
ja, ima kraujuoji arba, at
virkščiai, jo viduriai taip 
užkietėja, kad labai sunku 
ir skausminga išsituštin
ti, pradeda pūsti vidurius. 
Gali vyrauti tik kuris nors 
vienas požymis.

Norint išvengti tiesio
sios žarnos vėžio, reikia 

rūpestingai gydyti visas 
tiesiosios žarnos ligas, 
ypač hemorojų,įplyšimus, 
vidurių užkietėjimus, 
griežtai laikytis gydytojo 
nurodymų. Užleistą ligą 
gydyti yra sunkiau.Gydy
mo būdą nustato gydytojai 
onkologai, ištyrę ligonį.

RESTORANE DU
BIČIULIAI
- Labai atsiprašau, bet 

aš pamiršau savo pinigi
nę namuose. Aš bėgu ir 
tuojau pasiimsiu pinigus, 
okolkasčia pasilieka ma
no žmona.

- O gal jūs užstatu pa
liksit savo laikrodi ari žiedą?

- Argi mano žmona ne
pakankamas užstatas?

- Žinoma, bet jeigu jūs 
nesugrįžtumėt.... juk na
mie aš turiu kitą žmoną.

MASKVA ratifikavo kan
clerio Brandto pasirašy
tas sutartis tarp Sovietų 
Sąjungos ir Vakarų Vokie
tijos. Aukščiausioje Ta
ryboje, kur Mtoš sutartys 
buvo svarstomos, pirmi
ninkavęs Podgorny pareiš
kė, jog šios sutartys yra 
ypatingai svarbois ir tai 
esąs žymiausias įvykispo 
Antrojo pasaulinio karo, 
tarptautinių santykių sri
tyje. O užsienio reikalų 
minister is Gromyko pa
brėžė, jog sutartys tuo 
svarbios, jog čia patvir
tinamos esančios tarp val
stybių sienos. Tuo būdu 
garantuojamas sovietų ir 
kitų šio bloko valstybių 
sienų pastovumas.

PREKYBA tarp Ameri
kos ir Lenkijos po prezi
dento Niksono atsilanky
mo Varšuvoje turėtų pasi
daryti gyvesnė. Jau pas
kelbta, kad steigiama am
erikiečių ir lenkų komisi
ja, kuri stengsis tyrinėti 
prekybos galimumus tarp 
abiejų kraštų. Lenkija pa - 
geidauja pirkti fabrikų 
įrengimams mašinas, o 
Amerika iš savo pusės ir
gi linkusi plėsti prekybą 
su Lenkija. Prezidentas 
Niksonas pakvietė atvyk
ti į Washingtoną Lenkijos 
valdžios priešakyje esan
čius asmenis Ervardą Ge- 
reką, G. Jablonski ir P. 
Jaroševičių.

SKELBKITĖS KANADOS LIETUVIU DIENOS 
******** *************************************** **■*

LEIDINYJE **************

Skelbimų ir sveikinimų dydžiai ir kainos yra šie:

a) Skelbimų - sveikinimų skyriuje:
visas puslapis - 8 x 5 colių - $50.00 
pusė puslapio - 4 x 5 colių — $30.00 
ke,Viįuslapi. - 4x2,5 coliu-S 15.00

b) Tokio pat dydžio skelbimas ar sveikinimas tekste 
kainuoja 20% daugiau-

Kreiptis: P. Adomonis, tel: 722-3545,256-5355

UŽ LAISVĄ IR NEPRI
KLAUSOMĄ SPAUDĄ 
Muenchene praeitą sa

vaitę vyko tarptautinė 
spaudos instituto konfe
rencija. Šis institutas buvo 
įsteigtas 1951 m. ir rūpi
nasi visame pasaulyje iš
laikyti laisvą ir nepriklau
somą spaudą, kad valsty
bių vadovai ne diktuotų 
spaudai ką rašyti ir ką nu
tylėti. Iš visu šalių suva
žiavę redaktoriai aptarė 
ir kritikavo dabartinę jos 
padėtį.

Smarkiai nusiskundė 
sunkia spaudos priespauda 
Čekoslovakijos, Ispanijos, 
Graikijos ir Afrikos re
daktoriai.

Lėktuvas skridęs iš Ma- 
rienbadoį Prahą, buvo pa
grobtas 2 jaunuolių, pri
klausančių oro piratų gau
jai. Kovoję su grobikais 
lėktuvo įgulos nariai buvo 
sužeisti, o čekas pilotas 
J. Mičici buvo užmuštas.

Tarptautinės asociaci
jos lėktuvų pilotai pareiš
kė, kad jie paskelbs pa

GERIAUSIAI PAILSĖS1T PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS
VILOJE

'AUDRONE’
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 24 d. iki RUG
SĖJO 15 d. ir jau DABAR priimami užsakymai.

Kreiptis tiesiai j vilą AUDRONĖ adresu: JANSONAS 
— AUDRONĖ, P. O. Box 424, OSTERVILLE, MASS. 
02655. Tel. (Area 617) 428-8425.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir’ 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietūvišką 
pajūrio vilą.

saulinį streiką nuo š. m. 
16 birželio, jeigu ne bus 
imtasi priemonių apsaugo
ti lėktuvus nuo grobikų.

ŠIAIS METAIS jau 4-tą 
kartą Sovietai atliko Semi- 
palatinske atominius ban
dymus .

Rodezijoje, anglies ka
syklose 450 darbininkų bu
vo užgriauti žeme ir nebu
vo jokių galimybių juos iš
gelbėti.

PARODOS ruošiamos II 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso metu bus atida
romos birželio 24 d. ir 
vyks iki liepos 4 d. Čika
gos Lietuvių Jaunimo Cen
tro patalpose.

PIETŲ AMERIKOS LĖK
TUVU, skrendančiu į n 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą, kartu su Kon
greso atstovais, dalyviais 
bei svečiais, vyksta ir es
tų delegacija. Liepos mė
nesį, Toronte Kanadoje, 
įvyks pasaulinė estų šven
tė, Šventėje dalyvaus ir 
Lietuvių jaunimo atstovai.
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LEONARDAS ANDRIEKUSMIŠKAI CIKLONUOSE

Miškai gigantai ima gausti
Ir virpa džiugesiu lapijos jų šilkai, 
Išgirdę iš ciklonų kranto paukštį, 
Kurį atsiveja lietaus pulkai.

Miškuos pasislepia pailsęs paukštis 
Įkaitusiais sparnais palšais, 
Ir ima pulti jį iŠ augščių 
Įniršusio lietaus lašai.

Ir medžiai oalenkia viršūnes jaunas, 
Braidydami laukuos basi,
Ir klausosi, kaip jų kamienus plauna 
Lietaus gaivingas ūžesys.

Verpetais liūtys leidžiasi į žemę, 
Češkėdamos ant lapų ištiestų, 
Ir ima virt pripildytos verdenės, 
Ir kriokti versmės, šokdamos piestu.

Pernakt be perstojo ciklonai krenta, 
Žarstydami žemyn vandens sroves, 
Kol visiškai išsekę virš miškų gigantų 
Užmiega ryto giedroje.

Tada pabunda girių vėjai
Ir, tykiai sukdamies ratu, 
Žieduos paskendusiuos takus apsėja 
Melodijomis smuikų užburtų.

O prie rusenančios žarijų gorės 
Susėdę geria iš gėlių taurių 
Jaunystės vyną nimfų chorai, 
Dainuodami balsais lepūnių dukterų.

L. ŠVALKUS

BROLIUI

Mano broli, nugairintas vėjo, 
tu su tūkstančiais krašto artojų 
traukiny taip verkei, kad nespėjo 
tavo lūpos išbučiuot brangios žemės 
ir savo senam tėvui kojų.

Ir šiandie, po tiek daugelio metų, 
kai tauta išblaškyta taip tapo, 
veltui ieškau po Sibirą platų 
didžiosios kančios tavo ženklo, — 
pusnynuos paskendusio kapo...

Tavo kapą išlygino vėjai, 
o aš širdgėloj maldą kartoju 
ir žinau, ne tu vienas nespėjai 
išbučiuot savo Tėviškės žemės 
ir savo senam tėvui kojų...

1966

NEVIENAS

Nevienas verkiu tautos prarasto kraujo, 
nevienas aš ieškau brangaus dingusio kapo, 
nevienas vyliuos tautai rytmečio naujo, — 
ir jūs su manim, mano sesės ir broliai, 
nes mano likimas su jūsų sutapo.

Nevienas apraudu aš tėviškę žalią,
► nevienas sapnuos skinu jazmino žiedą.

Ir jūs mano lūpom apraudat jos dalią 
ir klausot kaip alma pavasariais upės, 
kaip paukščiai mūs tėviškės grožį apgieda

Nevienas svajoju namolia pareiti, 
nevienas nešu tremties krepšį ir lazdą. 
Ir jūs tautos kraują Jai saugot kaip krait 
ir trokštat matyt laisvės rytmetį naują, 
kaip vėliavos kyla į dangų ir plazda.
1972. VI. 14

NUKRYŽIUOTASIS Lietuvių liaudies menas

Bernardas Braždžionis
Tave mačiau aš eidamas per juodą girią,
Tave girdėjau aš viršūnių ošime,
Tave radau kaip ežero leliją tyrą, 
Tave jaučiau tyliai alsuojant po žeme.

Tave girdėjau vėjo pasakoj šilkinėj,
Tave mačiau aš debesėlių žydrumoj,
Tave radau aš pievų plotuose, tėvyne, 
Su mėlynais drugeliais šokančią linksmai.

Tu man baltų kaštanų žydinčiam pavėsy,
Tu man pavasario arimų vagose,
Tu vakare, tu man vidurnaktį vis šviesi, 
Gyvent vadindama kaip protėvių dvasia.

ATMINIMAI

Vakaras nudažo 
Debesėlių pakraščius — 
O stiprumas jo spalvos!

Blunka atminimai,
Kaip Čiurlionio temperos, 
Kuo labiau išsaugot 
Nori juos.

Atminimai mano — 
Debesys nublukę — 
Spalvomis jau nežerės.

Visos spalvos žėri, 
Ištaškytos rudenio — 
Ant klevų, ant uosių, 
Ant svėrės...

Žvelgdamas į kaitrų 
Debesėlio pakraštį, 
Tavo šypsnį vėl regiu.

Ir likimas tampa 
Begalinis scherzo;
Haas liūdesys — 
Džiaugsmu staigiu.

NERIMAS

Ši prieblanda rami, 
Tik žvaigždės skrieja, 
Tik upės ūžia, 
Tik širdys virpa...

Kas nors manys, 
Kad gali būt ramybė 
Ir nerime.

Tasai, kuris žvaigždes 
Ir vandenis sustabdo —
Man širdį sustabdys.

Paliksiu jums,
Žvaigždynai, savo nerimų — 
Jums, vandenys!

POKALBIS

Mes kalbamės,
Lyg nuo dviejų žvaigždžių,
Kurių viena spindėtų pietuose, 
Kita gi šiaurėje.
Mes kalbamės
Apie užkeiktą dabartį, 
Palaimiu ateitį, 
Ir vis negalime susikalbėti.

Tu man sakai:
Žiūrėk, kokia skaisti aušra
Iš tavo tėviškės niūrių daubų 
Padangėm keliasi.
O nesapnuok! Tai ne aušra _ 
Tai tik pašvaistė —
Visų naujų nelaimių ženklas.

Tu man kalbi:
Gana tų bandymų — *
Juk jau ir taip nematom pilnaties 
Pro savo ašaras.
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TEL. 525- 8971.
T. Laurinaitis

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

PORTRETAI VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

įvairios progos

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS

• Siuvu ir perduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laike saugojimas

(Storage)'
6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal., Tel. 767-6183

W. La penat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D
89 Orchard Street, La Salle,P.Q.Tel.366-6237 

įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
įvairius patarimus, įkainavimu s,be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina.

TEXACO MIKE'S TEXACO SERVICE STATION
(M.RUTK AUSK AS)

POINTE CLAIRE, P.Q.
601 St. Jean Road.
Tel. 695 - 3883

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai

• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• MontrealieČiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle Auto Specialist Begi
7725 George Street • TaisXmas " dažymas automobilių 

LaSalle Que • Pardavimas ir taisymas Chaparral
firmos snowmobile ir Moto firmos

_z. snowblower
366-0500,366-4203 Sav. G. Desrochers

Jette & Frėres
VISKAS - MODERNIEMS NAMAMS 

Vis/ kiti vandentiekio ir 
Šildymo taisymai ir nau
ji įrengimai. Gazinių 
priemonių pardavimas ir 
įrengimas. Atstovaujame 
Hydro- Quebec išnuoma
vimui karšto vandens 
tiekimą. Veltui įkaina
vimas.
Jei te & Frėre Ltėe 

Plumbing & Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE - 366-0330
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VOKIEČIAI APLEIDŽIA

SOVIETU
RUSIJA r 4

Sovietų vyriausybė Leido 
emigruoti vokiečių kilmės 
piliečiams į Vokietiją. Ne
abejotina, jog čia yra iš
dava Vak. Vokietijos kanc
lerio W. Brahdto pasitari
mu jo nesenai įvykusio vi
zito metu į Maskvą. Kaip 
žinia Brandtas pasirašė su 
sovietais draugystės su
tartį tarp Sovietų Rusijos 
ir Vak. Vokietijos. Ši su
tartis pradžioje nebuvo 
plačiai žinoma, tik pasta
ruoju metu apie ją buvo 
viešai paskelbta.

Dar praeitaismetais So
vietų valdžia buvo išdavu
si 1200 leidimų vokiečių 
kilmės piliečiams išva
žiuoti į Vokietiją. Jų tarpe 
buvo dauguma asmenų ki
lusių iš Rytinės Prūsijos, 
kuri šiuo metu yra įjungta 
į sovietinę teritoriją ir va
dinama Kaliningrado sri
tim. Juk ir mūsų Kara
liaučius dabar vadinamas 
Kaliningradu.

Yra žinių, kad artimiau
siu laiku sovietų vyriausy
bė pasirengusi išduoti dar 
700 vokiškos kilmės šeimų 
leidimus apleisti Rusiją ir 
persikelti gyventi į Vokie- 
ją. Šiuo tarpu bus išlei
džiami tie vokiečiai, kurie 
nuo Katrinos Antrosios 
laikų gyveno prie Volgos ir 
karo metu Stalino parėdy
mu buvo ištremti į Kazach
staną. Įtąpatį Kazachsta
ną pateko ir Baltijos res
publikų bei Leningrado 
srities vokiečiai. Juk yra 
žinoma, kad Rusijoj tebė
ra nemažas skaičius vo- 
kiečiu-karo belaisviu. Po 
to, kai kanclerio Brandto 
pasirašytos Maskvoje su
tartis įsigalios, laukiama, 
jog dar didesnis skaičius 
vokiečių gaus leidimus 
emigruoti.

Ilgą laiką šios žinios 
apie vokiečių emigraciją 
iš Sovietų Rusijos buvo nu
tylimos. Vokiečių spauda 
dideliu pasitenkinimu tas 
žinias paskelbė ir kelia 
mintį, kad visi vokiečiai 
karo metu, arba ir prieš 
karą patekę į Sovietų Ru
siją, būtų išgabenti iš ten 
į Vakarų Vokietiją.
Teisėjas:-Jeigu jūs prisi
pažins it kur paslėpėt pa
vogtus pinigus, tai bausmė 
jums bus sumažinta.
Kaltinamasis:-Bet tai juk 
tikras šantažas.

G
pharmacie

agnon
+ ROBERT GENDRON LPH .PROP.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9VAL.RYTO IKI 11 VAL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

ADVOKATAS

J.P. MILLER.B.A., B.C.L.
168 Notre Dame Street E.^Suite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064.

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJL, b.c.l.
5 Place Ville Marie IBM Building 

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 871- 1430

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, ba, bcl
BIEGA, BEAUREGARD, VALADE & IbuANAITIS 
INSURANCE EXCHANGE BUILDING
27,6 ST. JAMES ST. WEST - SUITE 523 MONTREAL 126.

Tel: 842-1126, namų 1674 - 3364

ADVOKATAS

B.K. Schneider y ba, bcl
DORCHESTER TOWERS Phone 871-1224

555 DORCHESTER BLVĄ, W RBS 486-3361 J
SUITE 1616 MONTREAL 128. QUE.

Dr.V.Giriuniene
Dantų gydytoja 

5330 L'Assomption Blvd. 
Montreal.

Tel. 255-3536

Dr.A.O. JaugelienC
Dantų gydytoja 

1410 Guy St. pirmas auk If as, 11-12 kambarys 
Teh 932 - 6662; namų 737 - 9681.

Dr.J. Mališka
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street W., Room 600 
Tel: 866-8235, narnų 488 - 8528.

Dr. A.S. Popieraitis
B A., M.D.. C.M., M.Sc., L.M.C.C*, FJt.€.S.(c).

Medical Arts Building,
1538 S herb rook St. West, Tel. 93 1 -3275
Suite 215, Montreal 109, Que.

Dr.J Frison v,b. $c., d.c.
Chiropraktikas

1 20 2 St. Joseph Blvd. East
Montreal (kampas de la Roche).
Tel.: 523-3525

Atdara: nuo 9 iki J vai. ir nuo 4 iki 9 vai. vak.
“■"■'"K." mi i ■—■““. ——MM■—

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



KANADOS PENSUOS PLANASKanados Pensijos Planas, kuris įsigaliojo 1966 m. sausio 1 dieną, tapo vienu svarbiausių Kanados socialinių Įstatymų. Pagal tą Planą ir dirbandieji, ir jų darbdaviai, o taip pat ir privačiai besiverčią asmenys prisideda savo Įnašais. Taigi, čia yra Įjungiami visi dirbantieji ir kartu privačiai besiverčią asmenys, kurie turi koki nors užsiėmimą, eventualiai vedanti Į pensiją, ir kurių amžius siekia nuo 18 iki 70 metų.’>'■ Asmuo, sulaukęs 65 metų amžiaus ir faktiškai nustojęs dirbti, jau gauna pensiją. Tačiau asmuo, sulaukęs 70 metų amžiaus, turi teisę gauti pensiją, nesvarbu, ar jis dirba, ar ne. Bet pagal Kanados Pensijos Planą pensija nėra išmokama automatiškai: reikia paduoti pareiškimą. Taip pat pagal Planą, pensi- ja išmokama priedu prie senatvės pensijos. (Senatvės, pensija duodama pagal Senatvės Draudęs Aktą visiems asmenims, sulaukusiems 65 arba daugiau metų amžiaus).Kiekvienas asmuo, kai tik sulaukia 18 metų ir turi darbą, kuriuo užsitarnautų pensiją, privalo Įsigyti socialinės draudos nu- < merį. Tie numeriai gaunami per darbdavius arba per nedarbo draudos Įstaigą.Asmuo, kuris nesirūpina įsigyti socialinės draudos numeri arba jo nepateikia savo darbdaviui, vėliau Įteikdamas pareiškimą dėl pensijos, gali susidurti su sunkumais, kai reikės apskaičiuoti visą jo uždarbi, pagal kurį jis buvo prisidėjęs savo įnašais. Vieno reikia neužmiršti: pensijos apskaičiavimas pagristas uždarbiu. Pats dirbantysis 
yra už tai atsakingas ir Įpareigo
tas gauti socialinės draudos nu
merį. Taip yra nustatyta jo paties apsaugai. Žinoma, darbda- >. vys gali būti baudžiamas, jeigu jo tarnautojas neturi socialinės draudos numerio; bet per tą laiką tarnautojas galėjo nustoti tei- sės Į tam tikrą dalį savo uždarbio pensijai.Pensijos apskaičiuojamos dagai uždarbį, pradedant nuo Plano Įsigaliojimo datos, būtent, nuo 1966 m. sausio 1 dienos, arba nuo to mėnesio, kuris seka 18-kos metų gimtadieni, jei tai būtų vėlesnės datos. Pagal Pla- * ną, visi atleidžiami nuo mokėjimo už pirmuosius metinio atlyginimo $600.00. Mokėjimai atskaitomi nuo uždarbio, viršijančio $600.00 arba siekiančio $5,400.00 1971 m. Tas uždarbis taip ir vadinamas “mokėtinu” (“contributory”). Dirbantysis įmoka ,1.8% nuo to metinio uždarbio, t. y., to uždarbio, kuris < viršija $600.00 arba siekia $5,400.00. Pavyzdžiui, asmuo uždirbąs $1,000.00 per metus Įmoka 1.8% nuo $400.00, t. y., $7.20 per metus. O tarnautojas, uždirbąs $5,400.00 maksimumą arba daugiau per metus, nuo 1971 m. moka 1.8% nuo $4,800.00 su- mos, būtent, $86.40 per metus, t. * y. maksimalinę sumą. Darbdavys moka irgi tiek pat, būtent, 1.8% nuo savo tarnautojo mokėtino (“contributory”) uždarbio. Tokiu būdu bendra mokėjimo suma pakyla iki 3.6%. Pagal Planą, privačiai besiverčiąs asmuo irgi moka, jeigu jo netto metinis uždarbis siekia tarp $800.00 ir $5,400.00 (1971 me- ^5. tais) arba daugiau. Jis irgi yra atleidžiamas nuo mokėjimo už pirmuosius $600.00 savo metinio uždarbio. Taip privačiai besiverčiančio žmogaus mokėjimas susilygina su bendruoju tarnautojo ir darbdavio mokėjimu, sudarydamas 3.6%.t Yra sekančios pensijos arba •jos išmokėjimo rūšys:1. Senatvės pensija, kurios su

ma prilygsta 25% asmens uždarbio vidurkiui, t. y., to uždarbio, pagal kuri buvo mokama per visą dirbamą laiką. Pagal dabartinius apskaičiavimus, maksimali gaunamos pensijos suma būtų $112.50 i mėnesį. Tačiau ši maksimali pensijos suma dar nebus duodama iki 1976 metų. Tuo tarpu gaunamos nepilnos pensijos.2. Našlės pensijos duodamos našlei, sulaukusiai 45 arba daugiau metų amžiaus; našlei, neatsižvelgiant į jos amžių, išlaikančiai mirusio Kanados Pensijos Plano dalininko vaiką arba jo vaikus; našlei, kuri yra nebedar- binga, bet su sąlyga, kad jos miręs vyras buvo Kanados Pensijos Plano dalininku bent per dabartiniu metu reikalaujamą minimalų trejų pilnų arba nepilnų kalendorinių metų laikotarpį. Nepilna našlės pensija mokama našlei tarp 35 ir 45 metų, kuri yra dar darbinga ir neturi išlaikomo vaiko ar vaikų. Našlei, kuriai nesukako 35 metai, nėra mokama jokia pensija, kol nesulauks 65 metų amžiaus, nebent ji anksčiau taptų nedarbinga. Našlės, nesulaukusios 65 metų amžiaus, pensija susideda iš visoms bendrai mokamos mėnesinės $27.06 sumos už 1971 metus ir ją papildančios sumos, būtent, 37x/2% jos mirusio vyro dabartinės pensijos vertės. Jei jos vyras mirė nesulaukęs 65 metų amžiaus, apskaičiuojant jo pensiją, prileidžiama lyg jam ji būtų priklausiusi jau jo mirimo metu.3. Nedarbingam našliui irgi gali būti pripažinta panaši pensija, jeigu jis tikrai yra nedarbingas, tokiu buvo savo žmonos mirimo metu, ir todėl buvo mirusios žmonos pilnai arba beveik pilnai išlaikomas.4. Jei asmuo yra labai žymiai protiniu arba fiziniu atžvilgiu nepajėgus ir jei numatoma, kad tokia padėtis truks ilgą laiką, taip pat jis negalės atlikti jokio pakankamai apmokamo darbo. — gali gauti nedarbingumo pensiją, kurią sudaro $27.06 Į mėnesį ir dar papildomai 75%’ jo pensijos dabartinės vertės. Kadangi pensijos jam dar negalima mokėti, ją apskaičiuojant, prileidžiama, lyg ji būtų jam priklausiusi jau tuo metu, kai buvo nustatyta, kad jis tapo nedarbingu. Nedarbingumo pensijos mokamos tik tiems, kurie yra išbuvę Kanados Pensijos Plano dalininkais bent per dabartiniu metu reikalaujamą minimalų penke- rių pilnų arba nepilnų kalendorinių metų laikotarpi. "5. Tam tikra suma yra mokama nedarbingo arba mirusio Kanados Pensijos Plano dalininko išlaikytiem vaikam. Vaikas turi būti nevedęs, paties Kanados Pensijos Plano dalininko arba jo adoptuotas bei buvęs jo pilnoje priežiūroje ar kontrolėje, jaunesnis nei 25 metų amžiaus. Jei vaikas yra tarp 18 ir 25 metų amžiaus, turi būti pilnas mokyklos mokinys arba universiteto studentas. Kiekvienam iš pirmųjų keturių šeimos vaikų mokama po $27.06 į mėnesi, 6 kiekvienam sekančiam vaikui po šios sumos pusę.6. Be to, yra išmokama vienkartinė pomirtinė suma i Kanados Pensijos Plano dalininko pa-, likimą. Tos sumos dydis nustatomas, padauginus jo arba jos gaunamą senatvės pensijos vertę šešis kartus arba — 10% nuo metinio maksimalinio pensijai mokėtino uždarbio, žiūrint kuriuo būdu išeina mažesnė suma. Dabartiniu metu maksimali vienkartinė pomirtinio išmokėjimo suma yra $540.00, jei asmuo mirė 1971 m. Can. Scene

ŠIAURĖS AMERIKOS Lie
tuviu Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos centro 
valdyba buvo II PLJK Ko
miteto pakviesta rūpintis 
Sporto Dienos organizavi
mu. Sutarta ją ruošti Kon
greso atidarymo metu,lie
pos 4 d., Čikagoje. Šiuo 
metu provizorinė progra
ma sustatyta ir organiza
cinis darbas artėja prie 
pabaigos. ŠA LFASS-o cen
tro valdybą sudaro: pirm.
J. Baris, vicepirm. dr. 
E. Ringus ir J. Bagdonas, 
sekr. Z. Žiupsnys, ižd. 
A. Grinius, nariai - A. 
Lauraitis, R. Korzonas, 
A. TauginasJr., M. Um
brasas ir R. Underys.

II PLJK proga kilo min
tis kviesti Australijos lie
tuvius sportininkus vieš- 
nagėn Šiaurės Amerikoje. 
Krepšinio rinktinės sąsta
tą sudaro: vadovas J. Ta
mošiūnas, treneris J. 
Gružauskas, trenerio pa
dėjėja ir korespondentė R. 
Mačiulaitienė, žaidėjai C. 
Braždžionis, V. Braždžio- 
nis, S. Karpuška, V. Ma- 
čiulaitis, M. Mikalauskas, 
A. Milvydas, J. Obeliū
nas , V. Obeliūnas, R. Rei - 
vytis ir E. Palubinskas. 
Be to su II PLJK nariais 
atvyks p. Švedaitė-Venclo
vienė ir p. Vasaris - sta
lo teniso žaidėjai. Austra
lijos rinktinė Šiaurės 
Amerikoje viešės apie 5 
savaites sužaisdama 9 
rungtynes Clevelande, De
troite, Toronte, Hamilto
ne, Bostone, Vašingtone, 
Ciceroje ir dar kartą Či
kagoje. Australijos spor
tininkai Amerikoje bus 
apie mėn.

SPORTO DIENOS Progra
ma (liepos 4 d.) 10.30 vai. 
ryto futbolo rungtynės tarp 
NevYorko "Atleto" Klubo 
ir Čikagos "Lituanikos" 
Klubo.

2.00 vai. p. p. rungtynės 
Bogan gimnazijos salėje, 
79 irCicero gatvių kampe. 
Moterų tinklinio rungtynės 
bus su latvių rinktine arba 
Čikagos meisteriu"Robol" 
komanda. Toliau parodo
mosios teniso rungtynės. 
Bus proga stebėti sporto 
žvaigžde Vytautą Gerulai
tį, vieną iš penkių geriau
sių Amerikos jaunų teni
sininkų. Jo priešininkas - 
kitas pasižymėjęs sporti

ninkas Romas Sidabras.
Krepšininkai dviejų konti
nentų rinktinės: Amerikos 
ir Australijos. Tai bus 
pirmas jų susitikimas šia
me krašte.
VAKARE, šokiai - "Su 
Australijos sportininkais 
susipažinimo vakaras”. 
Šokiai ruošiami Inn Motion 
salėje, 57irKedzle Avė., 
7. 30 vai. vak.
BILIETAI visiems Sporto 
Dienos įvykiams gaunami

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA 

5Yi% už depozitus 
6% už serus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6!4% už 1 m. term. dep. 
6Yt% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš per

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI- 
CIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000._______________________
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vaL iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nno 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p. p. (liepos Ir 
rugpjūčio men. šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2 - 8 7 2 3
- . Į . > 'J- T.' • • - ’ . ... ------------------------

ĮVAIRUS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.

Dovanos be muito: Motociklai, skaĮb. mašinos, televizijos priimtuvai, Šal
dytuvai ir t.t. Taip.pat persiunčianfe piniginius pažymėjimus (certificates)', 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.

Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193% svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 y. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ
IŠTAIGA 
rb »«• r" 480 RONCESVAUIS AVĖ.,Bdltic Exporting Co. TORONTO 3, Ontario

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

VASARVIETĖ “JŪRA“

ATIDAROMA ŠIAIS METAIS LIEPOS 1 DIENA.
<

Vasarvietė randasi prie šiltosios srovės pa- 
pludymio “ CRAIGVILLE BĘACH“ - 5 minutės 
pėsčiam. Patogus kambariai, geras lietuviškas 
maistas ir rami aplinka.

Su užsakymais kreiptis:
*/

O. Slepavičienė
P. O. Box 307, Marie Ave.,

Centerville, Mass. 02632, Cape Cod USA 
Tel. (617) 775-4146

Vaznelių prekybos namuo
se, Margučio radijo rašti
nėje ir n PLJK Būstinėje. 
Bilietai ir prie įėjimo.

100-TA NAUJU 
PRENUMERATORIŲ 
Albertas Norkeliūnas, 

aktyvus Montrealio Lietu
vių veikėjas pasiryžo su
rinkti 100-tą naujų Lie
tuvių Enciklopedijos An
glų kalba.

Tai sveikintinas ir ska
tinantis pavyzdys. Tad 
kviečiami visi ypač jau 
angliškai kalbantieji."

IMA

8% už q»m. paskolas

8Yi% už mortgičius 
ių milijonų dolerių

1972. VI. 14 11 psi.



****** *x********************* **************** ***********'
UŽ RAIMONDĄ KATILIŲ.

*************** ************************ ****** ***********
Šiomis dienomis, nuo 

gegužės men. 27d. iki bir
želio mėn. 13d,, Moatrea- 
lyje vyksta jaunų smuiki
ninkų tarp tautinės varžy
bos. Buvo užsiregistravę 
26 dalyviai iš 15 šalių, bet 
suvažiavo tik 23. Jų am
žius nuo 21m. iki 29 me'ų. 
Jauniausias amžiumi Len
kijos at.S’O 7as,vyriausias- 
Kanados.Konkurso teisė
jų Komisiją sudaro vienuo
lika.

Kai kurios valstybes at
siuntė net keletą varžovų. 
Sovietų Sąjungą atstovau
ja keturi: A garonian Ruben, 
BezvernayMikhail, Yash- 
vili Nana ir Katilius Rai
mundas .Kaip matomekiek- 
vienas vis kitos tautybės .

Pirmadienį, gegužės 
mėn. 29d. turėjo pas įrody
ti Raimundas Katilius.Pri
dusęs,belipdamas įkalnėn, 
salės duris radau jau pra
vertas .Įslinkau viduiioApy- 
tuštė salė.

Pirmas scenon išėjo 
” Amerikos atstovas Berg 
Bruce D. Atrodė, kad visos 
jo blusos numirusios 
Rodėsi, kad susimaišė ku
rioje rankoje turėt smui
ką, kurioje - smičių. Tai 
truko tik keletą sekundžių. 
Susivaldė, ir pasitikrinęs 
smuiko sustygavimą pra
dėjo Bacho sonatą smui
kui. Begrodamas vis lais
vėje ir kada jau kažin ke
lintą kurinį grojant atėjo 
’’talkon” piano palydovas, 
jis tikrai, bent man taip 
atrodė, grojo puikiai.

Po to išėjo tamsiaplau
kė Kaukozo tautos atstovė 
Yashvili Nana. Pasitikom 
smarkiais plojimais.Išėjo 
savimi pasitikinti, jokio 
nerviško virpesio neparo- 
dydama. Pasidėjo ant pia
nino nosinaitę, kuria per
traukėlių momentais šluo
stės i netik rankas bet ir 
smuiką. Pradėjo tą pačią 
jau girdėtą Bacho sonatą

smuikui.Grojo iškart lais
vai ir ne vien tik smuiku, 
bet ir vis o kūno juodės iais. 
Kaip kuriais momentais, 
atrodė, net ir perdaug bra
vūros .

Buvo 20 minučių per
trauka.

Paskutinis skambutis ir 
scenon kietesnių žingsniu 
įėjo dailus vaikinas, nevi
sai panašus į matomą nuo
traukoj e.Tams i eilutė, ba
tai spindi - kaip kadaise 
mano”šliūbinini”. Susigū- 
žėm, suspaudėm nykščius 
ir taip visas 45 minutes, 
smuikininkas kažin kodėl 
sustojo apie porą žingsnių 
nuo mūsų tolėliau, kaip 
prieš jį grojusieji. Pradė
jo tą pačią Bacho sonatą 
smuikui. Tik man, atrodė 
kad jo smuiko tonas kiek 
skirtingas. Ar tai pakeitė 
padėtis scenoje, gal kad 
kiek skirtingas kūrinys, o 
gal tai ir jo ” braižas". 
Raimundas grojo taip pat 
gerai kaip ir ankstyves
nieji. Kiekvieną grojamą 
dalyką palydėjo ne tik 
santūriais kūno judesiais.

Piano palydovė pasiro
dė apskritų linijų, simpa
tingos išorės ponia.Smui
kininkas visai laisvai jau
tėsi ir grojo..-kaip tikras 
maestro. Savo programą 
baigė. Pasipylė plojimų 
audra kaip kas nepasigai
lėjo ir bravo,bravo. Že
mai nusilenkęs, kontestas 
nuo scenos nuėjo.

Vos po kelių miničių 
pasirodė šviesi brunetė 
22 metukų Austrijos at
stovė Randacher Roswi- 
tha. Ir padvelkė laisvos 
šalies vėjelis. Nieko dirb
tinio, nieko perdaug.-Vis
kas labai naturalu-laisva. 
Prieš ją grojusieji pasku
tiniai, siūbavo ir grojo ir
gi tarytum laisvai, bet jau
tėsi kaž koks muštras. Ji
nai pradėjo programą iš 
kito galo.Nematomas garKELEIVIS

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS, JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMU, eilėraščiu, adv. m.Šveikauskienė veda\ei- 
SINIU PATARIMU skyrių.

Metinė prenumerata tik $7.00
KELEIVIO 1971 m. kalendorius $1.50

636 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

12 psl.

sas pasako kuria eile pro
grama atliekama. Pradėjo 
Haydno koncertą su piano 
palyda. Grojo lygiai gerai 
kaip ir prieš ją grojusie
ji. O ketvirtą kartą iš ei
lės girdint tuos pačius kū
rinius ir profanas prade
da šiek tiek orientuotis. 
Pagrojo, puikiai. Ėjo nuo 
scenos graži Austrijos 
dukra, o mes - nei krust.

Prasidėjo pertrauka. 
Slinkdamas iš salės mis- 
linau - ar mūsų plojimai 
"rabinų"sažineiką reikš? 
Po poros dienų paaiškėjo 
kad R. Katilius, Yashvili 
Nana ir simpatinga Ran
dacher Rosvitha pateko į 
pusiau finalus.Suklupo tik 
amerikietis Berg Bruce D.

Pirmu pasirodymu iš 23 
dalyvių išsijojo 8. Pusiau 
finalinėse varžybose da
lyvauja likusieji penkioli
ka ir į finalus pateks tik
tai devyni. Iš paskutiniųjų 
devynių bus išrinkti lau
reatai. Pusiau finalinės 
varžybos bus Theatre Mai- 
sonneuve. Įėjimas-apmo- 
kamas .Laureatų koncertas 
su Montrealio simfonijos 
orkestru bus b irž elio mėn. 
13 d. Wilfrid Pelletier sa
lėje. Spauskime nykščius 
kad ten patektų ir Raimun
das Katilius. J. A.

Švedijoje Stockholme, 
vyksta konferencija žemės 
ir aplinkos teršimo klausi 
mais, dalyvauja 109 vals
tybės. Atidarydamas kon
ferenciją Jungtinių Tautų 
sekretorius K. Waldhei- 
mas apgailestavo, kad ne
dalyvauja USSR ir kaikurie 
jįj šalininkai iš Rytų Euro
pos. Tik Jugoslavija ir Ru
munija atvyko į konferen
ciją. Sovietai nedalyvauja 
todėl, kad Rytų Vokietija 
buvo pakviesta į konferen
ciją tik kaipo stebėtoja, 
betnepilnateisis konferen
cijos dalyvis. JAV sekre
torius W. Rogers pareiš
kė, kad toje istorinėje kon
ferencijoj ne vieta spręs
ti politinius Jdausimus.

JAV aplinkos svarinimo 
darbam skiria 40 milijonų 
dol. Japonija žada padeng
ti visų išlaidų 10% ir visos 
kitos valstybės skiria di
deles sumas.

Birželio 7 d. konferen
cijos kai kurie dalyviai iš
ėjo į Stockholmo gatves 
demonstruoti banginių ap
saugai. Jausenai skelbia
ma, kad žvejai baigia iš
naikinti banginius.

Ligoninėje

ŠVEDIJOS ministeris 
pirmininkas Olof Palme, 
pasinaudodamas Stokhol
me vykstančios Jungtinių 
Tautų konferencijos proga 
staiga puolė Jungtines 
Valstybes. Nors ši konfe
rencija yra skirta žmo
gaus aplinkos teršimo ty
rinėjimams,b et Palme ne
tikėtai pakreipė savo kal
bą politine linkme ir griež- 
č iaus iu būdu puolė A mer i- 
ką, kaltindamas ją, jog In- 
dochini jos karas esąs eko
nominio naikinimo, tautos 
genocido ir agresijos ka
ras. JAV atstovas Russell 
E. Train vėliau įvykusioje 
spaudos konferencijoje 
pažymėjo, jog ši konferen
cija yra skirta konkre
tiems tikslams ir į ją 
įvelti grynai politinius iš
puolius nėra jokio pagrin
do. Švedijos ministeris 
pirmininkas Palme,būda
mas šeimininko vaidme
nyje tiesioginai puolė 
Ameriką ir stengėsi pa
žeisti jos prestyžą. Tai 
kliudo šios konferencijos 
darbo našumai.

Kubos diktatorius Fidel 
Castro viešėjo Varšuvoje 
ir jo garbei suruoštuose 
pietuose, staiganesugala- 

VISKAS ENCYCLOPEDIA LITUANICA’I
Leidžiant LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ buvo jmanoma šiaip taip 

verstis vien iš prenumeratos mokesčio: vieno išleisto tomo prenumerata 
įgalindavo leisti sekantį tomą.. Su ENCYCLOPEDIA LITUANICA yra 
kitaip. Nors ir buvo dėta labai daug pastangų, bet toli gražu nesusidarė 
tiek prenumeratų, kad būtų užtikrintos bent pačios kukliausios sąlygos jos 
leidimui. Jau I-jį tomą išleidus, aiškėjo, kad vargu ar įsigyvens LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS praktika. Tačiau dirbame toliau ieškodami išeities. 
Štai, to tikslo — prenumeratų padaugėjimo — siekdami, pereitą kovo mėn. 
kreipėmės j ENCYCLOPEDIA LITUANICA prenumeratorius prašydami, 
kad kiekvienas surastų bent vieną naują ENCYCLOPEDIA LITUANICA 
prenumeratorių. Deja, atsiliepimas buvo neįtikėtinai mažas.

Vis dėlto vilties prarasti nenorime. Dar kartą bandome belstis į visų 
lietuvių duris tiekėdamiesi, kad gal kiti LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidiniai pagelbės toliau leisti ENCYCLOPEDIA LITUANICA.

Štai, sandėlyje dar turime įvairių LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidinių, kuriuos norime parduoti už aukščiausią pasiūlytą kainą. 
Skelbiame išpardavimą, kuriš tęsis nuo š.m. gegužės 1 iki birželio 30 d.

Po birželio 30 d. atsakysime į gautus pasiūlymus.

1. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 36 tomai, kaina $299.00, siūlau $..........

2. VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai......... kaina $25.00, siūlau $............

3. B. Kviklys, MŪSŲ LIETUVA, 4 tomai., kaina
4. K. Jurgėla, LIETUVOS SUKILIMAS*

1862-64 METAIS, 720 psl.......................... kaina
5. A. Kučas, AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA

639 psl............................ ••............................. kaina
6. B. Raila, DIALOGAS SU LIETUVIAIS

560 psl.....................................  kaina
O vienuolika kitų leidinių: P. Andriušio raštų I t., J. Balio—Lietuvių 

dainos Amerikoje, J. Šešplaukio — Nemarioji žemė, L. Dambriūno — Lie
tuvių kalbos veiksmažodžių aspektai, St. Santvaro — Atidari langai ir 
Aukos taurė, A. Vaičiulaičio — Gluosnių daina, A. Rukšos versta Enėjidė, 
y Šlaito—FilėraščiaL A, Kutkaus—Dainininko dalia, Lietuvos žemėlapis — 
kaina $38.00, siūlau $................
? avardė ir v ordas.............. ...  ........................................................ ... . ■

Adresas.............  - • • * - * - _• • i • • • • * ‘
šią atkarpą prašome išsikirpti ir, pasirinkus norimą leidinį bei pa

žymėjus siūlomą kainą, atsiųsti leidyklai: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 
395 W. Broadway, P.O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127.

Pinigų iš anksto siųsti nereikia.

vęs dėl širdies nusilpimo 
ir skubiai buvo išvežtas į > 
jam skirtą rezidenciją.

Kitą rytą keturi kubie
čiai lydėjusieji į"Associa- 
tion press’Telegrafo agen
tūrą ir protestuodami 
prieš paskelbtas žinias 
apie Castro širdies ligą, 
pradėjo muštynes. Du ko
respondentai buvo taip su
mušti, kad teko juos nuga- l 
benti į ligoninę.

F. Cast'ro, norėdamas 
įrodyti, kad neturi jokių 
širdies negalavimų, išva- < 
žiavo dviem dienom į Sile
ziją, vėliau šešias dienas 
išbuvo Varšuvoje.

28 SIUNTINIAI
Anuo šių metų pradžios 
išsiųsti 28 siuntiniai _ 
Lenkijos teritorijoje* Su
valkų trikampyje gyven
antiems Lietuviams.

Siuntinių organizavimą 
ir jų išsiuntimą sėkmin
gai tvarko Montrealio Lie- 4 
tuviųšalpos reikalų vado - 
ve. p. M .Kasperavičienė. 
Visi kurie turite atlieka- 
mų ir dar tinkamų naudo
ti rūbų ir norite juos pas
kirti šalpai maloniai pra
šomi susisiekti su p.M . 
Kasperavičiene. Kartu su 
rūbais priimamos ir au- > 
kos išsiuntimui.

$42.00, siūlau $..........

$10.00, siūlau $..........

$10.00, siūlau $..........

$7.00, siūlau $..........

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



hamilton
Naujai išrinktoji KLB 

-nės Hamiltono ap. valdy
ba pareigomis pasiskirstė: 
pirm. L. Skripkutė, vice- 
pirm. K. Baronas ir H. 
Švažas, sekret. A. Stane- 
čius, ižd. A. Skorius, 
jaunimo vadovė V. Čegytė 
<r parengimų vad. K. Mik
šys.

Iš pačių pirmųjų darbų 
valdybą laukė birželio trė - 
mimų minėjimas, nes pa- 
baltiečiam Hamiltone šie
met vadovauja latviai. Ta- 

*■ čiauiš jų nesusilaukta tuo 
reikalu jokio pranešimo. 
Nutarta šią liūdną sukaktį 
atžymėti VA bažnyčioje 
pamaldomis. Kiek ilgiau 
sustota prie solidarumo 
įnašo rinkliavos, Cle ve- 

< lando Grandinėlės iškvie
timu, o taip pat prašant K 
V šiemetinę Krašto Tary
bos sesiją sušaukti spalio 
Hamiltone. N. Metų suti
kimas šiemet yra sekma- 

, dienį. Salė ir orkestras 
yra išnuomuoti, tad sutiki
mas įvyks arba šeštadienį, 
gruodžio mėn. 30 d. arba 
sekmadienį.

Hamiltono lietuvių orga- 
nlzacijos užmiršo savo 
įsipareigojimą įregistruo
ti B-nės valdyboje Visus 

k rengiamus šokius, kon
certus, pasilinksminimus, 
sukaktis ir 1.1. Tačiau or
ganizacijos nepamiršta 
mūsų kolonijos aukščiau
sio organo - ap. valdybos, 

5 labai dažnai prašydamos 
finansinės paramos. Ap. 
valdyba į tokius prašymus 
tinkamai ir atsižvelgs.Tad 
prašome visas organizaci
jas, rengiant parengimus, 
užregistruoti iš anksto pas 

" parengimu vad. K. Mikšį, 
18BertonW., o visais Ha- *
mlltono lietuvių b-nės rei
kalais prašoma kreiptis į 
L. Skripkutę, 90 Duke St. 
Apt. 1006, tel. 529 - 4811.

Tautos Fondo metinei 
rinkliavai valdyba paskyrė 
20 dol., nes iš senosios 
valdybos perimta 376 dol.

Už keliu savaičių lais
vuosius lietuvius laukia di
deli įvykiai: Pasaulio Lie

te tuvių Jaunimo kongresas, 
į kurį iš Hamiltono vyksta 
penki delegatai ir Tautinių 
Šokių šventė Čikagoje lie
pos mėn. 2 d. Hamiltonas 
ir čia bus atstovaujamas 
netik Gyvataro, bet taip pat 
šokių šventės meno vado
ve bus hamiltonietė G.

Brelchmanienė.
A p. valdyba sveikina P. 

L J kongresą ir Tautiniu šo
kių šventę tikėdama, kad 
jaunimo metams parinktas 
šūkis "Lietuvių tautos 
ateitis - jaunimo darbas 
ir širdis" bus ęllnai įgy-- 
vendintas. Jeigu nebus jo
kių technišku kliūčių, ma
ža dalelė jaunimo kongre
so bus Hamiltone, atvykus 
čia žaisti Australijos lie
tuviu krepšinio rinktinei. 
Tuo reikalu pranešimus 
duos Hamiltono LSK Ko
vas. B-nės inform.

HAMILTON, ONT.
Savo metinei darbų ap

žvalgai birželio m. 2 d. 
Aukuro dalyviai susirinko 
pas savo režiserę E.Dau- 
guvetytę - Kudabienę, ku
ri suminėjo nuveiktus dar
bus ir taip pat nurodė kas 
numatoma ateityje daryti. 
Tarp ko kito ji priminė 
jog kai kurie aktoriai jau
čiasi kiek nuvargę, todėl 
dabar vasara nebus repe
ticijų, tai galės pailsėti- 
atostogoms. O rudenį ir 
vėl prasidės darbas nau
ją energiją. Jau dabar yra 
studijojami 4 veikalai ir 
vienas jų bus pirmoj e ei
lėje. Be to jau pradedama 
ruoštis 25 metų "Aukuro" 
sukaktuvėms. Valdybos 
pirmininkas K. Mikšys 
savo pranešime pažymė
jo, kad esame geroje pa
dėtyje ir esam visur lau
kiami" .Atsistatydinus se
nai valdybai sudaryta nau
ja Valdyba: E. Kudabienė, 
K, Mikšvs. V.Stanevičie
ne, D.švažienė,A.Minge- 
la,Alg. Chromanskis ir J. 
Petru it is.

Artinantis Antanų var
dinėm ta proga buvo pas
veikinti Antanai Mingela 
ir Kaušpėdą .Buvo įteiktos 
dovanėlės ir sugiedota il
giausių metų, deja Kauš
pėdą serga ir guli ligoni
nėj. Jam dovanėlė bus 
įteikta vėliau.

K. Bungarda padekla
mavo keletą eilėraščių. 
Dalyviai buvo pavaišinti 
kavute ir užkandžiais.

J. P.

Hamiltono Lietuvių Žū
klauto jų ir Medžiotoju klu
bo "Giedraitis" metinis 
susirinkimas, įvykęs š.m. 
Gegužio 28 d. d., savoje 
šaudyklos patalpoje, buvo 
gana gausus narių skaičiu
mi. Buvo gyvai diskutuota 
einamaisiais reikalais, 

ypač del klubo statuto kai 
kurių punktų pakeitimo. O 
tai parodo, kad nariai gy
vai domisi klubo reikalais. 
Išrinkta nauja klubo valdy
ba ir jau dviejų metų lai
kotarpiui: pirmininkas J. 
Stankus, pavaduotojas - A. 
Buinys, sekretorius-ka
sininkas -A. Povilauskas, 
šaudymo vadovas - A. 
Prielgauskas, jo talkinin
kai - A. Stasevičius, A. 
Stanevičius ir A. Žiulys, 
medžiotojų vadovas - A. 
Pentulis, žvejų vadovas - 
P. Zubas, spaudos ir pa
rengimų vadovas-A. Pau
lius. Revizijos komisiją 
sudarė: pirmininkas dr. 
A. Gailius, nariai A. Pa
tamsis irF. Pinkevičiūtė.

Po susirinkimo buvo 
vaišės, per kurias skam
bėjo dainos ir linksmai pa
sišokta prie A. Gudelio 
akordiono muzikos. A. P.

EKATERINA FURCEVA, 
sovietų kultūros minister ė 
kuri pastaruoju metu gar
sėja kraštutiniais potvar
kiais savo srityje, Krem
liaus bankete sutiko gar
su pianistą Richterį ir 
jam pasakė:

- Patarkit savo draugui 
Rostropovičiui,kad jis ne
laikytų savo namuose 
Solženičino / sovietuose 
nekenčiamo rašytojo / ir 
perkeltų jį gyventi kur 
kitur.

II PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO

PROGRAMA
I. PARODOS - birželio 24 - liepos 4 d.d. Jaunimo centre Chicagoje

U. ATI DARY MAS - birželio 30- liepos 4 d.d. Conrad Hilton
viešbutyje ir jaunimo centre, Chicagoje

III . S T U D I J U D I E N 0 S - liepos 4-„9 d. d. Kent Vai st yb i- j
niame Universitete, Ohio

IV. STOVYKLA - liepos - 15 d. d. Romuvoje, Kanadoje

V. UZDARY MAS - liepos 15 - 16 d. d. Toronte, Kanadoje

Apie smulkesne programą prašome sekti spaudoje.

II PLJK KOMITETAS

šaul.iu suvažiavime Hamiltone gen. konsulas 
J. Žmuidzinas antras iš kairės.

Nuot.M. Barusienės

Richteris ramiai atsakė:
- Tai labai lengva pada

ryti. Jeigu reikės tai aš 
pats rašytoją Solženičiną 
pas save priimsiu.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
Darbo valandos:

830 Main St. East, tel. 544-7125 
Mokame už:

pirmadieniais 10 — 5 v.p.p.
antradieniais 10 — 5 v.p.p.
trečiadieniais 10 — 5 v.p.p.
ketvirtadieniais * 10 — 5 v.p.p. 
penktadieniais 10 — 7 v.vak.
Šeštadieniais 9 — 12 v.p.p.

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais ir
prieš ilgus savaitgalius šešta
dieniais “TALKA" uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $3.400.00*.

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
Geriausia Amerikoje ir Europoje "JIB Haarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plauku slinkimą, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimą, plaukų skilimą, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralią plaukų spalvą. JIB var

lį todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED. BLUE krtygoj. 
Wmį J*8 Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei;
■ 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
llj J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, 
Bfc Illinois 60650, U. S. A.

TAUTOS FONDUI ski
riamas aukas siųsti šiuo 
adresu:
Lithuanian National Fund 
64-14 56th Rd Maspeth.NY,

depozitus 5%
šėrus ir sutaupąs 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius 6% %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame: 
asmenines paskolas iš___ 10%
nekilo. turto paskolas iš 8% %

1972. VI. 14
13 psl.



sudbury
Karštas gegužės šešta

dienio vakaras-š venčiame 
motinos dieną. Didžiulė 
ukrainiečių salė pilna lie
tuvių, svečių iš Sault-Ste- 
Marie, Hamilton, Toronto 
ir vietos etninių, grupių 
atstovų. L.B. valdybos p- 
kas J. Bataitis pasveikina 
visas motinas, sugiedamas 
Tautos Himnas, "Ramunė
lės "vadovė. Silvija Mar- 
tinkutė poetišku sveikini
mu užkariauja motinų šir
dis. "Ramunėlė" šokėjai 
pasveikina motinas pir
muoju šokiu-"pas močiu
tę augau".

Salėje tylu.. .visi įtem- 
tai laukia pasirodant vieš
nių iš London, Ont. "Rasa" 
kvarteto. Štai ir jis.... 
plojimas.Keturios jaunos, 
gražios lietuvaitės įžen
gia į scena ir lietuvių kom
pozitorių ir lietuviškomis 
liaudies dainelėmis, (Pir
moji buvo skirta motinai) 
jų puikiu išpildymu visus 
sužavi.

Į scena grįžta’’Ramunė
lės" šokėjai, o po trumpos 
pertraukos "Rasa” išpildo 
paskutinę jų programos da
lį. "Rasa" ir "Ramunėlė" 
vadovėms įteikta po rau
donų rožių puokštė. Vėliau 
šokiai ir jaunimo, bei se
nimo susipažinimas. Vi
durnakčiui artėjant, visi 
dalyviai patenkinti skirsto
si namo.

Baigiant, tenka priminti, 
kad "Rasa" kvartetas yra 
rimta ir pajėgi meninė 
grupė, sudburiečiai dėkin
gi jų vizitui. Nesakome su
diev, nes tikime jus sutik
ti ir gražiąsias daineles
išgirsti Montrealyje-Lie- 
tuvių Dienos proga.

Sekančią dieną, sekma
dienį, "Rasa” ir jų palydo- ®tr. ir prie Welland Avė., 
vai dalyvavo Christ the sukti kairėn Barryman 
King bažnyčioje lietuvis- Avė., arba Vine Ave., 
koše pamaldose ir padėjo sukti vėl kairėn Ir Prlva; 
mūsų chorui giedoti, o po žiavus QueenstonRd. sukti 
pamaldų platino lietuviš- kairėn ir Prie Hartzel 
kas knygas ir plokšteles. sv*esi! pasukti dešinėn ir

1972. VI. 14

Kvartetas buvo apsistojęs 
Griškonius ir ilgiausiai 
(mašinai sugedus pas-E. 
K.SviežikusįTrumpai ap
lankė A. J.Kručų šeimą.

"RAMBYN4" PERKELSI
ME PRIE NIAGAROS 
Su prasidedančia vasa

ra, ateina graži tradicinė 
šventė-Joninės. Ateina ji 
žieduose paskendusi, ža
lumu pasidabinusi, visų 
laukiama ir kiekvieno lie
tuvio labai pamilta. Joni
nių vardas atkuria mūsų 
atsiminimuose tėviškės 
vaizdus, pasakojimus apie 
paparčio žiedą ir garsųjį 
Rambyno kalną.

Mums sąlygos neleis nu
sileisti Nemunu žemyn ir 
pasigrožėti Rambyne de
gančiais laužais, bet mū
sų Joninėse dalyvauti visi 
galėsime.

Visi keliai veda į Joni
nes, rengiamasSt. Catha
rines mieste.

Rengėjai daro visa, kad 
š. m. Joninėmis būtų pa
tenkintas jaunimas ir se
nimas.

Mielas lietuvi, Joninėse 
būsi laukiamas ir mielas 
svečias.

Tat iki pasimatymo mū
sų Joninėse!

Kelias į Jonines: Va
žiuojant nuo Toronto-Ha
milton, privažiavus St. 
Catharines, imti Exit-On
tario Str. South ir važiuo
ti iki St. Paul Str. Čia pa
sukti į kairę ir važiuoti į 
Rytus, t. y. iki Hartz ei RčL 
šviesų. Čia pasukti į de
šinę-South ir už pusės my
lios, t. y. neprivažiavus 
geležinkelio, pasukti kai- 
rėn-Seymor Avė. ir va
žiuoti iki Park Ave., kur 
ir bus Joninių salė.

Gi važiuojant nuo Niaga
ra Falls, pervažiavus Sky
way, imti Exit - Niagara 

važiuoti kaip kad viršuje 
nurodyta.

Skautų Rėmėjų K-tas

st.catharines
ST. CATHERINES 
MIESTE JONINES
Jau eilė metų St. Cath

arines mieste yra ruošia
mos Joninės. Tai plataus 
masto parengimas, savo 
dydžiu ir apimtim beveik 
atitinka Lietuvių Dienoms. 
Per Jonines būna labai 
kruopščiai ir gražiai pa
ruoštos programos, auk
što meninio lygio. Daž
niausia programas užpil
do pagarsėję meniniai 
vienetai,žinomi Kanadoje, 
Amerikoj ir net Euro
poj. Šiemet tokį netikėtu
mą mums suteiks Mon- 
trealis. Iš ten atvyks vi
siems žinomas ir garsus 
meno ansambli^’Gintaras", 
vadovaujamas žymių me
nininkų p.p.H. ir Z. Lapi
nų. Šis meno ansamblis 
daug yra pasirodę s: A meri- 
koje ir Kanadoje ir visur 
visiems yra palikęs gra
žių prisiminimų .Kas kar
tą yra pamatęs šį gran
diozinį ir aukšto lygio 
meno vienetą, visada ilgi
si ir vėl nori pamatyti. 
Rengėjai ir visi St. Cath
ar iniečiai yra labai dė
kingi " Gintarui", kad jis 
savo atsilankymu pratur
tina programą ir pačias 
Jonines padaro iškilmin
gesnes. Tad turėdami to
kią programą skautų rė
mėjai tikisi gausios pu
blikos iš arti ir toli,seni
mo ir jaunimo. Senimas 
turės puikią progą malo
niai popietę praleisti, su
sitikti savo senų pažįsta
mų, o jaunimas tarp visų 
kitų jaunatviškų linksmy
bių, paieškoti ir paparčio 
žiedo... Tad visi tą dieną 
vykime į St,Catherines.

Tas grandiozinis paren
gimas įvyks s.m.birželio 
mėn. 24 d. 6 vai po pietų. 
Merritton Community 
Center salėj, Park Ave. 
Privažiavimas puikus. 
Automobilių pastatymui 
vietos daug.

Tad iki malonaus pasi
matymo per Jonines St. 
Catharinej. 

ŠIAULIŲ EKSKURSIJA
Montrealio Šiaulių kuo

pą ateinančio liepos 8-15d. 
rengia ekskursiją į Kenne
bunk Port,Maine.Kas no- 

i 
retų prie šios ekskursi
jos prisidėti, turi kreiptis 

įV.Sušinską, jo telefonas: 
366-7281.

DALIAI ŠBIDYTEI, kuri 
rengiasi susituokti su W. 
Whistle, Aušros Vartų pa
rapijos salėje buvc-«iirp.nfr-» 
tas riešvestuvinispokylis. 
Atsilankė gausus būrys 
artimų bičiulių ir nuota
kos draugių. Ji gavo daug 
dovanų.

NEW YORK SUNDAY
NEWS birželio 4 d. iš

spausdino laišką į redak
ciją pasirašytą E.Verme-

r*******************
CAPE COD RAMIOJE IR GRAŽIOJE 
***********Jc**
VIETOJE I5NUOMUOJAMI ATOSTOGAUTOJAMS
KAMBARIAI SU MAISTU.

Arti prie pajūrio šilto vandens sroviu pa- 
pludymis tik 2-3 minutės nueiti pėsčiam.

Norintieji prašome dabar užsisakyti 
kambarius.

Tel. (617) 775-7841

Adresas: E. Grušienė 
85 Standish Way, 
W. Yarmouth, Mass. 02673

LIETUVIŠKA RADIJO

RADIO 1410 MONTREAL PROGRAMA

KIEKVIENA TREČIADIENĮ, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, 1053 Albonel Cr., Duvernay, P.Q. TEL. 669*8834

Baltic Wwdwwk Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Dar emos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

ivairOs medžio dirbiniai.

547 Lafleur Ave., LA SALLE 650, P.Q. TEL. 366-38 84.

BELLAZZI-LAMY INC.
(VAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 
Durys, langų rėmai. Izoliacija. Ten-Test. 
Masonite, statybinis popieris, cementas, 
B. P. išdirbiniai ir visa Lt.

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

A A Ar

TEL. 366-7281 
***************

• Atliekami mechaniniai darbai

• ičores taisymas ir dažymas

e Dunlop padangos ir baterijos 

(Lietuviams nuolaida)

Savininkai: y, Šulinskas 389-0571 ir J» Z avy s 365-3252

llnivelial Cleaned & Tjailo'iA
B. KIRSTUKAS

239 FOURTH AVENUE 
(at Wellington St.)

Tel. 769-2941

lis, iš Yonkers,N. Y., kur 
sakoma: Niksono kelionė į 
M askvą,tai laidotuvių mar
šas Rytų Europos kraš
tams ir milijonams loja
lių amerikiečių, kilusių iš 
Baltijos valstybių, Lenki
jos, Ukrainos, Čekoslova
kijos ir Vengrijos, kurios 
išniekinimą atsiminsime 
ateinantį lapkričio mėne
syje. <

Cekoslovakijoje, aukšto 
meninio lygio, garsus te
atras "Z abrano"uždaromas 
už nepasįdavimą komunis
tų partijos linijai.

Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky- 
mu.s, vyriškus paltus, kostiumus ir kel' 
nes. Aukštos kokybes medžiagos.

14 psl.
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KLB ŠALPOS REIKALAI

KLB Šalpos Fondo Ko
mitetas džiaugiasi ir kartu 
dėkoja toms apylinkių val
dyboms, kurios atkreipė 
dėmesį ir paskyrė KLB 
Šalpos Fondo atstovus sa
vo kolonijose. Komitetas 

■Mlki, kad ateityje visos li
kusios apylinkių valdybos 
suras tinkamus asmenis, 
kurie sutiks dirbti tą sun
kų, bet kilnų šalpos darbą. 
Tik dirbdami kartu, pa
sieksime šalpos veikloje 
gražių rezultatų. Komite
tas savo pirmame posėdy
je nutarė, kad be atstovų 
kolonijose nebus galima 
išvystyti šalpos darbo.Tuo 
tarpu atstovai bei skyriai 
veikia šiose vietovėse:

4 1. Vancouver - Rūta Ra
dzevičiūtė, 115 Vest 39th 
Ave., Vancouver, B. C.
2. Edmonton -F. Kantau- 
tienė, 12010 87th Avė., 
Edmonton, Alberta.
3. Sault Ste Marie - R.

* Galinienė, 257 Birch str., 
Sault Ste Marie, Ont.
4. Sudbury - J. Staškus, 
79 Front st., Sudbury, Ont.
5. Ottawa - P. Ancevičie- 
nė, 13 Redvin, Ottawa 12, 
Ont.
6. Montreal - Šalpos Fon - 

•* do skyrius, M. Kasperavi
čienė , 1040 Willibrord Ave. 
Verdun 204, Que.
7. St. Catharines - J. Le- 
levičius, 77 Forster str., 
St. Catharines, Ont.

4 8. Hamilton - Šalpos Fon 
do skyrius, 137 Gladstone 
Ave. Hamilton 22, Ont.
9. London - Bronius Za
bulionis, 30 Marbenor 
Cres., London, Ont.
10. Rodney - St. Paketu- 

^ras, R. R. 1, Rodney, Ont.
Komitetas prašo atstovų 

nuoširdaus bendradarbia
vimo šalpos veikloje ir 
kviečia visais rūpimais 
šalpos reikalais kreiptis į 
&LB Šalpos Fondo centrinį 
komitetą.

Taip pat komitetas pra
šo visų atstovų, jeigu dar 
nepravedė Vasario 16-sios 
gimnazijos bendrabučio 
statybai vajaus, atlikti 
įąrbą, kol neprasidėjo va
saros atostogos. Pirmieji 
Vasario 16-sios gimnazijai 
vajų atliko ir pinigus jau 
prisiuntė Fdmontono apy
linkė. Hamiltone vajus ir
gi vyksta. Čia daugiausia 
dirba jaunimas. Vėliau 
spaudoje bus . paskelbta

1972. ę8. 1972. VI. 14

apie vajų Vasario 16-sios 
gimnazijos bendrabučio 
statybai.

Malonūs tautiečiai, ku
rie gyvenate toliau nuo di
desnių lietuviškų centrų 
arba nebūsite surasti rin
kėjų namuose, galite savo 
auką bendrabučio statybai 
siųsti tiesiog KLB Šalpos 
fondui šiuo adresu: KLB 
Šalpos Fondas, 137 Glas- 
tone Ave., Hamilton 22, 
Ont. Čekius ar money or
derius rašykit: Lithuanian 
Canadian Community Re
lief Fund. Komitetas vi
siems nuoširdžiai dėkoja 
iš anksto už aukas Vasario 
16-sios gimnazijai. Padė
kime broliams užjūryje. 
KLB Šalpos Fondo Komi

tetas.

MONTREALIOKLB BAL
TIJOS STOVYKLAVIETĖS 

FINANSINIS STOVIS 
Jau daugelį metų, Mont- 

realio lietuviškoje visuo
menėje vienu aktualiausiu 
reikalu buvo Baltijos sto
vyklavietės padėtis.

Prieš septynerius metus 
pradėti lietuviškos Jauni
mo stovyklavietės įrengi
mo darbai sulaukė didelio 
ir aiškaus montrealiečių 
pritarimo. Sukeltas entu
ziazmas ir visa eilė skelb
tų piniginių paramų bei va
jai ir talkos, o taip pat pa
vienių asmenų aukos ir su
darė pagrindą pastatyti 
šiuo metu stovyklavietėje 
esančius pastatus ir įsigy
ti būtiniausias stovyklavi
mui priemones.

Visa tai buvo sukelta ir 
padaryta kelių ar kelioli
kos žmonių pasiryžimu.

Paskutiniu metu Balti
jos stovyklavietės būklės 
atrodo lyg ir nereikėtų pri - 
minti. Bet vis dėlto pra
vartu priminti, kad visuo - 
menė to viso neužmirštu. 
Stovyklavietei dar daug ko 
reikalinga. Mūsų jaunimo 
gyvenime svarbi stovykla
vietė dar reikalinga ben
dro visų nemažėjančio dė - 
mesio, jai dar reikalinga 
bendra visų talka ir mate
rialinė parama.

Neužmirškime šių rei
kalų pažvelgę į praeitų me
tų finansinę apyskaitą. 
Laikotarpyje nuo 1971.4.1 
d. iki 1972.3.31 d. gauta 
pajamų viso 1660.61. Au
kojo: Aušros Vartų para
pija - 100.00 dol., KL 
Fondas 100. 00 dol. Tėvai 
Jėzuitai 50. 00. Gauta už 
stovyklavimą iš skautų 

100. 00, iš ateitininkų Lo
terijos 576.08: , pagal pa - 
sižadėjimus 325.00, pavie
nės aukos 255. 00, procen
tai iš banko 67.53. Saldo 
likutis iš praeitų metų 1131. 
72.

Turėta išlaidų: įvairus 
mokesčiai 126.49, draudi
mas 94.00, administraci
jos ir ūkio išlaidos 90.34., 
Litui gražinta skola ir pa
lūkanos 783.65; viso išlai
dų 1094.48. Saldo 1972 ko
vo 31 dienai 1697. 83. Ba
lansas 2792. 31. Gautoji iš 
Lito 1972 metų500. 000 dol. 
auka įnešta į šiųmetų apys - 
kaitą.

Palyginus su kelių pra
ėjusių metų pajamų pozici
ja-labai sumažėjo, o tuo 
tarpu čia nurodytai apys - 
kaitos datai dar buvo liku
sios nemokėta 3000.00 dol. 
skola Litui. O pagal gau
tus pasižadėjimus tėra tik 
875.00 dol., kurie bus gau- 
ti tik 1974 metais.

Taigi, Baltijos stovyk
lavietės reikalai dar nėra 
baigti, kaip kad kas nors 
galvoja. Tuos reikalus dar 
reikia gerokai pajudinti, 
kad jie nebūtų visai už
miršti. Dar atsiminkim, 
kad visuomet stovyklavie
tei reikalinga bendra visų 
talka ir parama.

J. ŠIAUČIULIS 
Baltijos stovyklos Komite
to Iždininkas.

PAŠALINTAS PIOTR 
ŠELEST- UKRAINOS 
VALDYTOJAS
Savo laiku įtaikingas 

Šelest kurš diktatoriaus 
teisėmis valdė stambiau
sią po RSFS respubliką , 
staiga pateko į nemalonę 
ir buvo pašalintas. Jis pas
kirtas į nežymią SSR mi- 
nisterio pirmininko pava
duotoja postą. Greičiausia 
jis neteko ir vietos Polit- 
biure. Pravda, paskelbda
ma šią žinią jokių kemen- 
tarų nepridėjo. Eina kal
bos, kad Šelestbuk tai rei
kalavęs, kad būtų pralauž
ta Amerikos blokada Viet
namo vandenyse, o taip 
pat, kad būtų atšauktas 
prezidento vizitas į 
Maskvą.

Maskva jaudinosi pre
zidento Nixono vizito metu 
į Pekiną. Nemažiau sujau
dintas ir Pekinas, atvykus
NUonui į Maskvą. Jų laik
raštyje buvo paskelbta kad 
didžiausi šio pasaulio nu
sikaltėliai, tai sovietai ir 
Amerika. Bet apie Ni^ono

NAMELIS MIŠKE

kelionę į Maskvą kiniečių 
spaudoje nėra nė žodžio. 
Matyt laukiama kol galu
tinai paaiškės Maskvos pa
sitarimų rezultatai.

IŠ NEW YORKO staiga 
dingo Emanuelis Gambi
no, kurs priklauso vienai 
italų mafijos šeimai. Prieš 
kiek laiko jis paslap-ingai 
buvo pagrobtas,o dabar už 
ji reikalaujama 350 tūks
tančių dolerių išpirkimo.

PASIRODYS LENA 
VALAITYTE
Tautinių Šokių Šventės 

Užsienio Šokėjų pasirody
mų ir Talentų Vakare, ku
ris įvyks liepos mėn.ld., 
Marijos Aukštesniosios 
Mokyklos Auditorijoje, 
pirmą kar!ą Amerikoje 
pasirodys Vokietijoje pa
garsėjus i populiarios mu
zikos daininkė Lena Va
laitytė. Ji dideliu pasise
kimu neseniai koncerta
vo Prancūzijoje ir Japo
nijoje.
NAUJAS SOVIETU KOM
PARTIJOS VALYMAS

Sovietų Kompartijos Cen
tro komiteto nutar imu ruo
šiamas i 1973-1974 pakeisti 
visų narių partinius bilie
tus. Tai esą daroma tikslu 
"stiprinti partiją,didini ko
munistų aktyvumą ir pa - 
kelti jų drausmę. Tai bū
siantis varbi politinė prie

monė”. Žodžiu, rengiamas 
naujas ir matyt labai griež
tas komunistų partijos va
lymas nuo neištikimo ele - 
mento.

Ryšium su okup. Lietu
vos katalikų protesto raš
tu, Vlikas š. m. gegužės 
24 d. išsiuntė raštą Jungt. 
Tautų Generaliniam Se
kretoriui Kurt Waldhei- 
mui.

Vilko rašte sakoma, jog 
kyla didelis susirūpinimas 
ir taip pat dokumentus pa
sirašiusių nusivylimas, 
kad J. Tautų organizacija 
ligi šiol nėra patvirtinusi 
lietuvių protesto dokumen
tus gavusi, nors vienas jų 
buvo skirtas Gen. Sekre
toriui,

Vlikas savo rašte toliau 
nurodė, kad reikalas gin
ti žmogaus teises - visur 
ten, kur jos pažeidžiamos 
- tai viena svarbiausių pa
čios organizacijos gyvavi
mo pagrindų. Lietuvių 
protestų autoriai pažymė - 
jo, kad jų kreipimąsis tu
rėtų atsidurti”atitinkamo- 
se institucijose”, ypač, 
kai Lietuva nėra atstovau
jama J. Tautų organizaci
joje”. E.

VA LERIJOS ŠIMKUS,žy
mus visuomenės veikėjas 
ir "Laisvosios Lietuvos" 
leidėjas nesenai Chicago- 
je turėjo operaciją.Dabar 
sveiksta.
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AKCIJŲ VAJUS

Tęsiame saraša asmenų, 
kurie pirko NL bendroves 
akcijų:
25 M. Juodis — 5 akcijas 
26X.X. -2 “
27 P.Gulbinskas — 1 “
28 J. Januiaitis — 1 “
29 P. Lelis - 1 akcija.

Šio vajaus metu viso jau 
yra nupirkta 110 akcijų - 
1,100 dol. sumoje. Laukia
me atsiliepiant daugiau.

E. KARDELIENĖS muzi
kos studijos mokinių me
tinis koncertas įvyks šeš
tadienį 17 birželio 7 vai. 
vakare, Aušros Vartų sa
lėje.

Visi maloniai kviečiami 
pasiklausyti jaunųjų talen
tų.

Mirė Mačiulaltis ir K. 
Trečiokas. Antradienį 6.

VL palaidoti iš Aušros 
Vartų bažnyčios.

• Reginai Buikaitei ište
kančiai už Jono Išganan
čio, sekmadienį Aušros 
Vartų parapijos salėje, 
buvo suruošta priešves- 
tuvinė staigmena. Apie 
150susirinkusių moteriš
kų asmenų vaišinosi ir 
sveikino busimąją Išga- 
naitienė įteikdamos dova
nas.
• Jono ir Vincės (Leipu- 
tėą) Gudų duktė Birutė su
situokė su J^Augaičiu.Į jų 
vestuves Chicagon, buvo 
išvykę montrealiečiai Al
fonso ir Jurgio Gudų šei
mos.
• Alfonsas Daugėlavičius 
su žmona buvo išvykę į 
Europą. Apie mėnesį lai
ko praleisdami ten apva
žinėjo daugelį valstybių 
ir gana patenkinti sugrįžo 
į Montrealį.

©Aušros Vartų parapijos 
choras birželio 24 d. sa
vaitgalį numatęs išvyką 
pas Kukenius į Cowans- 
ville, PjQ.

Vyksta busu ir norin
tieji išvykoje dalyvauti 
kreipiasi į A.Keblį.
Tel. 844-9254.

JIE BAIGĖ STUDIJAS
8 Montrealio jaunuoliai 
sėkmingai baigė Loyola of 
Montreal universitetą.
Bachelor of Arts:

B.G. Andrukaitis, R.Gu- MONTREALIO atmatų 
rėčkas (cum laude\B.V. valytojų streikas nesibai- 
KuncevičiūtėjD. V.Shkuda gia.Oraspavojingai užter- 
(cum Įaudė),D. Tušas. šiamas,miesto būklė kas-
Bachelor of Commerce: dien blogėja. O pastaro- 
R.D.Staškevičiutė,Honors šiomis dienomis atsirado 
Economics (cum Įaudė] nauji pavojai. Jau keturi 
Bachelor of Science: vaikai buvo sukandžioti
A.C. CĮžauskas, LdR. Jo- žiurkių, kurios daugiau
kubaitytėfmagna cum įaudė' 
M. P. Navickas

ATITAISOMAS 
PRALEIDIMAS

Vasario 16 Dienos minė
jimo sąraše buvo praleis
ti šie aukotojai. J.Viliu- 
šis, aukojo K. L. Bendruo
menei 2podol. ir Tautos 
Fondui 2QOdol. ir K.Bub- 
liauskienė 3,00 dol. K. L. 
Bendruomenei.

K. L.B.Montrealio Apy
linkės Valdybos ižcL.

JONINIU LAUŽAS
L.K. Mindaugo iš Jūrų 
Šaulių kuopos Birželio 
mėn. 24 d. Šeštadk P. 
Skruibio vasarvietėje 
rengia Įdomų Jononių Lau
žą su atatinkama progra
mą.

Kviečiami visi.< 
ZUZANA KAVALIENĖ 
'kuri anksčiau gyveno

M on treaty je, nesenai mi
rė JAV- s e.

JULĖ
ANDREJAUSKIENĖ 

gulėjo vietos ligoninėje 
ir turėjo operaciją. 

atmatų sus trinkus daros i 
vis aršesnes.Mokyklų va
dovai tuo labai susirūpi
nę, nes yra pavojus, kad 
žiurkės gali užkrėsti vai
kus pavojingomisligomis.

RENKAMOS AUKOS 
Vasario 16 Dienos Gimna
ziją Vokietijoje 18 11-jo 
Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso reikalams, 
renkamos aukos.Kviečia
mi visi Montrealio Lietu
viai pagal išgales minė
tiems reikalams paaukoti.

PETRAS A D A M O N I S
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

-------------------------------------------------------J*. 
------------------------------ —------- ,,----- , 

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’J.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
6695 —- 3 5 th Avenue, Montreal 409

TEL. 727-3120 Namų 376-3781

NEV YORKO gegužės 
28 d. Times Square įvyko 
lietuvių demonstraciją ry
šium su tragiška Romo 
Kalanto mirtimi.Dalyvavo 
apie 300 lietuvių. Jie ne
šė įspūdingus plakatus. 
Kalbėjo lietuviškų organi
zacijų atstovai,o taip pat 
ir kitų antikomunistinių 
organizacijų vadai, ♦ 

PRIZINIS ŠAUDYMAS 
Birželio 18 d. P. Skrui

bio šaudykloje kurioje 
įvyks Nepriklausomos 
Lietuvos piknikas, įvyksta 
L. K. Mindaugo šaulių 
kuopos prizinis šaudymas^ 
del Rinktinės pereinamo
sios taurės.

Visi kuopos šauliai ir 
šaulės prašomi dalyvauti. 
L. K. Mindaugo š.k. šau
dymo vadovas.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: *256-5355

BIRŽELIO 18 d., SEKMADIENI, P. F. SKRUIBIO VASARVIETĖJE 

MONTREALIO IR OTTAWOS LIETUVIU 

PIRMOJI VASAROS

9*9" ii ne!
KILNUS TIKSLAS:- LIETUVIŠKAI SPAUDAI 
PAREMTI.

Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., I.B.
A g e n _t jj_r_į _ L £ i Js J _£_ 5 JČk_

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE. 
Telefonai: 766 5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:

SMAGI PROGA: - PAMATYTI IŠ DAUGELIO VIE
TOVIŲ SENUS PAŽĮSTAMUS, 0 TAIP PAT PALIKTI ATMINI

MUI DAUGELI VEIDU LAIKRAŠČIO PUSLAPIUOSE.

KELIAS Į NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GEGUŽINĘ :

KVIEČIAME

Einamąsias s-tas    5.0% 
Taupomąsias s-tas    6.0% 
Term. ind. 1 metams ____ 6.25%
Term. ind. 2 metams_____ 6.5%
Term. ind. 3 metams_____ 6.75 %

Asmenines .........  8.5%
Nekiln. turto __ ________  75%
Čekių kredito .......  9.0%
Investacines... ..... nuo 9% iki 12%

Duoda nemokamą gyvybės apdraudą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 už paskolos sumą.

Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 
v., darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadie
nius; vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 valandos. 
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 
1 ikjf 6 v. ir vakarais — pirm., trečiad. ir penktad. nuo 7 iki 9 v.
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio mėnesio 15 dienos 
iki rugsėjo mėnesio 15 dienos ir per visus ilguosius savaitgalius.
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