
Jaunimo akiračiai
Minties horizontai labiausiai plečiasi jaunystėje. Tada atsiran

da ir žinojimo, ir idealu alkis. Tiesa, dabartiniu metu jaunimo gre
tose nematyti ano mickevičinio "siek ten, kur žvilgsnis nepasiekia, 
laužk tai, ko protas nepajėgia", tačiau būtų-apgaulu tvirtinti, kad 
dabarties jaunime nėra idealų. Yra ir dabar skaidraus jaunimo, be
sirikiuojančio didžiųjų idealų linkme, bet jų būriai, kad ir gausūs, 
yra užgožti rėksnių minios, kurių nepaprastai reklamuoja masinės 
komunikacijos priemonės. O ir tuose elgetinės išvaizdos jaunuoliuo
se plaka idealo jieškanti širdis, tik ji pasinešusi miražų keliais, ve
dančiais į gyvenimo dykumas, o ne jo pilnatvę. Dabarties jaunimo 
gretose yra įsisukę pranašai, kurie žavi daugelį jaunuolių ne gyve
nimo išminties idealais, bet miražais, kurie tik laikinai žėri idealų 
šviesa — vėliau išnyksta, palikdami keleivius kryžkelėse. Dėlto svar
bu jaunystės amžiuje plėsti minties ir širdies akiračius, susiorien
tuoti ir nepasiduoti apgaulingiem miražam, kad ir labai madin
giem. Mada yra įtakingas dalykas, bet ji pagauna tik paviršiumi 
plaukiančius žmones, kuriems išorinė forma yra svarbiausia gyve
nimo dalis. Kaip drabužių srityje naujausių madų vaikosi formos 
žmonės, taip ir idėjų srityje — jas pasigauna jaunuoliai ne dėl 
vidinės vertės, bet dėl madingumo. Visa tai yra labai seklaus gyve
nimo apraiškos, rodančios jaunimo horizontų siauruma, kur daug 
triukšmo, bet mažai minties, daug sekso, bet mažai širdies, daug 
mokslo, bet mažai išminties.

★ ★ *
Tokiose madingumo seklumose turi bręsti ir lietuvių išeivijos 

jaunimas, ypač Š. Amerikoje. Jo horizontai mažai kuo platesni už 
amerikiečių bei kanadiečių jaunimo. Prie lietuvių jaunimo akiračių 
praplėtimo galėtų žymiai daugiau prisidėti savoji kultūra, besireiš
kianti per šeimas, mokyklas, bažnyčias, organizacijas, spauda. Rei
kia pripažinti, kad daugeliu atveju savoji kultūra žymiai praturtina 
bei praplečia mūsų jaunuolių akiračius, ypač iki universiteto slenks
čio. Deja, universitetuose mūsų jaunimas lyg ir atsipalaiduoja nuo 
lietuviškosios kultūros, giliai įbrenda amerikietiškojo n ir nustoja 
domėtis lietuviškuoju gyvenimu. Lietuviškosios jų kultūros beveik 
niekas nebepapildo, susidaro didelė disproporcija tarp lietuviškojo 
ir amerikietiškojo gyvenimo. Taip, studentai savo kilmę jaučia, lie
tuviams daromas skriaudas pergyvena, bet lietuviškos veiklos išvys
tyti negali. Dėlto beveik visur studentų sąjungos jau kuris laikas 
mažai gyvybės terodo, išskyrus negausius atvejus. Tai nuostolingas 
dalykas ne tik lietuvių tautai, bet ir patiem studentam, nes savoji 
kultūra nebėra ta dvasinė maitintoja, kuri turtina jauno žmogaus 
minties ir širdies pasaulį, plečia jo akiračius. Gal daugiau įžvalgu
mo šioje srityje yra parodę ukrainiečiai. Jų studentijoj yra gana 
daug aktyvių asmenų, kurie pajėgia įsisavinti ukrainietiškaja kul
tūrą akademinėje plotmėje. Tuo būdu jie praplečia savo dvasinį 
akiratį, kuris padeda išvengti madingų, bet pavojingų dabarties 
jaunimo seklumų.

* * *
Negalima sakyti, kad lietuviai akademinėje plotmėje nieko 

nebūtų padarę savo jaunimo horizontui plėsti. Čikagoje yra peda
goginiai lituanistikos kursai, Fordhamo universitete kas vasarą or
ganizuojamas lituanistinių dalykų semestras, rengiamos mokytojų 
savaitės, lituanistiniai seminarai, organizaciniai kursai, stovyklos ir 
t.t. Visa tai yra gražios pastangos, bet jos apima tik mažą dalį aka
deminio jaunimo. Reikėtų pagalvoti apie platesnio masto pastovią 
iniciatyvą. Pvz. turime JAV-se Lituanistikos Institutą, kurio veikla 
reiškiasi daugiausia suvažiavimais, paskaitomis, leidiniais. Šalia to, 
jis atliktų didelę misiją, jei visose lietuvių kolonijose, kur yra stu
dentų, organizuotų lituanistinius seminarus, parinktų dėstytojus, 
padėtų jiems pasiruošti, parengtų semestrinius planus, parūpintų 
literatūros, išduotų pažymėjimus ir t.t. Jau ir dabar yra vienur kitur 
lituanistiniai seminarai. Jų prestižas ir skaičius pakiltų, jeigu Li
tuanistikos Instituto dėka būtų pakeltas ir jų lygis bei pajėgumas. 
Be to, mūsų akademinio jaunimo horizontui plėsti galėtų pasitar
nauti ir Vasario 16 gimnazija drauge su europine atmosfera. Atpi
gus kelionėms lėktuvais, mūsų jaunimas kas vasarą būriais skren
da Europon. Jei Vasario 16 gimnazijoj būtų rengiami lituanistikos 
kursai, galėtų sutraukti nemažą būrį atostogaujančių studentų. Jau 
pats keliavimas po Europą prisidėtų prie akiračių plėtimo bei jauno 
žvilgsnio gilinimo. Kai jaunimas pradės plačiau matyti, pajėgs pla
čiau galvoti ir giliau tikrovę suvokti. Pr. G.

Pasaulio įvykiai
NAUJĄ POLITINĘ KRIZĘ JAV GALI SUKELTI DIENRAŠČIO “THE NEW 
York Times” paskelbta slapta Pentagono studija apie Vietnamo 
karą — lemtinguosius 1964 m. įvykius, kurių dėka buvo pradėti 
Šiaurės Vietnamo bombardavimai. Studija buvo paruošta anuome
tinio krašto apsaugos sekretoriaus R. McNamaros įsakymu ir už
baigta jo pareigas perėmusio C. Cliffordo. Dėmesio centre yra š. 
Vietnamo greitlaivių įvykdytas amerikiečių naikintojo “Maddox” 
užpuolimas rugpjūčio 2 d. Tonkino įlankoje bei pakartotinis greit
laivių bandymas paskandinti naikintojus “Maddox” ir C. Turner” 
rugpjūčio 4 d. Dėl šių incidentų JAV kongresas rugpjūčio 7 d. 
davė leidimą prez. L. B. Johnsonui imtis atitinkamų priemonių, 
kurios ir buvo akstinu neoficialiam karui tarp JAV ir S. Vietnamo.

KANADOS ĮVYKIAI

SUMAŽINS PAJAMŲ MOKESČIUS
Finansų ministerio E. Benso- 

no naujasis biudžetas sumažins 
pajamų mokesčius beveik % 
kanadiečių. Nuo š.m. liepos 1 d. 
panaikinamas 3% mokesčių pa
pildas, pajamų mokesčiai tiems 
kanadiečiams, kurių apmokesti
nama suma yra mažesnė nei 
$500. Televizijos ir radijo pri
imtuvus, patefonus 15% atpi
gins gamintojų mokesčio Otavai 
atšaukimas. Nuo 1972 m. sausio 
1 d. neapmokestinama suma 
kiekvienam dirbančiam kana
diečiui padidinama iki $1.500, 
vyrui su nedirbančia žmona — 
iki $2.850. Šeimoms bus leista 
atskaityti vaikų iki 14 metų iš
laidas iki $500 už vaiką arba 
$2.000 bendros sumos. Dirban
čios motinos turės teisę nura
šyti vaikų darželio išlaidas ar 
atlyginimą samdomai auklei. Vi
siems kanadiečiams, sulauku
siems 65 metų amžiaus, bus lei
džiamas specialus $650 papil
das. Visos šeimos mokės ma
žesnius pajamų mokesčius. Vien
gungiams ir neištekėjusioms 
moterims mokesčiai nežymiai 
sumažinami iki $8.000 metinių 
pajamų. Uždirbantys nuo $9.- 
000 iki $20.000 į metus mokės 
$36 - $78 didesnius mokesčius, 
kai tuo tarpu žmonės su $25.- 
000 — 100.000 metiniu uždar
biu kasmet galės sutaupyti nuo 
$3 iki $1.011. Pirmą kartą Ka
nados istorijoje įvedamas kapi
talo padidinimo (capital gain) 
mokestis. I pajamų mokesčius 
reikės įtraukti pusę kapitalo at
nešto pelno ir nusirašyti pusę 
patirtų nuostolių. Mokesčių da
linę reformą, atrodo, paskatino 

bedarbių skaičius gegužės mė
nesį, sumažėjęs 116.000, bet vis 
dar siekiąs 543.000. Daug kas 
E. Bensono biudžetą vadina rin
kiminiu biudžetu.

Federacinės ir provincinių vy
riausybių premjerai sutarė Bri
tų Kolumbijos sostinėje Vikto
rijoje 1867 m. ^pasirašyto Britų 
Šiaurės Amerikos Akto perkėli
mą Kanadon. Lig šiol minėtasis 
dokumentas, kuris iš tikrųjų yra 
Kanados konstitucija, buvo tvar
komas Britanijos parlamento. 
Kiekvienam pakeitimui reikėjo 
oficialaus Britanijos vyriausybės 
sutikimo. Konstitucijos perkėli
mui rasta kompromisinė formu
lė — Kvebekui padarytos nuo
laidos socialinių įstatymų sri
tyje, dviejų oficialių kalbų pa
brėžime, nors provincijom ir 
toliau paliekama teisė vartoti tik 
vieną oficialią kalbą. Šią formu
lę iki š.m. birželio 28 d. turi 
patvirtinti visų provincijų prem
jerai ir vėliau gauti savo parla
mentų pritarimą. Jeigu bent vie
nas premjeras ar kuris nors 
provincinis parlamentas. p a s i- 
sakytų neigiamai, sugriūtų kom
promisas, neribotam laikui bū
tų atidėtas konstitucijos perkė
limo klausimas. Lemiamą žodį, 
atrodo, turės Kbeveko parla
mentas ir premjeras R. Bouraš- 
sa, kuriam didelį spaudimą daro 
šios provincijos tautininkai. 
Kvebekui buvo pažadėta teisė 
tvarkyti vaikų ir jaunimo prie
dus bei darbininkų apmokymą, 
tačiau Otava neįsipareigojo šiem 
reikalam duoti pinigo. Lig šiol 
tokias socialinės gerovės progra-

(Nukelta j 8-tą psl.)
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Veikia ne tik didžiosios lietuvių; apylinkės, bet ir mažosios, toli gyvenan
čios nuo tautiečių centrų. Jų veikla rečiau matoma spaudoje, tačiau gy
vai reiškiasi, ypač specialiomis progomis. Pavyzdžiui, Kanados Edmonto- 
ne, Albertos provincijoj, buvo surengtas gražus Motinos Dienos minėji
mas, kuriama programą atliko jaunimas. Nuotraukoje — tas jaunimas 
įteikia gėlių puokštę programos vadovei Daliai Mitalienei

Milijonai doleriu jaunimui
Ryšium su infliacija Kanados 

ekonominis gyvenimas buvo pri
stabdytas, valdžios išlaidos ap
karpytos, didieji projektai ati
dėti. Tuo būdu dolerio vertė bu
vo stabilizuota, infliacija gero
kai sustabdyta, bet atsirado žy
miai daugiau bedarbių nei kitais 
metais. Dėlto ir studentai, ku
rie anksčiau vasaros atostogų 
metu lengvai gaudavo darbus, 
nebegalėjo jų gauti šią vasarą. 
Opozicinės partijos ėmė kelti 
triukšmą parlamente, spaudoje, 
suvažiavimuose dėl perdidelio 
bedarbių skaičiaus ir jaunimo 
negalinčio gauti vasaros darbų 
Vyriausybė tuo susirūpino ir pa
žadėjo palaipsniui vėl suakty
vinti ekonominį krašto gyveni
mą, o studentams paskyrė $245 
milijono. Šios lėšos pavestos 
valstybės sekretoriaus G. Pelle
tier ministerijai, kuri sudalė 
specialų skyrių “Opportunities 
for Youth Program”. Pastarasis 
paskelbė kvietimą jaunimo gru
pėms sudaryti savo programas 
ir jas pateikti vyriausybei, ku
ri priimtus projektus finansuos.

Judriausi — studentai
Ypač aktyvūs pasirodė stu

dentai. Jie prigalvojo įvairiausių 
projektų, pavadino iškilmingais 
vardais ir pateikė vyriausybei, 
nors dalis jų nebuvo rimti. Iš 
viso valstybės sekretoriaus mi
nisterija gavo 13.500 projektų, 
kurių 2500 buvo priimti, o 11.- 
000 atmesta. Kadangi atmestųjų 
yra dauguma, kilo nemažas su
sijaudinimas. Pasipylė priekaiš
tai vyriausybei parlamente ir 
spaudoje. Vieni kaltina minis
ter} už blogą projektų atranką, 
kiti už permažas sumas, treti 
— už neatsakyma į pasiteiravi
mus, ketvirti — už lėšų skyrimą 
komunistiniam gaivalui. Jaut
riausias priekaištas buvo pasta
rasis. Jį iškėlė kreditistų vadas 
parlamente R. Caouette. Jis mi
nister} G. Pelletier pavadino so
cialistu, remiančiu lėšomis Kve
beko separatistų grupes, griau
nančias Kanadą. Jis paminėjo, 
kad buvę nariai “Company of 
Young Canadians”, pasižymėję 
komunistinėm tendencijom, vėl 
gauna lėšų iš vyriausybės de
strukciniam darbui. R. Caouette 
nurodė visą eilę pavyzdžių Kve
beko provincijoj, kur tokio plau
ko grupių projektai buvo pri
imti.

Priekaištai spaudoje
Prie tos rūšies priekaištų pri

sidėjo ir spauda. Joje pasirodė 
žinia, kad Britų Kolumbijoj, ne
toli Prince George vietovės, gru
pė amerikiečiu jaunuoliu patei
kė projektą “Northern Wilder
ness Program”. Tai ūkis, kuria
me dirbtų vien jaunimas. Pro
jektą vyriausybė patvirtino ir 
paskyrė nemažą sumą lėšų. Ne
trukus pasklido žinia, kad tame 
ūkyje auginama marijuana... 

Panašus projektas patvirtintas 
ir Ontario provincijoj. Jis pa
vadintas “Future Farm” ir yra 
skirtas jauniesiems gatvių bas
tūnams, vartojantiems narkoti
kus. šiam vasaros projektui pa
skirta $39.600. Prie tos pačios 
rūšies projektų skirtina vyriau
sybės $15.000 pašalpa ir Toron
to pogrindžio laikraštukui “Gue
rilla”, kuris esą bus nemokamai 
gaunamas ligoninėse ir kitose 
institucijose. Gautoji pašalpa 
būsianti panaudota penkiolikai 
laikraštuko reporterių, kurie 
teiks informaciją tūkstančiams 
pravažiuojančių studentų. Laik
raštuko turinys gana kairus, 
anarchistiškas, nuteikiąs jauni
mą prieš policiją, įprastinę tvar- 
gą ir t.t.

Daug žymiai geresnių projek
tų buvo atmesti. Pvz. parlamen
te buvo nusiskųsta, kad net 
skautų organizacijos projektai 
nebuvo priimti. Tai sudarė nuo
monę, kad ministerija, skirsčiusi 
lėšas jaunimo projektams, nebu
vo objektyvi, stokojo informa
cijos apie projektus, perdaug 
palanki anarchistiniam elemen
tui.

Ministeris teisinasi
Valstybės sekretorius G. Pel

letier, kurio rezignacijos reika
lavo parlamento atstovas R. 
Caouette, gavęs tiek daug pylos, 
turėjo teisintis parlamente. Jis 
pirmiausiai papeikė savo kriti
kus, kad jie nepasitiki jaunimu. 
Esą buvo gauta 13.500 projek-

PASAULIO SLOVAKU KONGRESAS
Birželio 17-20 dienomis To

ronte įvyko pirmasis laisvojo 
pasaulio slovakų kongresas, ku
riame dalyvavo apie 2000 at
stovų ir svečių iš 17 kraštų. Už
sieniuose gyvena apie 3 milijo
nus slovakų kilmės išeivių (jų 
pačių duomenys). Jie turi gana 
daug įvairių organizacijų, para
pijų, institucijų, bet iki šiol ne
turėjo bendros, visus apjun
giančios vadovybės. 1970 m. bir
želio mėnesį Niujorke buvo su
kviestas organizacijų bei insti
tucijų atstovų suvažiavimas, ku
riame įsteigta slovakų Bendruo
menė, oficialiai pavadinta “The 
Slovak World Congress”. Jon 
įeina organizacijos, kultūrinės 
institucijos, laikraščiai ir klu
bai. Šis vienetas pirmininku iš
sirinko torontietį milijonierių 
Stephen Roman, kurio iniciaty
va surengtas pasaulinės apim
ties slovakų kongresas Toronte.

Slovakai, nuo amžių kovojan
tys už savo nepriklausomybę, 
šio kongreso proga pasirodė ga
na aktyvūs, turintys labai įta
kingu asmenų Kanadoje ir J. 
A. V. Pvz. nei lietuviams, nei 
latviams, nei kitiems kongresų 
ar dainų švenčių proga nepavy
ko prasiveržti didžioj on spau- 

tų bei prašymų. Per trumpą lai
ką nebuvę įmanoma jų visai tin
kamai įvertinti ir laiku atsakyti. 
Ministeris kvietė sudaryti spe
cialią komisiją iš visų partijų 
atstovų, kad ji pastudijuotų šią 
problemą ir pagerintų lėšų pa
skirstymą jaunimo projektams 
sekančiais metais. Pasak minis
terio, projektų vykdymas yra 
prižiūrimas jo ministerijos at
stovų-ir, jei randama netvarka 
ar piktnaudojimas, sulaikomas 
lėšų išmokėjimas. Paskiri nei
giami atvejai esą neturėtų už
temdyti viso darbo. Ministeris 
taipgi paskelbė, kad $24.7 mili
jono paskirstyta pagal provin
cijas: Atlanto — $2.8 mil. Kve
beko — $9 mil., Ontario — $5 
mil., Prerijų ir Šiaurės Vakarų 
Teritorijoms — $3.8 mil., Br. 
Kolumbijos ir Yukono $&.4 mil., 
įvairiom sritim — $500.000.

Iš ministerio pareiškimų bu
vo matyti, kad vyriausybės pro
grama jaunimui bus vykdoma ir 
toliau, kad paskiri atvejai, nors 
ir neigiami, neturės Įtakos į 
programos visumą.

Stebintiem vyriausybės pro
gramą parūpinti jaunimui vasa
ros darbų visdėlto susidaro nuo
monė, kad tie milijonai dolerių, 
išdalinti grupėm bei grupelėm, 
nedaug teprisidės prie jaunimo 
įdarbinimo. Šis kapitalas galėtų 
būti geriau panaudotas viso 
krašto mastu, jei būtų paruoštas 
bendras planas, atremtas į kraš
to gerovės reikalavimus. Ms.

don, o slovakams pavyko. Dien
raštis “The Telegram” birželio 
19 d. laidoje pirmame puslapy
je atspausdino spalvotą slovakų 
taut, šokių grupės “Zemplin” 
nuotrauką ir informaciją apie 
kongresą. Didžiosios spaudos 
atstovai sekė kongreso darbus 
ir informavo savo skaitytojus.

Kongresas vyko geriausiame 
viešbutyje “Royal York”. Pa
skaitininkais buvo pakviesti pir
maeiliai intelektualai. Pagrindi
nė kongreso dalis buvo šešta
dienio banketas ($12.50 asme
niui), kuriame dalyvavo visa ei
lė Kanados ir JAV įžymybių — 
garbės svečių. Labai gražiai bu
vo paruoštas 8 psl. valgiaraštis: 
viršelyje — Slovakijos vėliava 
(mėlyna-raudona), krašto emble
ma — dvigubas kryžius, Toron
to rotušė, antrame puslapyje — 
Kongreso deklaracijos tekstas, 
toliau — valgių sąrašas, banke
to programa, Slovakijos istori
niai bruožai ir žemėlapis. Ban
keto vadovu buvo radijo prane
šėjas Jack Dennet, kuris prista
tė labai gausius garbės svečius 
— vyskupus, politikus, kultūri
ninkus. Jų tarpe buvo daug ka
nadiečių ir du JAV senatoriai 

(Nukelta į 8-tą puslapį)

“The N. Y. Times” paskelbti do
kumentai atskleidžią lig šiol nu
tylėtą faktą, kad rugpjūčio 1-3 
d.d. Pietų Vietnamo marinai sa
botažo tikslu buvo įsiveržę į Š. 
Vietnamui priklausančias salas 
Tonkino įlankoje. Taigi, Ameri
kos kritikai dabar gali teigti, jog 
Tonkino incidentas buvo sąmo
ninga amerikiečių provokacija 
pradėti Š. Vietnamo bombarda
vimams. Jų argumentus sustip
rina jau prieš šį incidentą pa
ruoštas detalus š. Vietnamo 
bombardavimų pianas, nors iš 
tikrųjų kiekvienos valstybės 
strategai iš anksto turi būti pa
siruošę visokioms galimybėms. 
Toks pasiruošimo faktas negali 
būti laikytinas provokacija. Tei
singumo sekr. J. Mitchell teismo 
keliu nori nutraukti slaptų do
kumentų skelbimą “The N. Y. 
Times” puslapiuose, o liberalio
sios kairės laikraštis kaltina vy
riausybę spaudos laisvės pažei
dimu. Kol paaiškės galutinis 
teismo sprendimas, dokumentų 
skelbimas buvo sustabdytas. Jei
gu šiuos slaptus dokumentus ku
ris nors amerikietis būtų perda
vęs Maskvos, Pekingo ar Hano
jaus agentams, jis, be abejonės, 
būtų teisiamas kaip krašto išda
vikas. Tuo tarpu dienraštis “The
N. Y. Times”, dokumentus įsi
gijęs nelegaliu keliu, dangstosi 
šiuo atveju labai abejotinu spau
dos laisvės principu. Dokumen
tuose su visomis datomis cituo
jamas šifruotų radiogramų teks
tas. Tuos pranešimus sovietai 
tikriausiai turi magnetofono 
juostose. Ekspertams bus labai 
lengva įveikti anuometinį kodą 
ir iššifruoti galbūt dar eilę kitų 
gerokai svarbesnių pranešimų.

SPAUDOS LAISVĘ?
“The Toronto Telegram” bend

radarbis A. Einfrankas, buvęs 
31 mėnesį korespondentu Mask
voje, pasisako prieš “The N. Y. 
Times”, nors jis pats yra ameri
kietis ir karštas spaudos lais
vės gynėjas. Šiuo atveju “The
N. Y. Times” dienraštis atlieka 
paslaugą komunistams, skatin
damas Š. Vietnamą tęsti karą ir 
laukti prez. R. Niksono bankro
to. Spaudos laisvės vardu “The 
N. Y. Times” Stalino prieškari
nio teroro metais savo korespon
dentu Maskvoje turėjo stalinin
ką propagandistą, nutylėjusį 
masines žudynes. A. Einfrankas 
taipgi konstatuoja, kad Korėjos 
karo metais “The N. Y. Times” 
paskelbė slaptą žinią apie prieš
lėktuvines amerikiečių raketas 
jų naikintuvuose, netiesiogiai 
įspėdamas komunistus vengti 
oro kautynių. Pagaliau neuž
mirština ir bene didžiausia “The 
N. Y. Times” paslauga — redak
toriaus H. Salisburio pasiunti
mas į Š. Vietnamą ir jo komunis
tams labai parankūs reportažai. 
Pasak A. Einfranko, spaudos 
laisvės vardu neįmanoma apgin
ti įstatymų pažeidimo, kuris pa
deda vergų valstybei ir pasauli
nio masto vergijos sistemai. Ra
šinių seriją pagal minėtuosius 
dokumentus bandė skelbti ir 
“Washington Post” dienraštis.

PABĖGĖLIŲ PROBLEMA
Indijos premjerė I. Gandhi 

kritikavo pasaulio kraštus ir 
Jungtines Tautas už nepakanka
mą paramą šešiems milijonams 
R. Pakistano pabėgėlių. Chole
ros epidemija plečiasi ir yra 
pasiekusi lig šiol nepaliestas pa
bėgėlių stovyklas. Indijos užsie
nio reikalų ministeris S. Singh 
diplomatinės paramos jieškojo 
Maskvoj, Bonnoj, Paryžiuj, Ota
voj, Niujorke ir Vašingtone. 
Otavoje jis pareiškė, kad Indi
ja gali būti priversta uždaryti 
sieną su R. Pakistanu, jeigu 
prez. Y. Khanas nesustabdys iš 
V. Pakistano atsiųstos kariuo
menės tautžudystės R. Pakista
ne. Pasaulis turi daryti spaudi
mą prez. Y. Khanui. kad jis val
džią perduotų didžiule balsų 
persvara R. Pakistane išrinktam 
Avamio Sąjungos vadui šęikui

M. Rahmanui, kuris dabar yra 
uždarytas kalėjime. Šią mintį, 
kaip vienintelį dabartinės trage
dijos sprendimą, pakartojo ir 
Kanados užsienio reikalų minis
teris M. Sharp, paprastai nelin
kęs -kištis į kitų valstybių vi
daus reikalus.

PARTIJOS KONGRESAS
Socialistinės Vienybės Parti

jos vardu prisidengusi R. Vo
kietijos kompartija surengė VIII 
kongresą patvirtinti 1971-75 m. 
ekonominiam planui. Naujasis 
kompartijos sekr. E. Honeckeris 
žadėjo padidinti atlyginimus 
darbininkams 21-23%,pagausin
ti kasdieninių reikmenų gamy
bą, matyt, prisimindamas liūd
nų įvykių 18 metų sukaktį — 
1953 m. birželio 17 d. įvykusį 
vokiečių sukilimą prieš režimą. 
Žodį tarė ir iš Maskvos atvykęs
L. Brežnevas. Jo nuomone, ko
munistai jau yra įveikę sunkiau
sias kliūtis, jų dabar laukia 
lengvesnis kelias Į didžiuosius 
laimėjimus. Spėliojimų bangą 
sukėlė buvusio kompartijos va
do W. Ulbrichto nepasirodymas 
kongrese. Oficialiai paskelbta, 
kad jis susirgo, nors kongreso 
pradžioje yra sutikęs R. Berly
nan atvykusį L. Brežnevą.

RINKIMŲ REZULTATAI
Beveik tuo pačiu metu įvyko 

rinkimai Sovietų Sąjungoj, Mal
toj ir Italijoj. Jokių staigmenų 
augščiausiojo sovieto ir respub
likų tarybų rinkimuose nebuvo 
ir, žinoma, negalėjo būti, kol 
kiekvienai vietai tėra vienas 
kandidatas. Kaip paprastai to
kiais atvejais, vakariečius Mask
voje daugiau domino iš valdžios 
pašalinto N. Chruščiovo pasiro
dymas rinkiminėje apylinkėje. 
Paklaustas, ką jis dabar veikia,
N. Chruščiovas sakėsi esąs pen
sininkas, o pensininkai neturi 
ką veikti. Nemalonios staigme
nos Maltoje susilaukė 9 metus 
salą valdęs premjeras G. B. Oli
vier. Jo nacionalistų partiją iš
stūmė iš valdžios D. Mintoff va
dovaujami darbiečiai, rinkimus 
laimėję atstovų santykiu 28:27. 
Naujasis premjeras D. Mintoff 
yra įsipareigojęs vykdyti socia
lines reformas, reikalauti dau
giau pinigų iš Britanijos, išjung
ti Maltą iš tarnybos Š. Atlanto 
Sąjungai. Dar didesnė staigme
na įvyko Italijos miestų savival
dybių ir Sicilijos parlamento 
rinkimuose, kuriuose daug kur 
į trečią vietą iškopė naujųjų fa
šistų Italijos Socialinis Sąjūdis, 
Sicilijoje surinkęs 16,3% bal
sų, Romoje — 16%. Kaltė, at
rodo, tenka daugelio italų nusi
vylimui nuolatiniais streikais, 
riaušėmis, nepakankamomis re
formomis. Jie turbūt dar prisi
mena tuos laikus, kai B. Mus
solini pirmą kartą Italijos isto
rijoje traukinius privertė laiky
tis tvarkaraščio. Naujųjų fašis
tų iškilimas greičiausiai tėra lai
kinio pobūdžio, nes jis paska
tins 'krašto būkle rimčiau susi
rūpinti krikščionis demokratus 
ir komunistus. Tvarkos atstaty
mą ir reformas trukdo prem
jero E. Colombo, krikščionies 
demokrato, labai netvirta koali
cinės vyriausybės pozicija.

ISTORINĖ KONFERENCIJA
Erdvių centre Houstone pasi

tarimus pradėjo amerikiečių ir 
sovietų mokslininkai bei inži
nieriai. Pagrindinis šios konfe
rencijos tikslas — sovietu ir 
amerikiečių erdvėlaivių susijun
gimo įrenginių suvienodinimas, 
kad nelaimės atveju erdvėse 
kosmonautus galėtų gelbėti ast
ronautai, o pastaruosius — kos
monautai. Į šią konferenciją So
vietų Sąjungą atsiuntė 20 savo 
mokslininkų ir inžinierių. Sovie
tų nuotaikas sudrumstė Pary
žiaus aviacijos parodoje pas bri
tus pabėgęs ju mokslininkas A. 
Fedosejevas, “Sojuzo”, “Lunos” 
ir visos eilės kitų projektų erd
vėse vadovas.
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Q RELIGINI AME GY VINIMI
* Europos lietuviai katalikai 

š.m. gegužės 28-31 dienomis bu
vo suvažiavę iš įvairių laisvosios 
Europos kraštų i Braunshardt, 
Vokietijoje, svarstyti juos pa
čius liečiančių klausimų ir su
daryti V. Europos lietuvių sielo
vados tarybos. Suvažiavime bu
vo iškelta visiems katalikams 
bendrų ir lietuviams savitų 
klausimų ir j ieškota tinkamų 
sprendimų. Ypatingai buvo pa
brėžtas pasauliečių vaidmuo to
limesnėje Bendrijos raidoje ir 
liturginių pakeitimų pasekmės, 
duodančios galimybę visi ems 
žmonėms garbinti Dievą sava 
kalba ir burtis tautiniais /pa
grindais. Todėl esą lietuvių kal
ba atliekamos pamaldos tampa 
ir pačios lietuvybės esmine da
limi, nes primena, šalia tikėji
mo tiesų, ir pažymėtinus bei at
mintinus tautos gyvenimo įvy
kius, žadina susirinkusių dvasią 
jungtis su nelaimės ištiktais bro
liais pavergtoje tėvynėje bei 
Sibiro tremtyje. Visi buvo tos 
nuomonės, kad, be Mišių aukos, 
būtų taipgi palaikomos lietu
viams tradicinės pamaldos, kaip 
gegužinės ir pan. Pabrėžtas rei
kalas tikintiesiems lietuviams 
glaudžiai bendrauti ir už mal
dos namų ribų, o ypatingai ku
nigams lankyti savo tikinčiuo
sius. Galiausiai buvo išreikštas 
nusistatymas palaikyti draugiš
kus ryšius su lietuviais evange
likais, įvertinant jų dvasinį įna
šą ir jų dvasininkų veiklą lietu
vių visuomenėje.

Visi mielai pritarė centrinės 
sielovados tarybos steigimui. Jon 
įėjo institucijų atstovai — prel. 
dr. L. Tulaba iš Šv. Kazimiero 
kolegijos, V. Natkevičius iš Va
sario 16 gimnazijos, kun. dr. 
V. Kazlauskas iš Vatikano radi
jo lietuviškos sekcijos, mons. V. 
Mincevičius kaip Italijos lietu
vių sielovados delegatas, kun. 
J. Petrošius — Prancūzijos, 
prel. dr. J. Aviža — Vokietijos 
ir kun. dr. P. Celiešius kaip 
sielovados spaudos direktorius. 
Taip pat į tarybą išrinkti atsto
vai iš įvairių kraštų pagal ten 
gyvenančių lietuvių skaičių: 
Anglijos — A. Jaloveckas ir VI. 
Šlaitas; Belgijos — Br. Spies- 
Gailiūtė; Italijos — L. Schroe
der - Kemelytė; Prancūzijos — 
R. Bačkis, Škotijos — prel. J. 
Gutauskas; Šveicarijos — dr. J. 
Pečiulytė; Vokietijos —- J. Ba- 
rasas ir Eug. Lutz (Lucienė). 
Kol kas trūksta rinkto atstovo 
iš Skandinavijos, lietuviškų vie
nuolynų .atstovo ir vysk. A. 
Deksnio atstovo.

Suvažiavimo pabaigoje priim
ta eilė rezoliucijų, kurių ypač 
minėtinos: protestas prieš so
vietinės valdžios vykdomą reli
gijos persekiojimą Lietuvoje, 
prieš Lietuvos vyskupų V. Slat- 
kevičiaus ir J. Steponavičiaus 
ilgametį ištrėmimą iš vyskupi
jų, prieš draudimą kunigams 
katechizuoti vaikus ir prieš 
kun. A. Šeškevičiaus nubaudi
mą. Suvažiavimas išreiškė bro
lišką solidarumą tiems Lietuvos 
kunigams, kurie išdrįso laiške 
Kosyginui ginti tikinčiųjų tei
ses, kurių nebegali apginti dėl 
komunistų s a u v a lės esantieji 
vyskupai. Taip pat išreiškė bro
lišką meilę visų krikščioniškų 
konfesijų tikintiesiems Lietuvo
je ir pasigėrėjimą jų ištikimy
be Kristui bei Jo Evangelijai. 
Suvažiavimas pasižadėjo kelti 
viešai savo balsą, kol Lietuvos 
gyventojai susilauks visiškos ti
kėjimo ir sąžinės laisvės. Su
važiavimo darbai buvo baigti 
vysk. A. Deksnio atlaikytomis 
pamaldomis.

* Spaudos agentūra “Kath- 
press” V. Vokietijoje plačiai pa
kartojo “Elta-Press” žinią apie 
okup. Lietuvos 40 kunigų, rasto 
min. pirmininkui A. Kosyginui 
autorių bei iniciatorių, nubaudi
mą — beveik visi buvo perkelti 
į kitas parapijas arba jiems buvo 
suvaržyta laisvė, o trys buvo pa
tekę “gydymo tikslais” į beprot
namį. Vėliau patirta, kad penki 
lietuviai dvasininkai, nubausti 
sunkiųjų darbų stovyklos baus
me, buvo paleisti. Jiems leista 
toliau dirbti Lietuvos užkampių 
parapijose. Vokiečių katalikų 
agentūra priminė ir Vilkaviškio 
dekano Konstantino Abraso liki
mą. Jis nebuvo pasirašęs rašto 
Kosyginui, tačiau slaptoji poli
cija tardymo metu jį kaltino, 
kad nepainformavęs Įstaigų apie 
kunigų parašus. Abrasas buvo 
nukeltas į tolimą Leipalingio pa

rapiją. Tikintieji surinko 1.100 
parašų, prašydami neiškelti 
kun. Abraso, bet prašymas ne
buvo patenkintas. “Amnesty In
ternational” žiniomis, trys lietu
viai kunigai dar vis laikomi ner
vų ligų klinikose. Tai kun. Anta
nas Liesius, MIC, kun. Alek
sandras Markaitis, SJ ir kun. 
Antanas Mitrika. Pirmieji du, 
daugelį metų laikyti priverčia
mojo darbo stovyklose Sibire, 
buvo sugrąžinti Lietuvon ir ... 
dabar turi būti “gydomi” be
protnamy ..1 Kun. Mitrika, 
“Amnesty International” žinio
mis, buvęs daugelį kartų tardy
tas ir net mušamas. Jis taip pat 
perkeltas i nervu klinika Vilniu
je. E.

★ Apie religinę būklę Lietuvo
je platų rašinį paskelbė Bostono 
dienraštis “The Christian Scien
ce Monitor” š. m. birželio 9 d. 
Jos autorius P. Wohl primena, 
kad Lietuva yra katalikų kraš
tas, kad lietuvių ištikimybė Reli
gijai sudaro sovietams daug keb
lumų. Pačiame Kremliuje esą 
nesutariama dėl linijos Vatika
no atžvilgiu. Pernai “Pa'rtijna 
Žizn” žurnalas puolęs Vatikaną 
už kurstymą religinių ir tautinių 
veiksmų, o šiais metais nuo pa
našių puolimų susilaikoma. Vie
nų nuomone, siektinas daugiau 
tolerantiškas santykiavimasfsiuo 
atžvilgiu galėjo turėti reikšmės 
Vatikano atstovo Casaroli lanky
masis kovo mėnesį Sov. Sąjun
goje). Kiti mano priešingai. Pvz. 
“Sovietska j a I ndustrializaci j a” 
dar balandžio 18 d. piktai rašė 
apie Vatikano “bilijonus” ir ne
norą keisti ideologiją. — Bosto
no dienraštis priminė sovietų 
pogrindžio spaudos — “Paskuti
nių Įvykių Kronikos” š. m. kovo 
1 d. žinias apie tai, kad prieš 
okupaciją Lietuvoje buvo ketu
rios kunigų seminarijos su 466 
auklėtinių, šiandien teliko viena 
seminarija su 30 jaunuolių. Ka
talikai varžomi — kovo 27 d. 
“Sovietskaja Litva” paskelbė 
vienuolika tokių suvaržymų, ku
rie Bažnyčios veiklą Lietuvoje 
daro beveik neįmanomą.

★ Pirmą kartą Portugalijos is
torijoje vedęs vyras, buvęs pro
testantų dvasininkas, buvo 
įšventintas katalikų kunigu. Tai 
Azorų salose gimęs* Soul Souse, 
48 m., kurį įšventino buvęs Lisa
bonos patriarchas kard. Cerejei- 
ra. Kun. Sousa buvo krikštytas 
kataliku, tačiau būdamas 7 m. 
su visa šeima tapo presbiterinin- 
ku. 1955 m. įšventintas presbite- 
rininkų kunigu, bet uz 4 metų 
perėjo į lusitanų Bendriją (ang
likonų Bendrijos šaką). Vėliau 
jis tapo kataliku ir 1968 m. gavo 
leidimą iš popiežiaus Pauliaus 
VI ruoštis tapti katalikų kunigu. 
Jis turi žmoną ir tris vaikus.

★ Rusų ortodoksų sinodas 
Maskvoje, kuriame stebėtojais 
dalyvavo Vatikano krikščionių 
vienybės sekretoriato pirminin
kas kard. J. Willebrands su kun. 
J. Long, S J, ir pavergtosios Lie
tuvos vyskupai, išrinko naują 
Maskvos patriarchą — Pimen, 
buvusį Krititsy ir Kolumna met
ropolitą.

★ Šv. Dvasios veikimas negali 
būti atskirtas nuo vyskupų ir jų 
vadovaujamos Bendrijos — pa
reiškė popiežius Paulius VI, kal
bėdamas apie Švč. Trejybę. 
Anot jo, būtų klaida tvirtinti, 
kad Šv. Dvasia nesinaudojanti 
mokančiosios Bendrijos tarpi
ninkavimu kaip tiesos ir malo
nės įrankiu. Skatindamas krikš
čionis gyventi Šv. Dvasia, popie
žius kvietė juos nenuvertinti At
gailos sakramento artinantis 
prie Eucharistijos stalo.

★ Devyniolika Vašingtono ku
nigų, kardinolo O’Boyle suspen
duotų dėl savo viešo pasisakymo 
prieš popiežiaus Pauliaus VI en
cikliką “Humariae vitae” gimi
mų kontrolės klausimu, kreipė
si į Romą, kad ji atšauktų kar
dinolo sprendimą. Roma atsakė, 
kad tie kunigai turi savo pažiū
ras suderinti su kardinolo O’Bo
yle pažiūromis visuose aiškiuo
se Bendrijos mokomuose daly
kuose. Nors sąžinė esanti sub
jektyvi norma, nustatanti veiks
mo gėrį ar blogį, tačiau objek
tyviosios- normos, skelbiamos 
Bendrijos per popiežių bei vys
kupus, turi būti galutiniu ap
sprendžiančiu veiksniu. Iki šiol 
tik 3 kunigai sutiko su sprendi
mu ir atgavo kunigavimo tei
ses.

Kun. J. Stš.

Nors kaikurie universitetai 
yra virš 100 metų senumo, bet 
jų santvarka yra labai įvairi 
ir atsilikusi nuo gyvenimo. Visi 
valstybiniai universitetai sekė 
senąją prancūzų universiteto 
santvarką (Napoleono universi
teto idėja) — viskas yra cent
ralizuota;
nys

• v

universiteto uždavi
nys — ruošti valstybei ištiki
mus piliečius. Maždaug prieš 10 
metų prasidėjo stipri amerikie
tiško universiteto įtaka. Mat, 
dėl techninės pažangos dau
guma baigusių čia universitetą 
vyko specializuotis į Š. Ameri
ką’, iš kurios atsivežė naują uni
versiteto idėją. Taip pat siaurės 
kaimynas pradėjo labiau domė
tis Pietų Amerikos universite
tais, duodamas medžiaginės pa
ramos: iš oficialių valstybinių 
šaltinių ir s įvairių privačių or
ganizacijų. Ši parama visuomet 
buvo susijusi su tam tikromis 
sąlygomis: pertvarkyti universi
tetą pagal amerikinį modelį ir 
pirkti laboratorijų įrengimus, 
mokslinius veikalus, -žurnalus 
tik Š. Amerikoje. Tokių sąlygų 
pabrėžimas iššaukė ypatingą 
jaunimo pasipriešinimą: gatvėse 
ėmė demonstruoti prieš “kultū
rinį amerikiečių imperializmą”.

* ♦ *
Kadangi kraštas yra neturtin

gas, nei valstybė, nei privačios 
įmonės negali duoti pinigų 
moksliniams tyrimams, ypač so
cialinių mokslų srityje, tai ame
rikiečių privačios įmonės pasi
siūlė duoti lėšas, bet įpareigojo 
daryti tokius tyrimus srityse, 
kur buvo įjungti žvalgybos tiks
lai (garsusis Plan Simpatico). 
Tokie faktai šiandien agitatorių 
yra panaudojami politinei pro
pagandai prieš šiaurės kaimyną.

Š. Amerikos universiteto mo
delis nevisuomet gali būti pri
taikintas konkrečioms Kolumbi
jos gyvenimo sąlygoms, nes di
dieji techniniai išradimai visuo
met yra atliekami didesnio ar 
mažesnio specialistų sairtbūrio. 
Tokie dalykai yra sunkiai ar vi
sai neįmanomi Kolumbijoje. 
Konkretus pavyzdys: vienas Ko
lumbijos medicinos fakultetas, 
sekdamas tokiu pavyzdžiu, pa
ruošė naują gydytojų laidą ir 
siuntė Į kaimą, kur nėra nei 
kitų specialybių atstovų, nei 
reikalingų laboratorijų. Teko 
grįžti prie seno gydytojų paren
gimo metodo, tinkamo kaimo 
sąlygoms, kur medikas turi da
ryti visa, kas galima, nes ligoni
nės dažnai būna gana toli, ke
liai blogi arba nėra jokių, rei
kia gabenti ligonį ant mulo kar
tais ištisą dieną ir naktį, kad 
galima būtų pasiekti kokį nors 
kelią. Kolumbijos susisiekimo 
priemonės yra mulas ir lėktu
vas; nedaug kur galima nuvyk
ti automobiliu ar traukiniu —

S 
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Nesurašyti susitarimai
(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Bandome ginklus
Su sovietiniais partizanais kar

tais tekdavo visai nenumatytai 
susikauti. Du tokie atsitikimai 
buvo mums keistai laimingi. 
1944 m. Dusetose per Grauduli
nes (Grabnyčias) susitarėme su 
antalieptiškiais išmėginti gink
lus, patikrinti vokiškų ir sovie
tinių mąšinpistolių pramušamu- 
mą bei įkaitimo greitį. Anta- 
lieptiškiai pasiėmė mus pas sa
ve ir sekančią dieną keletas vy
rų ištraukėme patikrinti gink
lų. Prie Šventosios upės, Anta
lieptės šile, buvo sena, storų 
rąstų daržinė. Nežinau kas ją 
parinko tokiu nevykusios vietos 
taikiniu. Privažiavome rogėmis 
po du vyrus palyginti visai arti 
daržinės. Arklius palikome to
liau, bet laimingai nepririšom 
prie medžių, tik palikome tre
jetą vyrų. Paėjome arčiau tos 
pievų daržinės, kuri, rodos, pri
klausė netolimam Mierkių ūkiui 
(Sruogiškių ar Naršėnų), ir pa
leidome pirmą seriją. Iš darži
nės į mus atsakė tokia šūvių pa
pliūpa, kad vos spėjome suvirs
ti į roges ir nunerti iki Mierkių 
sodybos, kur apsisprendėme ne
palikti, tad pasukom Naršėnų ir 
Lundiškių link. Taip ir “išban
dėme” savo ginklus susidūrę su. 
nežinia kiek didesniu būriu, tu
rinčiu ir kulkosvaidį (?). Vėliau 
sužinojome, kad ten buvo tikrai 
keliolikos vyrų bolševikinis bū
rys, tarp kurių ir kažkoks vie
nos Mierkiotės mylimasis ar net 
vyras.

Dar didesnė pyla
Antrą kartą daug didesnės 

pylos susilaukė kitas vyrų bū
relis. Pakvietė mus į Antaliep
tę 1944 m. vasario mėn. susitik
ti su iš Kauno atvažiuojančiu 
pik. Šeštakausku. Nuvažiavo
me į Antalieptę, bet sužinojo
me, kad jis atvažiuos į Dau
gailius. Pasiūlė nuvažiuoti pasi
tikti ir drauge su pulkininku 
grįžti, antra, ir jam nakties 
metu bus žymiai saugiau, nors 
ir nereikia važiuoti per miškus. 
Su vienu antalieptiškiu išvažia
vome pirma, o kiti 3-4 arkliais 
būreliu, kokiu puskilometriu at
silikę. Pravažiavome už pieni
nės menką miškelį be jokios

Lniversiletai, reformos ir politika
tik į didesnius miestus.

Privatūs universitetai taip pat 
klaidžioja tarp prancūzų ir ame
rikiečių universiteto modelio, 
bet dar nesuranda tikrojo ke
lio.

Dabartinė universitetų tvarka 
įvesta prieš 15-20 metų, kai stu
dentų skaičius buvo mažas. Vė
liau universitetai plėtėsi — bu
vo pridedami nauji fakultetai ir 
departamentai, bet tarp jų nėra 
organinio ryšio. Dažnai viename 
mieste yra keli vienos srities fa
kultetai. Didelis universitetų 
skaičius yra sutelktas trijuose 
miestuose, kiti gi neturi tokių 
sąlygų, ir mokslinis lygis yra 
daug žemesnis. Jaunimo plūdi
mas į didelius miestus iš mažų 
provincijos miestelių dažnai sun
kiai įmanomas. Be to, tokiam 
jaunimui sunkų prisiderinti prie 
naujų gyvenimo sąlygų, nes ne
turi nei giminių, nei pažįstamų 
ir tampa tikrais anonimais gyve
nime.

* * *’

Prieš 10-15 metų Kolumbijoje 
studijavo pasiturinčių ir viduri
nio sluogsnio žmonių vaikai. 
Šiandien gi universitetas yra 
masinis — jame daugumą suda
ro neturingų ir provincijos gy
ventojų vaikai. Privačiuose uni
versitetuose dažniausiai renkasi 
pasiturinčiųjų vaikai, gi valsty
biniuose universitetuose — pla
čios liaudies. Užtat visokio judė
jimo centrai yra valstybiniuose 
universitetuose ir tik labai men
ka dalis privačiuose.

•Pačių studentų sudėtyje yra 
dvi grupės: mažuma-(apie 8% 
visų valstybinių universitetų stu
dentų) yra kairiųjų pažiūrų, la
bai veikli, gerai organizuota ir 
niekas nežino iš kur gauna lėšų 
savo veikimui; kita dalis yra vi
sai nusivylusi tradicinių Kolum
bijos partijų politika, visai pasy
vi, neturi jokios organizacijos, 
visur leidžia reikštis aktyvistų 
mažumai ir kalbėti jos vardu. 
Tik kai atsiranda krizės padėtis, 
kaip dabartiniu metu, pradeda 
truputį judėti bei organizuotis. 
Šiai daugumai nerūpi politiniai 
dalykai, nes visą savo laiką ski
ria studijoms. Kai prasideda 
trumpi streikai, jie būna paten
kinti, nes gali atlikti atsiliku
sius studijų darbus. Užtat su
prantama kodėl atstovavimą pa
lieka kairiesiems.

Kolumbijos gyventojai yra di
deli politikieriai (nesakau — 
politikai), užtat ir jaunimas daug 
laiko skiria politikos reikalams. 
Nors universitetų santvarkoje 
yra numatytos studentų organi
zacijos ir jų atstovavimas^ įvai
riuose organuose, bet dažniau-

Vienos apylinkės laisvės kovos, būdingos ir
įtarties ir pasukom stačiau pa
baliu. Mūsų draugai matėsi vi
sai netoli atsilikę. Jie išgirdo 
krūmuose kažką trakšteliant, 
įtarė, kad kas užtaisė ginklą. Ir 
vienas juokais paleido kelis šū
vius į miškelį, jau iš jo išvažia
vęs. Atsakė tokia šūvių gau
sa į šį papievį, kad vyrams 
teko nerte nerti, nes jie buvo 
dauboj, o anie nežinomieji — 
miške ir kalne. Pora kulkų teko 
į roges (važį), bet nė vieno ne
sužeidė. Patogesnėje vietoje bū
dami, įsijungėme mąšinpistolių 
papliūpomis ir mes, o paskui at- 
nėrė šuoliais, taip pat atsišau
dydami, ir anie mūsų vyrai. Į 
mišką jų nubausti negrįžome, 
nes visai nežinojome miške 
esančių sovietinių partizanų 
skaičiaus; iš žybčiojančių ugne
lių jų turėjo būti keliolika.

Pulti desantininkus?
Keli mūsų vyrai labai norė

jo tuos miškinius “soviešči- 
kus” sugauti ir sutvarkyti, de
ja, reikėjo ramiai juos sulai
kyti: mes susišaudymo metu 
visi paleidome maždaug po dvi 
apkabas iš vokiškų mašinpisto- 
lių, kai kiekvienas teturėjo po 
vieną ar dvi likusias; neturėjo- 
jome nė vienos granatos. Lįsti 
nakties metų į miškelį, kuris 
priaugęs jaunų ir tankių eglai
čių, išsikerojusių alksnių ir ber
žų apačioje, būtų tikra savižu
dybė. Antra, jei sovietiniai par
tizanai atsakė šūviais į mūsų 
pirmuosius šūvius, jie buvo sau
gūs ir stiprūs, nes vienas ar du 
didesnio vyrų būrio niekad ne
užkabina. Taip pat jų įsivėlimas 
į ilgesnes nei 20 minučių kau
tynes taip pat liudijo, kad jie 
susikirtimo nevengia, nes aiš
kiai matė, kad mes šaudome 
šovinių netaupydami ir serijo
mis. Sukelti apylinkės vyrus žy
giui buvo taip pat nelengva, o 
per tą laiką iš to kelių hektarų 
miško jie gali visai nepastebėti 
pereiti į gretimus didesnius 
miškus, ypač kai sniginėjo ir 
pustė. Staiga apsupti ir stebėti 
visą Kaniūkų mišką su gretimi
niais mes nebuvome dabar pa
jėgūs, nes apylinkės kalnuotos, 
o matomumas, ypač nakties me
tu, labai menkas.

PROF. V. MANKELIŪNAS 
Mūsų bendradarbis Kolumbijoj 

šiai jie užimami kairiųjų dėl jų 
aktyvumo, nes kiti beveik nesi
rūpina tais dalykaįs ir jais ne
tiki. Kairieji gi yra aktyvūs, 
idealistai, nes pažįsta gerai kai
mo gyvenimo sąlygas ir siekia 
jas pakeisti.

Kairiųjų pažiūrų studentas 
netiki valstybiniams organams 
nei jų pažadams, užtat nuolat 
siekia pastatyti universitetų ir 
valstybės organus prieš įvyku
sius faktus, nes tik tuo būdu ga
lima laimėti jų dėmesį. Dėlto 
suprantami streikai, manifesta
cijos gatvėmis, automobilių dau
žymas, deginimas ir t.t. Į tokius 
veiksmus labai lengvai įsivelia 
iš provincijos atvykę studentai, 
nes jie jaučiasi niekam nepa
žįstami, yra anonimai miesto 
gyvenime, gyvena dažniausiai 
pigiuose bendrabučiuose ir ten 
su kitais sau panašiais organi
zuoja pasipriesnimą.

Kairieji paprastai savo takti
koje skelbia jiešką akademinių 
reformų universitetuose (kurių 
tikrai reikia), bet tikrumoje sie
kia savo politinių tikslų. Studen
tų susirinkimuose visuomet rei
kalauja akademinių dalykų, bet 
siekia ir politinių reformų vals
tybiniame gyvenime. Dėlto rin
kimuose gauna daug balsų iš to
kių, kurie nežino tikrųjų tiks
lų. Šių metų streikuose kaiku
rie kalbėtojai parodė tokius dve
jopus tikslus. Dėlto manoma, 
kad studentų judėjimas buvo 
vadovautas neprotingai. Vėliau 
jie patys pradėjo save cenzū
ruoti ir kaltinti.

Nėra jokios abejonės, kad šie 
studentų judėjimai yra remia
mi politinių grupių ir bent iš 
dalies finansuojami. Bet taip 
pat yra aišku, kad yra tarptau
tiniai centrai, kurie organizuoja 
bei remia" tokius judėjimus. 
Dėlto suprantama, kodėl šiais 
metais studentų judėjimai ir 
universitetų uždarymai įvyko 
Kolumbijoje, Venecueloje ir Pe
ru vienu metu. Tokia judėjimo 
apimtis nėra atsitiktinis daly
kas, bet organizuota tarptauti
niu mastu ir nukreipta prieš 
savo šiaurės kaimyną.

* *

Šiuo metu studentu judėji
mui teikia reikšmės faktas, kad 
nemažai studentų buvo suimta 
ir nuteista už manifestacijas bei 
automobilių .deginimą gatvėse. 
Kolumbija jau prieš tai pradė
jo jausti apgulos stovį, kuria
me draudžiamos visokios mani
festacijos ir susirinkimai. Šian
dien studentai reikalauja lais-

JSP*

Pr. N. SAVĖNAS

po-
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visai Lietuvai
Vietinių patarimas
Besitariant atvažiavo dar _ 

ra vietinių vyrų, nes išgirdę šū
vių papliūpas atskubėjo talkon. 
Nutarėm sovietų partizanus pa
likti ramybėje, nors antalieptiš- 
kiai įspėjo savo vyrus pasidomė
ti, ar įtartinų vyrų būrelis nepa
sirodys prie mažų miškelių. Ta
da iššauti sutartus retus šūvius 
— pavojaus ženklą ir kartu mo
bilizacinį rinkimąsi. Rytą, pa
tikrinus miške sustojimo vietą, 
iš įvairaus dydžio pėdų buvo 
matyti, kad būta per 15 vyrų, 
kurie bus nuėję Šventosios link, 
bet visai nebuvo pastebėti nie
kur dienos metu. Pasiekę Dau
gailius, radome susirūpinusius 
tuo susišaudymu, nes jie gir
dėjo ir buvo besiruošią vykti į 
pagalbą. Pik. Šeštakauskas ir 
mes pasilikome Daugailiuose 
laukti ryto, nes nakties metu 
iš Daugailių vengė važiuoti į 
Antalieptę nuo 1943 m. rudens 
ne tik jauni vyrai, bet ir ūki
ninkai į malūną. 1943-44 m. ne
vieną ūkininką visokie partiza
nai ir jų talkininkai' plėšikai 
Kaniūkų krūmuose ir miške pa
sigavę, prigąsdindavo, paimda
vo grūdus ar miltus ir tik pary
čiais paleisdavo.

Namie nesaugu
Nuo 1943 m. vasaros vengiau 

važinėti vakarais ir naktimis; 
o kiek vėliau ir tėviškėje gy
venti. Parvykęs dienos metu, 
niekados nebetikdavau nakvoti, 
nes gerai žinojau, kad bolševi
kų partizanų esu nuteistas mir
ti. Norėjau persikelti į Zarasus, 
bet negavau patogaus kamba
riuko. Mat 1941 m. bėgdami 
vietos bolševikai sudegino di
džiąją dalį Zarasų. Dėlto prisi
glausti Zarasuose buvo sunku. 
Pasirinkau Rokiškį, kur buvo 
ligoninė ir galėjau būti nuola
tinėje gydytojo priežiūroje. Ma
no sveikata po to nelemto plau
čių uždegimo buvo gerokai su
trikusi, turėjau užmiršti visus 
darbus ir ilsėtis ... Antra, Ro
kiškis buvo patogus taip pat, 
turėjo geresnį ryšį su Kaunu, 
buvo likęs ir šiaip labai svar
bia veiklos vieta.

(Bus daugiau)

išlai-
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vės visiems suimtiesiems stu
dentams. Tai randa stiprų at
garsį studentų daugumoje. Taip 
pat judėjimui padeda faktas, 
kad profesorių sąjungos irgi 
reikalauja akademinių reformų 
universitetuos, neliesdamos po
litinių tikslų, nors jaunųjų pro
fesorių tarpe yra simpatizuojan
čių studentų politiniams reika
lavimams. Užtat yra numatytas 
mokomojo personalo valymas 
valstybiniuose universitetuose. 
Bet sis procesas reikalauja daug 
lėšų, nes socialinių garantijų 
įstatymai numato dideles

KANADOS
Nauji nariai ir Įnašai:

428. Jaunimo Ansamb.
“Birbynė”

429. Žaliauskas, Mikas
430. Jokubilius, Silvestras
431. Jokubilienė, Elena
432. Jonikas, Jonas
433. Kardelienė, Elzbieta
434. Urbonas, Juozas
435. Dailydė, A. dr., Oakville
436. Savicko Povilo atm.
437. Paukštys, J.

Papildė Įnašus:
191. Montvilas, Vyt., Tor., iki 
357. Leveriai, Ona ir Juozas iki

Lietuvių Fondo Detroito apylinkės 
vajaus komiteto pirm. inz. Vyt. Kat
kus, siųsdamas $100 čekį, rašo: “1971 
m. kovo 14 d. Toronto jaunimo an
samblis “Birbynė” išpildė meninę 
programą JAV Lietuvių Fondo Det
roito komiteto vajaus atidaryme. Mes 
esame Toronto jaunuoliams, jų tėve
liams ir ansamblio vadovei p. Daliai 
Viskontienei giliai dėkingi už lietu
viškos liaudies muzikos propagavimą 
ir nepatingėjimą pas mus atvažiuoti. 
Linkime jiems visiems ištvermės ir 
ryžto lietuviškame kelyje. 1971 m. 
balandžio 25 d. JAV Lietuvių Fondo 
Detroito vajaus komitetas nutarė To
ronto jaunimo ansamblį “Birbynę” 
įrašyti į Kanados Lietuvių Fondą. 
Įnašui atstovauti įgaliojame ansamb
lio vadovę p. Dalią Viskontienę. Tuo 
pačiu JAV Lietuvių Fondas ištiesia 
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Birželio 29 dieną sueina vieneri 
metai, kai mirė

AtA Marija Švilpienė.
Šv. Mišios už jos sielą bus atna
šaujamos birželio 29 d., 7 v. 
vakaro, Sault St. Marie Blessed 
Gimines ir jos pažįstamus pra-Sacrament bažnyčioje.

šom pasimelsti už jos siela.
Nuliūdę — vyras ir duktė 

Lietuvoje su šeima

PADĖKA
Mirus mano mylimam vyrui POVILUI SAVICKUI, nuoširdžią 

padėką reiškiu mieliems draugams ir visiems pažįstamiems už 
gausų lankymą laidotuvių namuose, už gėles ir aukas šv. Mišioms. 
Lietuvių Fondui ir Cancer Society, už pareikštas man užuojautas 
žodžiu, raštu ir per spaudą; visiems palydėjųsiems velionį į amžino 
poilsio vietą — lietuvių kapines. Didžią padėką reiškiu preL dr. 
J. Tadarauskui už maldas laidotuvių namuose ir pamaldas bažny
čioje, kunigui P. Ažubaliui už apeigas kapinėse. Labai dėkoju 
karsto nešėjams už paskutinį patarnavimą mano mylimam vyrui. 
Dėkoju visiems už kiekvieną paguodos žodį ir ištiestą ranką, kad 
būtų lengvesnės mano sunkios liūdesio valandos.

Ona Savickienė

Af A

Mylimam Tėveliui
Lietuvoje mirus, KAZĮ KAKNEVIČIŲ, jo šeimų ir 

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

Kun. Pr. Gaida

G. V. Balčiūnai

V. K. Ottai

O. A. Jakimavičiai

Brangiam Tėveliui
Lietuvoje mirus, KAZĮ KAKNEVIČIŲ ir jo šeima 

bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

At A

Kotrynai Gaspuitienei
mirus, dukterį ir žentų K. A. RŪKUS bei kitus

gimines ir artimuosius giliai užjaučiame —

das tokiais atvejais.
Kolumbijos universitetų kri

zė buvo paruošta daugelio ir 
‘labai sudėtingų faktorių. Dėlto 
nėra taip lengva ją isspręsti. 
Šiandien vyriausybe dirba, ruoš
dama reformas ne vien tik uni
versitetuose, bet ir vidurinėje, 
ir pradžios mokykloje. Tačiau 
vienu ar keliais įstatymais visa 
problematika negali būti iš
spręsta, nes ji augo, brendo il
gus metus ir šiandien pasireiš
kė aliarmine forma. Dėl tos 
priežasties nenumatoma greitai 
atidaryti uždarytuosius univer
sitetus, ypač valstybinius, nes 
vėl kiltų stiprus spaudimas, ku
rio niekas negalėtų suvaldyti.

LIETUVIŲ FONDAS
ranką savo kaimynui Kanados Lietu
vių Fondui, galbūt, pirmą kartą. Ko
miteto vardu linkime Kanados Lietu
vių Fondui galimai greičiau surinkti 
užsimotą sumą.” Tai ypatingai gra
žus ir sektinas pavyzdys.

M. Žaliauskas, J. Jonikas, J. Urbo
nas ir Vyt. Montvilas gyvena Toron
te, visuomet jautrūs ir duosnūs lie
tuviškiems reikalams. Nemažiau lie
tuvišką veiklą remia vilniečiai E. ir 
S. Jokubiliai. Nors jau yra senyvo 
amžiaus ir neturi didelių išteklių, bet 
atėjo j KLF nuoširdžiai norėdami pa
dėti Lietuvai ir mūsų jaunimui. Gy
vena Delhi, gauna pensiją ir dalyvau
ja vietos šaulių organizacijoj. — Me
nininkų ištekliai yra riboti, tačiau iš
kilioji Lietuvos operos solistė E. 
Kardelienė įsijungimą į KLF na
rių eiles laiko daug svarbesniu už sa
vo asmeninius reikalus. — Dr. A. 
Dailydė, Kanadoje baigęs mokslus ir 
gyvenąs Oakvillėje, yra visuomeni
ninkas ir aktyvus skautų veikėjas. — 
Savicko Povilo atminimui įnašą, jam 
mirus, vietoje gėlių sudėjo jo drau
gai hamiltoniečiai. — J. Paukštys iš 
St. Catharines Motinos Dienos proga 
atsiuntė įnašą savo motinai pagerbti. 
— O. ir J. Leveriai yra pareigingi ir 
pavyzdingi ūkininkai, kurie, gyvenda
mi nuo Otavos apie 70 mylių, sąžinin
gai lanko visus lietuvių parengimus 
ir, kur lietuviškas reikalas šaukiasi 
paramos, jie ištiesia savo duosnią 
ranką. Ačiū! P. BASTYS, ižd.
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B. S. Prakapai

Vyt. Kastytis

A. J. Kružikai

S. V. Aušrotai

S. J. Andruliai

"Aušros" gimnazijų 

suvažiavimo komitetas



Spalvinga jaunu driskiu minia
Dėdės Šamo anūkai Kaliforni- LEONAS URBONAS

vadina saulėtu, nuostabiu 
itu. O aš laukiu saulės, šilu- r

riaus puslapiuose uzšąlo. Nuo 
Bruno kalvų, kur aš apsistojau, 
žvelgiu į slėnį. Dievo ir žmogaus 
sukurtose miglose bei dūmuose 
maudosi San Francisco įlanka, 
priemiesčiai ir miestas. Žemi de
besys nusėdę ant kalvų. Tem
peratūra žema. Žema ir nuotai
ka. Laukiu pragiedrulių.

Pavasaris praėjo bė kvapo, 
gėlių žiedų, paukščių dainų. Ky
lančių bei nusileidžiančių lėk
tuvų ūžesy ir benzino dūmuose 
ištirpo šis mano pavasaris. Te
nai, pakalnėj, yra aerodromas, 
kur kyla ir leidžiasi lėktuvai 
greičiau nei minutės slenka sie
ninio laikrodžio veide.

Saulės šviesos nesulaukda
mas, lankiau mokslo šviesos 
centrus: meno institutus, uni
versitetus, galerijas ir muzėjus. 
Jieškojau dvasinių pragiedrulių 
kitų ir savo akiračiuose.

Rytinėj įlankos pusėj Berke
ley miestas burmistru išrinko 
juoduką. Baltų dantų šypsena 
televizijos ekrane paskelbė rin
kimu laimėjimą. Tarp Oaklando 
ir RiČmondo miestų įsispraudęs, 
į kalvas atsirėmęs Berkeley po
ros metų laikotarpyje spėjo net 
už Amerikos ribų išgarsėti. 
Prieš porą metų čia įsisiūbavo 
studentų riaušės. Susidūrimuose 
su policija vienas studentas bu
vo užmuštas ir daugelis sužeista. 
Tarsi vulkanui sudrebinus žemę, 
riaušių banga nusiaubė Ameri
kos universitetus. Lyg ir mada 
pasidarė šviesti ir garsinti uni
versitetus bei kolegijas degan
čių bibliotekų ir laboratorijų 
liepsnomis.

Atsirado įtampa tarp lekto
riaus ir studento. Vietoj suartė
jimo, kurio norėta atsiekti, išau
go bauginanti spraga. Ją didina 
sensacijų išalkę laikraščiai, ra
dijas ir televizijos kameros.

Kalifornijos universitetas ma
žai žinomą Berkely padarė tu
ristų atrakcija. Apsilankęs uni
versiteto gatvėse ir soduose, iš 
karto atskiri turistus nuo studen
tų ne vien iš foto aparatų, bet ir 
iš drabužių, amžiaus, laikysenos.

Mane ten atvedė noras susipa
žinti su dailiųjų menų departa
mentu. Buvo pietų metas. Moks
lo stovykla pilna jaunų gyvybių, 
visokios lyties, spalvos, ūgio. 
Nesimatė išdaužytų langų ar 
nuo gaisrų aprūkusių sienų' Ra
mu. Taikli. Jaučiausi patekęs Į 
filmą, vaizduojantį užkariautą 
Romą. Spalvingesnės driskių 
minios net ir II D. karo metu 
nesu matęs. Rusų belaisviai Vo
kietijoje geriau atrodė. O tempe
ra, o mores’ Pilna visokių tipų: 
barzdotų, ilgaplaukių, basų, su 

■ sandalais, su lakūno ilgais ba
tais, trumpom ir ilgom kelnėm, 
margais marškiniais ir visai be 
marškinių. Jaunuoliai — su aus
karais ir ilgais karoliais. Paga
liau nežinia kuris vyras, kuri 
mergaitė.

Prie studentų unijos namų 
girdisi draskomi klaikūs išplak
tos gitaros balsai ir būgnų 
trenksmas. Lendu ir aš per mi
nią artyn. Matyt, yra kas nors 
Įdomaus, nes turistų kameros 
terkši, burzgia filmų spyruoklės. 
Pagyvenusi, akį primerkusi kū-

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
II. Bažnyčios šiandienėjimo 

prasmė
Tokios iš esmės yra dabarti

nės priešingybių proveržos. Tai 
dabartiniai pažangininkai, tradi- 
cininkai ir jiems ištikimi teilhar- 
dininkai. Jų esama dvejopo po
būdžio — ateistinio ir teistinio. 
Pirmieji kovoja už “proto kul
to” revoliucinį dinamiškumą 
dažniausiai gamtos mokslų var
du, antrieji — už “Dievo kulto” 
teilhardinį evoliucionizmą pir
miausia autentiškos katalikybės 
vardu. Vieniems ir kitiems rūpi, 
kad Bažnyčia šiandienėtų tik 
jiems priimtinu būdu.

1. Bažnyčios šiandienėjimo 
samprata

Popiežius Jonas XXIII, atida
rydamas II Vatikano santarybą, 
savo kalboje pavartojo kiekvie
no laiko dvasią pagaunantį ita
lišką žodį “aggiornamento”, ku
ris bažnytinėje kalboje virto 
tarptautiniu žodžiu. Dr. A. Ma
ceina sukūrė labai dėkingą nau
jadarą, tiksliai nusakantį to “ag- 
giomamento” žodinės kilmės 
reikšmę, būtent, “šiandienėji- 
mas” (p. 38). To žodžio ne tik 
reikšmė, bet ir prasmė bažnyti
nėje šių dienų kalboje štai ką 
reiškia pagal popiežių Joną 
XXIII:

Siandienėti — tai “pateikti pilną, 
neapkarpytą ir neiškreiptą katalikiš
ką doktriną taip, kad ši tikra ir 
nekintama doktrina, kurios privalu 
ištikimai laikytis, būtų nagrinėjama 
ir aiškinama tokiu būdu, kaip reika
lauja mūsų laikai. Juk kas kita yra 
mūsų tikėjimo lobis arba mūsų kil

būdas, kuriuo jos išreiškiamos, nė 
kiek neiškreipiant jų prasmės Ir 

keletą plaukuotų pakaušių, besi- 
purtancių ritmiškai. O ne, tai ne 
polka, tai savotiška agonija. Ba
sos ar pusbasės kojos prilipusios 
prie juodo asfalto. Tiktai kūnai, 
kaip nendrės ežere, banguoja.

nų kelnių lopai dulka. Rankos 
— kaip šlapio žiogo sparnai j šo
nus išskėstos. Vienas petys įskel
tas, galva ant šono, o iškreipta 
burna gargaliuoja kažkokią bal
sų monotoniją. Man teko būti 
Pietų Pacifiko salose, teko ma
tyti akmens amžiaus melanezie- 
čius,Australijos primityviuosius, 
palineziečių karo, derliaus ir 
meilės šokius. Prisipažinsiu, 
bjauresnio vaizdo nesu matęs. O 
tempora, o mores!

Po uosim sužvangėjo skardi
nė. Jos dugne gulėjo keletas si
dabrinių. Ant dėžutės spalvotu 
pieštuku parašyta: “For rent 
and tuition, please!” Ilgais pirš
tais dėžutę laikė jaunuolis. Iš 
barzdoto, plaukuoto veido žvel
gė tamsiai rudos, švelnios akys. 
Jose galėjai skaityti: “For rent 
and tuition, please!” Įmečiau 
ketvirtuką. Švelniai dėkojo. Ša
lia manęs didelio foto aparato 
savininkas dolerį davė. Dėkojo. 
Kitas nieko nedavė. Jam irgi 
dėkojo.

Ilgai vaikščiojau gražiais par
kais, švariais šaligatviais. Stebė
jau Amerikos studentiją, busi
muosius tautos vadus ir admi
nistratorius. Juk čia bręsta 
Amerikos ateitis. Deja, matytas 
vaizdas nežada šviesios ateities.

Man rūpėjo meno departa
mentas. Susiradau skyriaus ve
dėją. Profesorius B. A. vedžiojo 
be entuziazmo. Niekur čia entu
ziazmo nesimatė. Studijose dar
bo priemonių užtenka, trūksta 
tiktai studentų darbo dvasios, 
jaunatviško veržlumo. Profeso
rius mane pristatė studentams, 
supažindino. Pora galvų atsisu
ko. Kiti rašė. Vienas knygą skai
tė ant grindų atsisėdęs ir nugara 
į sieną atsirėmęs. Aš irgi be ce
remonijų paėmiau jo knygą iš 
rankų: “Magister Ludi”. Auto
rius — Hermann Hesse.

Lankydamas studiją po studi
jos išsišnekėjau su nelabai kal
biu profesorium. Galbūt jam ne
buvo smagu ką nors komentuoti. 
Nenorėčiau tikėti, kad šis pus
amžį atgyvenęs pedagogas pilnai 
sutinka su studentu beveik besą- 
lyginėm laisvėm.'1*

Šneka lektorius, aiškina. Stu
dentai irgi šnekasi vienas su ki
tu arba išeina. Nutyla lektorius. 
Liūdnai dairosi tuščioj klasėj. 
Jis irgi išeina. Kodėl ne — jam 
vistiek užmokės.

Berkeley miestelio gatvėse 
veidai tie patys, kaip ir univer
siteto rajone. Tiktai elgetų dau
giau. Muzikos studentai stovi 
gatvių kampuose ir groja trio, 
duetus ir 1.1. Ant žemės smuiko 
ar gitaros atidaryta dėžė. Joje 
popierius: “For rent and tui
tion, please!”

Drabužių krautuvių nedaug. 
Languose pigios gamybos me
džiagos. Batų vitrinose visokių 
rūšių sandalai. Gaila, nepigūs.

Knygynai užversti knygom. 
Jos žymiai pigesnės, negu, saky-

Maceinos Bažnyčia ir pasaulis'’
trumpa: “VtDk”), III., p. 30, 31).

Popiežius Jonas XXIII pabrė
žia, kad katalikų arba visuotinė 
Bažnyčia negali nebranginti 
“tiesos lobyno, gauto iš ankstes
niųjų kartų” (VtDk., III., p. 30).

Tas iš ankstesniųjų kartų gau
tas lobynas — tai tos pačios 
Katalikų Bažnyčios Tiesos loby
nas arba jos doktrinos tiesos: 
tikros ir nekintamos savo esme 
bei turiniu, bet įvairėjančios sa
vo išraiškos būdu. Ir tas įvai- 
rėjimo būdas tik tada yra tik
ras, kai juo vis tobuliau išreiš
kiamos tos kilniosios — katali
kiškos doktrinos t i e s o s jų au
tentiškos prasmės, minties bei 
konteksto atžvilgiu, atsižvel
giant, aišku, i dabarties žmo
gaus gyvenimo reikalavimus. 
Kitaip sakant, Bažnyčia savo 
dvasios ir pašaukimo šiandienė- 
jimu nesivaiko pasaulio ir jam 
nepataikauja, nežiūrint, kokie 
būtų dabarties žmogaus reika
lavimai. Pasaulio vaikymasis ir 
taikymasis prie jo yra Bažny
čiai, anot dr. A. Maceinos, visiš
kai svetimas tiek prieš Vatika
no II, tiek po to (p. 38). Prie
šingu atveju Bažnyčia jokiu bū
du negalėtų šiandienėti — vis 
tobuliau reikštis savo Tiesos lo
byno autentišku tęstinumu iki 
pasaulio pabaigos, kaip tai pa
ties Kristaus jai vienai yra pa
tikėta (VtDk., I., p. 33).

Todėl Bažnyčios šiandienėji- 
mas yra ne šiaip sau nuolati
nė jos pastanga, bet tam tikra 
būtinybė (p. 39, 60), visiškai pri
klausanti ne nuo šio pasaulio 
dvasios reikalavimų, bet nuo tos 
Dvasios, kurią Kristus jai at- 

sim, Australijoj, čia irgi elge
taujantys studentai sekioja. 
Ypač kai artėji prie kasos su vie
na kita knyga rankoj. Jie žiūri į 
piniginę ir prašo dolerio. Žmo
nės duoda.

Kitą miglotą, vėjuotą dieną 
lankiau Kalifornijos meno insti
tutą Oakland mieste. Pastatai ir 
priestatai nėra patogiausi. Tai 
namų, namelių ir visokių darži
nių rinkinys. Klasėse vaizdas pa
našus, kaip ir kitose meno mo
kyklose. Technikos spalvų ir rit
mų harmonijas aiškina žilais pa
ausiais atžymėti lektoriai. Stu
dentai, atrodo, kitame pasauly 
gyvena. Gal vaidina, o gal visai 
negirdi ir girdėti nenori. Susipa- 
žįstu su vokiečių kilmės tapybos 
instruktorium.

Jis studijavo Stuttgarte, o me
no mokslus baigė Miunchene. 
Dėl studentų laikysenos jis per
daug nesijaudina. Bent man taip 
sakė.

— Administracija moka man 
gerai, žymiai geriau, negu aš Vo
kietijoj uždirbdavau. Studentai 
mano patirties nereikalauja. Aš 
šneku, aiškinu, nors vargu ar 
kas klausosi. Už mokamą algą aš 
turiu savo žinias sąžiningai per
duoti. Studentai, ne aš vėliau 
apgailestaus šia proga nepasi
naudoję.

Keletą minučių vėliau teko iš
sišnekėti ir su studentu iš Ja
maikos. Jis yra ne tik vienas ga
biausių studentų, bet ir studen
tų (student body) prezidentas. 
Paaiškėjo, kad jis nėra revoliu-

KARAS NEGIMUSIEMS KŪDIKIAMS
AL. GIMANTAS

Negimusiųjų žudymo siautu
lys JAV-se yra pasiekęs tokių di
mensijų ribas, kad nebegalima 
tylėti. Dar daugiau — ta tema 
reikia kalbėti ir rašyti ne tik 
siauresnės apimties moterų ar 
moralines problemas nagrinė
jančiuose žurnaluose, bet ir 
kiekvienos dienos įvykius ap
žvelgiančioje spaudoje. Tenesi- 
jaučia nepatogiai ar nejaukiai 
skaitytojas, išvydęs nevisai kas
dienišką terminologiją ar situa
cijas. Reikalas platus, problema 
gili ir skaudi. Ne, negalima ty
lėti ...

Neperseniausiai teko užklaus
ti pažįstamą gydytoją apie negi
musiųjų žudymą lietuvių tarpe. 
Atsakymas nebuvo padrąsinan
tis. Profesinės etikos saistomas, 
gydytojas nesileido į detalų 
nagrinėjimą, bet pastebėjo, kad 
jo ir jo pažįstamų kolegų žinio
mis, padėtis lietuvių tarpe maž
daug atitinka gyvenamosios ap
linkos vidurkį. Vadinasi, esame 
neblogesni ir negeresni. Esą 
aborto atveju tik labai išimti
nais atvejais kreipiamasi pas 
lietuvį gydytoją. Paprastai ran
dami būdai pasiekti kitatautį. Iš
imtys atsiranda tik tada, kai pa
cientei gresia komplikacijų pa
vojus. Tuomet: “Daktare, gel
bėk!”

Beje, kas yra abortas? Tiems, 
kurie su juo sutinka — tik nepa
geidaujamo nėštumo nutrauki
mas. Gi tiems, kuriuos saisto re
liginiai ir moraliniai nuostatai

DR. TOMAS ŽIŪRAITIS, O. P.

siuntė Sekminių dieną. Toji 
Bažnyčios šiandienėjimo būti
nybė neturėtų mums atrodyti 
“kaip nuolatinė nesėkmė” (p. 
48, 60). Bažnyčios šiandienėji- 
mas, būdamas nuolatine nesėk
me, jokiu būdu negali reikštis 
nuolatiniu Bažnyčios tobulėji
mu, einant “į visą pasaulį” ir 
siekiant amžinosios garbės p i 1- 
n a t v ė s, kaip tai Dievo Tėvo 
suplanuota ir Jo Sūnaus ap
reikšta (VtDk., I., p. 81, 208; 
II., p. 216-217, 257-258). Taigi, 
iš vienos pusės Bažnyčia negali 
netobulėti, nes ji yra iš Dievo. 
Iš antros gi pusės, toks jos to
bulėjimas turėtų apsireikšti 
“kaip nuolatinė nesėkmė”! Ga
lutinėse išvadose turėtume pri
pažinti, kad iš viso negali būti 
kalbos apie betkokį Bažnyčios 
tobulėjimą, jeigu jos būti
nas tobulėjimas kaip šiandie- 
nėjimas reikštųsi ne atsitiktine, 
bet nuolatine nesėkme. Tai 
būtų savotiškas tragiškosios ne
sėkmės nuolatinis tobulėjimas, 
amžinai laidojąs pačią Bažnyčią 
ir joje esantį Kristų!

Ir visdėlto prof. A. Maceina 
toli gražu nėra taip tragiškai nu
siteikęs pačios Bažnyčios šian
dienėjimo atžvilgiu. Jis gana aiš
kiai savo dėstymo visumoje pa
brėžia esminį skirtumą, esantį 
tarp Bažnyčios šiandienėjimo ir 
jos šiandienintojų. Niekas Baž
nyčios nesušiandi'enino ir nesu- 
šiandienins, nes ji visada yra ne 
vakarykščia, bet šiandieninė.

LAIŠKAS IŠ KALIFORNIJOS

cininkas. Savo lektorių jis verti- 

ir

— O kaip su žmogaus kūribin- 
gumu? kaip išmokti aprėpti kas 
vyksta pasaulyje, kas vyksta 
žmogaus forsuojamoj evoliuci
joj? Kaip suvienyti technikos, 
ekologijos ir moralės pažangą, 
atžangą ir kodus? Kas mums tai 
pasakys? Kodėl mūsų mokytojai 
to vengia ir dengiasi techniniais 
gudrumais, kurie kiekvienam 
pusšimtį metų atgyvenus savai
me ateina? Vyresnioji karta ban
do mokyti, ką turim galvoti. 
Atėjo laikas jieškoti patarimo, 
kaip galvoti! Šiandien reikia iš
mokti daug ir greitai galvoti.

Sudomino mane jauno stu
dento filosofija. Diskusiją tęsėm 
toliau nuo San Bruno kalvų ma
no bute. Atsinešė jis su savimi 
kažką panašaus į disertaciją. 
“An Introduction to the Four 
Branches of Psychic Awaren
ess.” Vos per dvidešimt metų 
persiritęs jaunuolis ilgų medita
cijų momentais bando į savo 
gelmes įsijausti ir savo įsijauti
mu narplioti sunkiai apčiuopia
mus žmogaus sielos ryšius su vi
satos gyvybe, kitais žodžiais, su 
Dievu.

Apačioje išsisklaidė miglos. 
Įlankos krantai, tolimos ir arti
mos kalvos mirgėjo daugiaspal- 
vėm šviesom, tarsi turtuolis bū
tų pabėręs savo deimantus ant 
milžiniško kilimo. Aš paskandi
nau savo akis ir atidariau sielą, 
kad jinai nustebtų, kad atmintis 
pasipuoštų dar vienu neužmirš

tamu vaizdu.

— paprasčiausias kūdikių žudy
mas. Kad tai tiesa, tuoj pamaty
sime iš abortams daryti poros 
metodų paminėjimo.

Kol kūdikis mažas (iki 10—12 
sav.) ir jo pašalinimas tiesioginiu 
būdu nėra sudėtingas, vartoja
mas aparatas, kiek primenąs 
dulkiasiurblį. Viename to apara
to gale yra vamzdis, kitame — 
bonkos pavidalo indas, kurin at
siduria žudomasis. Kitas žudymo 
būdas vartojamas vėlyvesnėje 
nėštumo stadijoje. Tam atvejui 
sukonstruotas ilgokas, arti 10 
colių, šaukštą primenąs instru
mentas aštriomis briaunomis. 
Jo pagalba kūdikis supjausto
mas motinos organizme. Kiti 
instrumentai padeda suskaldyti, 
susmulkinti galvutę ir galutinai 
pašalinti. Jei abortas atliekamas 
ligoninėje, paprastai išimtos da
lys siunčiamos į patologinę la
boratoriją tyrimams. Jei abortą 
vykdo koks “pogrindžio specia
listas”, kūdikio kūno dalys grei
čiausia atsiduria kanalizacijoj.

Tai kažkas baisaus. Kai žmo
gui nebėra moralės, nebėra ir 
žmoniškumo. Lieka tuščias, he
donistinis gyvenimas, žudantis 
pats save.

NORITE SUSIPAŽINTI SU 
“TĖVIŠKES ŽIBURIAIS”?

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ 
NUMERIŲ NEMOKAMAI

gal tai, koks privalo būti pasau
lis.

Bažnyčia yra ir pačios krikš
čioniškos kultūros — paties re
liginio žmogaus vertybių ir jo 
dorybių tikrasis šaltinis kaip 
Mistinis Kristaus Kūnas ir D i e- 
vo Tauta. Tokia Tauta yra kūrė
jų Tauta tiek prigimtiniu arba 
kultūriniu, tiek antprigimtiniu 
(ir sykiu kultūriniu) arba šven
tumo pašaukimu. Kaip upės sro
vės tekėjimas yra savo ruožtu 
savarankiškas ir priklausantis 
pirmiausia nuo savo šaltinio, 
taip ir kiekvieno krikščioniškas 
kultūringumas tam tikra pras
me yra savarankiškas ir pri
klausantis nuo pačios Bažnyčios. 
Kaip upės šaltinis “šiandienė- 
damas” besikeistų, visada jis sa
vo gelmėse lieka nepasikeitęs. 
Panašiai ir Bažnyčia: kaip ji 
šiandienėdama besikeistų, visa
da savo esmėje lieka nepasikei
tusi. Arba vėl: kaip joks šaltinis 
nelenktyniauja su jam priklau
sančios upės vaga, taip ir baž
nyčia nelenktyniauja su jai pri
klausančios kultūros prasme.

Maždaug panašiais pavyzdžiais 
būtų galima pavaizduoti visada 
šiandienėjančios Bažnyčios san
tykį su paskiro žmogaus šven
tumu, juo labiau, kad kultūra, 
skirtinga nuo civilizacijos, reiš
kia tam tikrą asmeninių, o 
ne daiktinių vertybių visumą 
kaip žmogaus (gyvenimo pilnat
vės) kūrybą.

katalikiškai - visuotinei 
nėra jokio reikalo

enktyniauti su betkokia tikrą
ja kultūra, nes Bažnyčia, 

būdama dievažmogiškosios pri-
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Ramus gegužės 28 d. vakaras 
Čikagos Jaunimo Centre ... Su
sibūrusi grupė žmonių laukia at
važiuojančio autobuso... Su di
deliu triukšmu įvažiavo “milži
nas”, kuri vėliau pavadinom 
“Aušrokų autobusu”. Kilo gru
pėje visuotinis sujudimas!...

— Kas norit su manim sėdė
ti?

— Patarkit — ką man daryti? 
Vežuos šešias poras “kliuksinčių 
batų”; reikia gi mūsų kanadie
čiams lauktuvių nuvežti! Ak, tai 
galvosūkis!

Žmonės pamažu sueina au
tobuso vidun ir kraunasi savo 
daiktus. Kelionės organizatorė 
p. Leonaitienė paprašė vieną 
bendrakeleivių patikrinti, ar vi
si savo vietose.

— O kaip Jūsų pavardė, po
nia?

— Gal kas turi kišeninę lem
putę? čia nesimato, pertamsu— 
nieko neišskaitau!

—Na, tai gražiausia — ma
no pavardės nežino! Turbūt pats 
ne iš Čikagos — čia mane visi 
pažįsta!

Pasikeista paskutiniais pamo
javimais, durys užsidarė, ir auš
rokų autobusas pajudėjo. Gero
kai visus papurtęs mažomis Či
kagos gatvėmis, autobusas galų 
gale išdūrė į greitkelį ir pradė
jo šuoliais lėkti pirmyn... Pra
sidėjo pasikalbėjimai, susipaži
nimas su kaimynais, o ypač kai
mynėmis ... Pro Šalį bėgo greit
kelio ženklai — kelionės greitis 
geras! Autobuso vadovai nu
sprendė, kad vienam bendrake
leiviui neatvykus, reikės skirtu
mą išlyginti visiems pridedant 
dar po vieną dolerį. Visi kelei
viai apeiti ir pinigai surinkti 
bet... ir autobusas staiga nu
stojo lėkęs.

— Tai kas gi čia pasidarė?
— Sakiau, kad jam daugiau 

nereikia duoti pinigų!
— Atrodo, būta didelės nelai

mės! Ar ne?
Kiek tik akys užmato, mylių 

myliomis nusitiesusios “raudo
nos švieselės!” Ir mūsų autobu
sas slenka'vėžlio sparta. Praėjo 
kelios valandos, kol iš tos kam
šaties išsinarpliota. Dauguma 
keleivių snaudžia, tik laikas nuo 

gimties, yra kultūros šaltinis, 
kaip augščiau bent principe pa
ryškinta. Bažnyčia nelenktyniau
ja ir savo laiko atžvilgiu, nes 
ji, būdama Kristaus istorijoje, 
savo misijos giliausia prasme 
yra ne laikinė, bet antlaikinė. 
Prof. A. Maceinai toji “lenkty
niavimo” problemos tikroji, 
krikščioniškoji samprata irgi nė
ra jokia naujiena. Tačiau ši ne- 
naujiena reikalinga buvo paryš
kinimo, turint galvoje autoriaus 
perdaug kondensuotą ir gal per
daug skubotai pateiktą paradok
są, esmingą civilizacijos, o ne 
kultūriniams pavidalams, nes 
tada ir žmogiškąjį asmenį, kaip 
kūrėją, reikėtų priskirti prie 
tokių pavidalų! O tą, sakytume, 
skubotai pateiktą paradoksą ry
šium su Bažnyčios šiandienėj i- 
mu štai kaip autorius iš dalies 
pakartoja: “Bažnyčia negali pra
lenkti savo laiko, nes religija, 
kaip minėta, negali pralenkti 
kultūros” (p. 56). Kultūra — re
ligijos pagrindas, o religija — 
kultūros atbaigėja. Toliau čia to 
santykio ir “lenktyniavimo” ne
nagrinėsime ir iš esmės teisin
gos autoriau įžvalgos nekarto
sime.22 Tik Bažnyčios šiandie- 
nintojai, o ne pačios Bažnyčios 
šiandienėjimas visada pasižymi 
visokiais lenktyniavimais ir vi
sokiomis proveržomis dažniau
siai pagal laiko dvasios “madini 
šiandienėjimą” (p. 60), visiškai 
priešingą tam “aggiornamento”.

si Plg. Henri de Lubac, SJ, La pen- 
sėe..., loc. cit, p. 17

22 Plg. Priv. doc. dr. A Maceina, 
Kultūros filosofijos įvadas, Kau
nas, 1936, i 70-78, 163-214. Dr. 
A Maceina, Socijalinis teisingu-

129-130, 132-137. (Bus daugiau) 

laiko pasigirsta tylios pasikalbė
jimo nuotrupos.

— O kaip tu manai, ką aš tu
rėčiau daryti su ta juoda me
džiaga? — prabyla viena iš ke
leivių.

— Kažin kiek iš mūsų klasės 
susirinks?

— O taip norėčiau pamatyti 
savo seną simpatiją!

Kiek pavažiavus, autobuso 
greitis sumažėjo, ir visa snau
džianti autobuso Įgula vėl staiga 
atkuto. Įvažiavome į Battle 
Creek, Mich., užkandinę. Kas 
kiek užvalgė, kas kavos ar arba
tos išgėrė. Niekas nenorėjo gaiš
ti... Ir vėl autobusas buvo 
greitkelyje. Nors ir labai norėta 
pasekti, kuriuo keliu autobusas 
važiuos į Detroitą, snaudulys 
nugalėjo'ir atsibusta; kai staigiu 
posūkiu autobusas Įsuko į Det
roito stoti. Pasikeitus vairuoto
jams, pajudėjome tunelio link ir 
atsidūrėme Kanadoje. Sienos 
perėjimo formalumų taip ir ne
pastebėta. Truputi pasižvalgius 
po gražų Windsorą ir vėl... už
snūsta! Protarpiais pabusdami 
matėm, kad dangus kas kartą da
rėsi vis šviesesnis ir gamtovaiz
dis palaipsniui ryškėjo ... Pa
mažu ir saulės pėdsakai pasiro
dė horizonte. Mūsų didžiausiam 
nustebimui — ji buvo ne toje 
kelio pusėje, kurioje mes ma
nėm ji turėtų būti. Pastudijavus 
žemėlapi, viskas paaiškėjo — 
kelias tuo metu ėjo į pietų - ry

simpatingas jaunas savanoris, 
kuris mus nuvežė ir iš ten atgal 
parvežė. Puiki organizacija!

Gilų įspūdį paliko scenos pa
puošimai, tinkamas patalpos pa
naudojimas ir baldų išdėstymas. 
Buvome sužavėti servetėlėmis su 
“Aušros” įrašu (“Aušra” — Kau
nas — Torontas). Buvo taip pat 
smagu matyti jaunas mergaites, 
besirūpinančias stalų tvarka ir 
aprūpinimu. Tai “Aušros” prie
auglis — aušrokų ir aušrokių 
dukros ... Didelio dėmesio susi
laukė įvairūs sveikinimai iš dau
gelio pasaulio kraštų, kur dabar 
aušrokų esama. Garbinga vieta 
teko Lietuvoje austai juostai, 
kuri bylojo, kad XIII-ji laida 
mintyse yra su mumis. Daugybė 
gražiai išstatytų nuotraukų, ir 
daug daug kitų įdomių dalykų, 
žmonių rinkosi vis daugiau. Jų 
tarpe galėjai matyti buvusius 
kaimynus, klasės draugus, studi
jų draugus, Vokietijos stovyklų 
bičiulius ir t. t.

Ir pobūvis, ir bendros pamal
dos, ir mirusiųjų paminėjimas 
pasiliks aušrokų' mintyse kaip 
n u o t a i k i n g'i a u s ia šventė, 
kuri įvyko Toronto aušrokų dar
bo dėka. Visur jautėsi nuoširdu
mas, dėmesys, nepaprastas vai
šingumas — tikra “Aušros” dva
sia!

Kai pirmadienio rytą kanadie- 
čiai-aušrokai skubėjo į darbą, 
mes visi kiti ruošėmės vykti na
mo. Prie parapijos vartų laukė
me besivėluojančio autobuso. 
Su mumis buvo didokas būrys 
torontiečių — ir jie kantriai lau
kė su mumis. O kelionės vado
vui teko išspręsti keblų galvosū
kį, bet pagaliau autobusas pasi
rodė ir reikėjo atsisveikinti su 
mus palydėjusiais bičiuliais. 
Stabtelėję prie Dutch Sisters 
motelio, papildėme autobusą li
kusiais čikagiečiais aušrokais. 
čia mus gražiai išlydėjo Kana
dos motelio savininkai, su ku
riais spėjome susidraugauti.

Autobusas važiavo gana lėtai 
ir tingiai, o jo vairuotojas snū
duriavo ir žiovavo, bet... mūsų 
autobuso antrame augšte nuotai
ka buvo puikiausia! Tik palikus 
Torontą, daina sekė dainą, visas 
autobusas skambėjo! Mūsų tar
pe būta gerų balsų — berods, 
geriausias iš jų buvo p. mokyto
jo Orvido. Jis ne tik mokėjo 
daug dainų, bet ir sugebėjo 
joms įmantriai vadovauti. Pake
liui vėl sustojome trumpam už
kandžiui, o po to pajudėjom 
Amerikos sienos link. Nors bu- . 
vom paprašyti iš autobuso išlipti 
ir pereiti per specialų tikrinimo 

mokytoju Orvidu, stiprinamės, kambarį, tikrinimas buvo pavir- 
žavimės jo energija ir gera nuo- 13 -*
taika.

— Kas gi sakė, kad Jūs, p. 
mokytojau, dėl sveikatos negalė
sit važiuoti?

— O tai tikras išmislas, aš 
pats taip niekad nebūsiu sakęs,
—juokauja mūsų buvęs moky

tojas.
Pamiklinę sąnarius, vėl sugu- 

žėjom į autobusą ir skriejame 
švariais Kanados keliais. Gamta 
vešli, vaizdai gražūs, nuotaika 
puiki, diena skaidri... Pasirodo 
Toronto siluetai, o netrukus ir 
Lakeshore gatvė, kur palieka
me dalį keleivių Dutch Sisters 
motelyje. Kita dalis vyksta i Pri
sikėlimo parapijos salę. Laisva
laikis iki susipažinimo vaišių su
naudojamas kiekvieno savaip. 
Atvykusi į parapijos salę, mūsų 
autobuso grupė Įsiliejo i kitų da
lyvių masę. Tik Įėję į salę supra
tom, kiek nepaprastai daug dar
bo Įdėjo rengėjai—Toronto auš- 
rokai. beruošdami tą suvažiavi
mą. Ant sienos didelis sąrašas 
su atvykstančių pavardėmis! Ne
paprastai Įdomu skaityti, kas da
lyvaus ir ką pamatysim! Štai sta
las su daugybe ivairiasnalviu 
kortelių. Jose Įrašytos didoko^ 
mis raidėmis dalyviu pavardės, 
kad nereikėtu akinių (vistiek 
daug kam reikėjo!). Tuojau susi
pažinome su mus pasitikusiais 
rengėjais. Kai jie sužinojo, kad 
turime svarbios medžiagos pali
kę motelyje, Čia pat atsirado

Aktorius A. Dikinis kalba aušrokų 
suvažiavime Toronte

Nuotr. S. Dabkaus

tus. Sustojome Woodstock vieto
vėje pusryčiauti. Smagiai šneku
čiuodami su mūsų garbės svečiu 

šutinis. Pervažiavę tuneli, vėl at
siradome Detroite. Čia vėl teko 
kovoti dėl vairuotojo, kol paga
liau vyriausias stoties prižiūrė
tojas, kad ir nelabai draugiškai, 
surado mums žmogų — simpa
tingą tamsiaveidi. Visame rei
kale daug pagelbėjo L. Raslavi- 
čius — autobuso kelionės orga
nizatoriaus — gerai surašyta ke
lionės sutartis. Naujam vairuo
tojui paaiškinome padėti ir pri
minėme, kad jau vėluojame vi
sas dvi valandas... Todėl kai 
tik atsiradome didžiajame kely
je, jis tikrai parodė, kad mus

(Nukelta į 6-tą psl.)
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PAMINKLINĖ LENTA
Fiziko ir chemiko prof. Vince Če

pinskio gimimo šimtųjų metinių pro
ga atidengta paminklinė lenta jo 
gimtosios sodybos vietoje, Dargai
čių kaime, Joniškio rajone. Susi
rinkusius apylinkės gyventojus, sve
čius iŠ Kauno ir Vilniaus su vęlio- 
nies gyvenimu ir darbais supažin
dino buvęs jo bendradarbis akade
mikas P. Brazdžiūnas. Atsiminimų 
pluoštu dalijosi Kauno politechni
kos instituto prof. K. Ragulskis, 
kultūros ministerijos darbuotoja S. 
Ramanauskienė, Mokslų Akademijos 
centrinės bibilotekos direktoriaus pa
vaduotojas A. Ivaškevičius.

VASAROS SEZONAS
Palanga vasaros sezoną pradėjo 

birželio 6 d. specialia muge, kurios 
dalyvius linksmino Palangos Juzė ir 
Domicėlė, sportinėmis varžybomis, 
jachtų atplaukimu iš Klaipėdos. So
vietų karo veteranai aplankė karių 
kapines ir gėlėmis papuošė Lenino 
paminklą. Stadijone koncertą suren
gė V. Bartusevičiaus vadovaujamas 
liaudies ansamblis “Lietuva”, Klai
pėdos pučiamųjų orkestras, Kretin
gos “Gintaro” choras ir šokėjai, iš 
Jūrmalos atvykusi latvių šokėjų gru
pė. Palangos praeičiai ir dabarčiai 
buvo skirtas šventinis karnavalas, 
kurio tūkstantinė dalyvių minia su
sirinko ant tilto ir Baltijos kranto 
atsisveikinti su nusileidžiančia sau
le. čia Jūratė ir Kastytis Palangos 
vykdomojo komiteto pirm. D. Puo
džiui įteikė “Gintaro rūmų raktą” 
simbolinėms sezono durims atrakin
ti. Dalis kopų prie paplūdimio yra 
atitverta, kad lengviau galėtų užsi- 
gydyti prieš keletą metų praūžusios 
audros žymes. Palangos valdas dabar 
padidino šventoji ir kitos prijungtos 
vietovės. Vienu kartu čia galės val
gyti jau 6.000 vasarotojų, t.y. 570 
daugiau nei pernai. Gerokai išplėsta 
stovyklavietė turistams, aikštė au
tomobiliams statyti. Galima bus nuo
moti šaldytuvus, termosus, pripučia
mus čiužinius, indus, palapines, pap
lūdimyje — skėčius, tačiau nuomos 
mokestis padidinamas 50%. Seniai 
žadėta 1.200 vietų estrada dar te
bestatoma, bet ją tikimasi užbaigti 
liepos- mėnesį.

GIMTASIS KAIMAS
Poezijos pavasario proga “Litera

tūra ir Menas” birželio 5 d. paskel
bė pasikalbėjimą su Rašytojų Sąjun
gos poetų sekcijos pirm. Albinu 
Bernotu. Kalbėdamas apie naujoves 
savo gimtajame kaime, jis džiaugia
si gerėjančiu gyvenimu, buitiniais 
patogumais, pramogomis, bet pabrė
žia ir antrą medalio pusę: “Nuo kol
ūkių ekonomikos spartaus augimo 
tempų gerokai atsilieka kultūrinis 
kaimo gyvenimas. Gerai dirbantys 
kultūros namai — ne toks jau daž
nas reiškinys. Rengiami vakarėliai 
paprastai tampa priedanga masiškai 
pasigerti. Naujuose, gražiais baldais 
apstatytuose kolūkiečių namuose re
tai kur pamatysi knygų lentyną. Sa
ko, nėra laiko knygoms skaityti. Ir 
tai, matyt, tiesa. Ir dėl to kalti ne 
kolūkiečiai, o jų darbo organizato
riai. Kai kartą paklausiau, kodėl kcl- 
ūkietis savo naujos sodybos gyven
vietėje neapsisodina medžiais, jis 
man abejingai atsakė: “Medis dabar 
ne mada”. Tur būt, todėl dabar kai
me daugiau kertama, negu sodina
ma, arba visai nieko nesodinama. 
Vidurlaukėse, kaip kokiose ste
pėse, stovi prašmatnūs, bet nejau
kiai pilki pastatai. Į kelmus atidau
žytą kirvį galima nesunkiai pagaląs
ti O kaip ir kuo išgaląsti žmogaus 
estetinių pojūčių aštrumą? Kaip" jam 
grąžinti nuo seno būdingą jautrią 
meilę gamtai, jos grožiui? Tai dide
lė, sudėtinga ir, matyt, ne taip jau 
lengvai sprendžiama problema.”

BENDRAS KIEMAS
Poetą Albiną Bernotą “Komjauni

mo Tiesoj” birželio 6 d. papildo Ig
nalinos rajono Daugėliškio sovchozo 
mechanizatoriaus B. Jaksebagos laiš
kas: “Per visą gyvenimą taip pripra
tau prie tikro kaimo, kad senatvėj 
nepritampu gyvenvietėj, ir tiek. 
“Mažąja Ukraina” vadindavo mūsų 
kaimelį. Pavasari, būdavo kad sužy
dės vyšnios, obelys, kriaušės — kva
pą gniaužia. Galukaimy — ievos, jaz
minai. Kur dar varnėnų švilpesys, 
gandrų kalenimas. Ir nei tau bar
niai, nei pykčiai su kaimynais. Vi
siems vietos užteko. O dabar? Atsi
keli rytą, išeini iš trobos ir lauki, 
iš kurios pusės aprėks. Vienam tavo 
vištos daržą iškapstė, per kito ežias 
vaikas perbėgo. Kurgi dėsis ir tos 
vištos, ir tie vaikai, jeigu namas 
namą šonais remia? Vidury kaimo
pastate aštuoniabutį, o sklypus už V. Kst.

■ • *

si povestuvine keUone Nuotr. M. Borusienės

kUometro davė. Gyvulius ganyk, kur 
išmanai. Į tą namą žmonės atsi- 
krausto ir vėl išsikrausto. Per dve
jus metus gal dvidešimt šeimų. Ap
siprasti negali. Mums ir karvutę, ir 
paršą, ir vištas reikia laikyti O viš
tos nežiūri, tavo čia daržas ar kai
myno. Dėl to ir barniai O kas ne
norės sodo užsiveist, medžių, krūmų 
pasisodint? Negi sodą už kilometro 
sodinsi?...”

DEGA MIŠKAI
Miškų kultūrų ir miško apsaugos 

valdybos vyr. inž. D. Petrauskas 
“Valstiečių Laikraščio” gegužės 25 
d. laidoj atkreipia skaitytojų dėmėsi 
i miškų gaisrus: “... visą pusmėne
si vidurdienio oras buvo įkaitęs iki 
24-26, net 31 laipsnio Celsijaus. O 
žolelė — vos ūgtelėjusi. Eini, treška 
samanos, perdžiūvusios šakelės ... 
Miškas lyg parako statinė. Vien pra
ėjusią savaitę Vilniaus ir Nemenči
nės miškininkai užgesino po 20 gais
rų, palei Varėną — 15, Druskinin
kų miškų ūkyje — 12. Nemaža 
juodų dėmių atsirado ir Jonavos, 
Kauno, Trakų, Švenčionių rajonuose. 
Sausra taip išdžiovino miško paklo
tę, kad dega ir vadinamieji šlapa- 
miškiai. Pasvalio rajone išdegė 6 ha 
drėgno miško...” Vyr. inž. D. Pet
rausko teigimu, 98% visų gaisrų su
kelia neužgesinti laužai, numesti 
degtukai, nuorūkos.

GELBSTI PILIAKALNIUS
B. Juršės pranešimu “Komjaunimo 

Tiesos” 102 nr., kultūros ministerija 
susirūpino piliakalnių apsauga. Jiems 
didžiausią grėsmę sudaro pamatus 
graužiančios upės ir šaltiniai. Kauno 
pramoninės statybos instituto specia
listai, vadovaujami vyr. inž. L. Apuo
ko, jau paruošė keletą projektų pilia
kalniams restauruoti. Merkinės pilia
kalnio vakarinius šlaitus apardęs 
Stangės upelis turės pakeisti savo va
gą. Jo dugnas ir šlaitai bus iškloti 
akmenimis, naudojant ne betoną, 
bet senovinių statybų kalkių skiedi
nį. Buvo svarstomas ir Punelės upe
lio nukreipimas nuo Punios piliakal
nio, tačiau šios minties atsisakyta, 
nes nukentėtų aplinkos grožis, čia 
bus akmenimis sutvirtinti šlaitai, 
kaikur įrengti akmeniniai laiptai. IX 
-XIV šimtmečio Bražuolės piliakalnį 
Trakų rajone ardo šaltiniai rytinia
me šlaite. Apie jo restauravimą vyr. 
inž. L. Apuokas pasakoja: “Bražuolės 
piliakalnyje išgręšime du devynioli
kos metrų vertikalius gręžinius, šlai
tuose bus kalami kuolai. Juos reikės 
užpilti juodžemiu, apsėti žole, paso
dinti žilvičių. Piliakalnyje yra nema
žai medžių. Senuosius iškirsime. Į 
viršų ves ąžuoliniai laiptai be vinių, 
abipus tako — mediniai poliai. Kil
dami tokiais laiptais, tarsi įeisime į 
pilį...” Darbai Merkinės ir Bražuo
lės piliakalniuose jau pradėti. Šiuo 
metu tiriamas ir Kernavės piliakal
nis. Vilniaus rajono Brodeliškių pi
liakalnio apsauga susirūpino etno
grafijos muzėjaus mokslinis bendra
darbis A. Navarackas. Jo šlaitus grau- 
žusią Dūkštelę planuojama nukreip
ti į kitą vagą kraštotyrininkų ir tu
ristų bendra talka.

NUKENTĖJO ŽEMAITIJA
Kaltinėnų bandymų stoties direk

torius O. Visockis “Tiesos” birželio 
5 d. laidoje rašo: “Žemaitijoje pra
pliupusios liūtys išplovė ir suplakė 
dirvas. Vietomis net buvo pastebi
ma erozija. Nukentėjo nemaža že
mės ūkio kultūrų, ypač vėlyvesnės 
sėjos vasarojus, bulvės, šakniavai
siai, kukurūzai. Vasarojus labai su
plaktas, dirvoje susidarė plutelė. 
Bulvių, kukurūzų, šakniavaisių lau
kai išraižyti grioveliais ir griovomis, 
užlygintos vagos, šiuos pasėlius rei
kia skubiai gelbėti...”

ŽUVO NUO MINOS
J. Grigaitis iš Šilutės rajono 

“Komjaunimo Tiesos” 107 nr. prisi
mena, kaip prieš keletą metų Kalnu
jų sovchoze vaikai bandė išardyti ras
tą granatą, o dabar panaši nelaimė 
įvyko “Pajūrio” kolchoze: “Meliora
toriai ant Jūros upės kranto, buvusia
me galvijų diendaržyje, išarė kažko
kią metalinę dėžutę. Tai buvo vokiš
ka mina. Kolūkiečiai J. švatrėnas ir 
A. Jurkūnas, suradę ją, pradėjo plak
tuku daužyti...” Už neapdairų 
smalsumą abu nelaimingieji užmokė
jo savo gyvybėmis.

LONDONO KONKURSE
Pasauliniame pramoginių šokių kon

kurse Londone dalyvauja kauniečiai 
gydytojai Jūratė ir Česlovas Norvai
šos. Konkursui pasibaigus, jie savai
tę laiko tobulinsis pas prof. A. Mui- 
rą, kuris jau anksčiau jiems yra 
padėjęs pakelti šio meno lygį.

Hamiltono Vysk. Valančiaus šeštadieninės mokyklos šiemet X skyrių baigę mokiniai ir mokytojai. Iš kairės I ei
lėj sėdi: V. Riekutė, D. Juozapavičiūtė, tėvų komiteto pirm. J. Stankus, X skyr. mokyt. A. Mikalauskas, vedėjas 
J. Mikšys, KLB apyl pirm. K. Mileris, R. Pareštytė, R. Kvedaras; II eilėj stovi: D. Grajauskaitė, L. Kareckaitė, 
R. Gedminaitė, K. Kamaitis, K. Kaminskas, A. Gudinskas; III eilėj: R. Seniūnaitė, D. Milerytė, R. Urbonavičiūtė, L. 
Zubaitė ir S. Antanaitis Nuotr. Juraičių

JONINĖS - JONINĖS!
Tradicinė JONINIŲ šventė įvyks St. Catharines, Ontario, 
LIEPOS 3, ŠEŠTADIENI, Merritton Community Centre Hall, Park Ave.Tel. 685-9904. 
Svečių patogumui salė bus atidaryta nuo 2 v.p.p. Programos pradžia punktualiai 6.30 v. vak.

• ŠOKIAMS GROS 
V. BABECKO 
LIETUVIŠKAS 
ORKESTRAS 
IŠ HAMILTONO

Skautų rėmėjų komitetas

PROGRAMOJE:-------------------------- ;--------------------------------<

|
e Solistė Gina. Butkutė-Čapkauskienė iš Montrealio <
• Akompaniatorius J. Govėdas iš Toronto s
• Meno ansamblis "Šilainė" iš Detroito >
• Niagaros pusiasalio tautinių šokių grupė >

Nuoširdžiai kviečiame visus i šį gražų jaunimo ir senimo Joninių sąskrydi!

St. Catharines, Ont.
BIRŽELIO TRĖMIMŲ PAMINĖ- 

JIMAS praėjo ypatingai gerai. Prog
rama neužsitęsė, nebuvo perkrauta. 
Minėjimas prasidėjo pamaldomis už 
Lietuvos kankinius. Pamokslą pasakė 
kun. Juvenalis Liaub.a, O.F.M.

Po pamaldų išklausyta paskaita 
skautų vadovo Broniaus Simonaičio.

Stasės Zubrickienės paruoštas 
montažas sužavėjo visus klausytojus. 
Taip pat gražiai pasirodė abi Zubric- 
kaitės, pasipuošusios tautiniais dra
bužiais.

LIETUVIŲ DALYVAVIMAS tau
tybių festivalyje buvo visų gerai įver
tintas. Net klebonas padėkojo per 
pamaldas. Lietuviai St. Catharines 
100.000 gyv. mieste darosi labai žino
mais iš gerosios pusės. Lietuvos var
das čia jau gerai žinomas.

“ST. CATHARINES STANDARD” 
yra pats didžiausias dienraštis šiame 
Niagaros krašte — apie 50 puslapių. 
Šis laikraštis įdeda kiekvieną lietuvių 
rašinį. Neseniai buvo atspausdinti du 
gana ilgi ir aktualūs S. Šetkaus 
straipsniai: “The Worth of Soviet 
Friendship Treaties” ir “For Free 
Ukraine”, šiais metais buvo atspaus
dinti keturi S. šetkaus rašiniai.

JONINĖS čia yra vienas didžiau
sių kultūrinių įvykių. Jos sujudina 
visą kraštą, žmonės suvažiuoja iš 
tolimesnių Kanados ir Amerikos vie
tų ir jau, rodos, bene 15-tą kartą. 
Šiemet bus ypatingai puiki progra
ma. Visas pelnas eina jaunimo — 
skautų veiklai plėsti.

BESIRUOŠIANT LIETUVIŲ PA
RODAI, kuri bus lankoma per Lie
tuvių Dieną, iškilo klausimas dėl M. 
K. Čiurlionio meno kūrinių kopijų 
išstatymo. M. K. Čiurlionis yra lai
komas pasaulinio, masto dailininku, 
bet jis nėra baigęs jokios meno mo
kyklos. Pastaraisiais laikais dėl to 
jaudinasi ne vienas “meno žinovas”, 
nes menininkas be diplomo esąs “ne
tikras menininkas”.

NERETAS MŪSŲ APYLINKĖS 
tautietis, kildamas finansiškai, nu
skursta dvasiškai — dėl mažiausios 
priežasties atsisako to ar kito lietu
viško laikraščio. Deja, „retas kas pa
tikės, kad šiuo būdu sutaupys lėšų. 
Juk laikraščio prenumerata tekai
nuoja, kiek ir viena ne pirmos rūšies 
degtinės bonka. Atsisakymas nuo 
laikraščio prenumeratos yra smūgis 
ne tik savajai spaudai, bet ir visai 
lietuviškai veiklai. Kor.

ŠIAIS METAIS TAUTOS FONDUI 
aukojo $25: Kun. Juvenalis Liauba, 
OFM; $20: Ant. Staugaitis, Ant. Šva
žas, J. Girevičius; $15: J. Sarapnic- 
kas; $10: P. Šukys, J. Paukštys, K. 
Stundžia, J. Kalainis, R. Švažas; $7: 
B. P. Racevičiai; $5: P. Balsas, Ant. 
Gverzdys, St. Janušonis, J. Alonde- 
ris, J. Satkus, A. P. Švažas, J. žemai
tis, Vit. Alonderis, J. Kazragis, P. 
Polgrimas, Z. Jakubonis, J. Venckus 
ir Pr. Dauginas; $3: St. Gudaitis; $2: 
Ad. Setikas, J. Uanga, J. Vyšniaus
kas, Pr. Meškauskas, J. Skeivalas, K. 
Vilbikaitis, V. Satkus, St Kukta, St. 
Vaitkus, K. Butkus, Arv. Zosanas, Pr. 
Matukas, A. Vickosas, L. Puslys, J. 
Giliūnas, A. Lukas, Ig. Sajauka, V. 
Skrebutėnas, A. Paulionis, M. Satke
vičius, Alg. Zubrickas; $1: K. Jasevi
čius, A. Pranskus, J. Deinoras, X Y., 
Br. Vyniautienė, J. Grigas, P. Baro
nas. Už savanorišką aukų rinkimą po 
namus Ant Švažui nuoširdus a&ū. 
Aukojusiems Vasario 16 minėjimo 
proga ir namuose reiškiu padėką.

J. Girevlčiūs, T. F. įgaliotinis

JONINĖS NIAGAROS PUSIASALYJE
JONINĖS NIAGAROS PUSIASA- 

LYJE. Visai teisingai pasakyta, kad 
išvykdamas svetur nei namų, nei tė
vynės su savimi nepasiims!, bet mei
lė gimtajam kraštui ir papročiai vi
sur keliauja kartu. Kaip kiekvienas 
kraštas, taip ir Lietuva turėjo labai 
daug gražių tradicinių švenčių. Im
kime kad ir tokias šventes, kaip An
taninės, Petrinės, Joninės ir pan. 
Ypatingai buvo gražiai ir įdomiai 
švenčiamos Lietuvoje Joninės.

Išvykdami svetur, tėvynės nepasi- 
ėmėm, bet atsivežėm gražias tradici
jas, kurias su didele meile ir rūpes
tingumu puoselėjdrfe ir po svetimu 
dangumi. Joninių tradicinę šventę 
ruošiasi tikrai gražiai paminėti Nia
garos pusiasalio Skautų Rėmėjų Ko
mitetas. Jis ruošia didingas Jonines 
liepos 3 d. Mes jas vadiname didin
gomis todėl, kad programa bus tik
rai turtinga ir verta kiekvienam pa
matyti. Programoje sutiko dalyvauti 
iškilioji Kanados solistė Gina Butku
tė-Čapkauskienė iš Montrealio. Ji re

HAMILTON, ONT.
MERGAIČIŲ CHORAS “AIDAS” 

pakviestas koncertui Klevelande spa
lio 2 d. šiuo metu tariamasi dėl 
sąlygų.

“GYV AT ARO” pasirodymą tauti
nių grupių festivalyje, kuris buvo 
surengtas Mohawk College Audito
rium ir pavadintas “Gala Interna
tional Show”, gražiai įvertino vieti
nis dienraštis “Spectator” birželio 14 
d. laidoje. Jo meno kritikas Jim Cle
ments rašo, kad iš 14 įvairių tauty
bių grupių “Gyvataras” buvo geriau
sias vienetas, nors ir kitos kaikurios 
grupės netoli teatsiliko. Po “Gyva- 
taro” geriausias vienetas buvęs uk
rainiečių “čaika”. Minėtasis dien

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Main St. East, kamb. 203, tel. 528-0511 

Darbo valandos: * Mokame už:
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais 

9.30 — 5 v.p.p.
9.30 — 5 v.p.p.
9.30 — 5 v.p.p.
9.30 — 5 v.p.p.
9.30 — 8 v. vak.
9.00 — 1 v.p.p.

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.500.000.

vumUT RADIO &
RHlllHI TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE &

ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

ŠVIEŽIA MĖSA — DESROS — SKANUMYNAI

United
284-288 Kin9 St. E. — 528-8468 — 740 Upper Jemet St. — 389-4113
Hamilton — Ontario Nemokamos autoaikštės

cenzentų vadinimą Lietuvos lakštin
gala. Solistei akompanuos J. Govė
das iš Toronto. Iš Detroito atvyks 
meno ansamblis “Šilainė”. Tai bū
rys gražaus išeivijos jaunimo, kuris 
pasirengęs Joninių dalyvius sužavėti 
savo puikiu pasirodymu. Taip pat 
programoje dalyvaus ir Niagaros pu
siasalio tautinių šokių grupė, vado
vaujama J. Bieliūno.

Šis Joninių parengimas yra skiria
mas jaunimo, tiksliau pasakius, Nia
garos pusiasalio skautų paramai.

Rengėjų — Skautų Rėmėjų Komi
teto darbą jau daug kas įvertino ir 
paaukojo labai vertingus laimės sta
liukus. Didelis ir nuoširdus ačiū ge
radariams. Joninių rengėjai iš anks
to kviečia visus lietuvius — Kanados 
ir Amerikos, skirti liepos 3 dieną 
Joninių šventei gražiame Niagaros 
pusiasalio mieste St. Catharines.

Mūsų Joninės šiais metais ir vėl 
įvyks Merritton Community Centre 
Hall, Park Ave. Salės tel. 685-9904.

Skautų Rėmėjų Komitetas

raštis įsidėjo pirmoj vietoj ir “Gy 
vataro” nuotrauką.

Advokatas

; EUGENIJUS KRONAS, 
B. Sc„ B. C. L.

32 James St. So., 

Royal Bank Building, 
suite 614,

tel. 522-8781 
Homihon, Ontario

depozitus __ _____ ___ -.... 5%
šėrus ir sutaupąs______ ___ 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius _  ________ _6% %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame: 
asmenines paskolas iš ___ 10%
nekiln. turto paskolas iš 8% %
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J. A. Valstybės
IV DA1NV ŠVENTES vykdomasis 

komitetas prašo chorų vadovus ne
delsiant pranešti: kiek choristų ir 
kada atvyks į kurią Čikagos stotį 
ar aerodromą, kad jiems būtų laiku 
parūpintos susisiekimo priemonės; 
kiek choristų ro/ės apsigyventi savo 
lėšomis viešbučiuose ir kiek jų tu
rės priglausti lietuvių šeimos. Lau
kiama tų choristų sąrašo, kurie jau 
yra susitarę apsistoti pas gimines ar 
pažįstamus. Šios žinios yra būtinos 
komiteto planuojamam choristų suti
kimui ir pastogės parūpinimui. Jas 
siųsti vykdomajam komitetui šiuo 
adresu: 6643 So. Maplewood Ave., 
Chicago, Ill. 60629, USA. Dainų 
šventės programos pranešėjais pa
kviesti Bernardas Prapuolenis ir 
Karilė Baltrušaitytė-Valaitienė. JAV 
ir Kanados lietuvių parapijų klebo
nai prašomi atlaikyti Mišias liepos 
4 d. už mirusius choristus ir chor
vedžius. Iniciatyvos šiuo reikalu turi 
imtis vietinių chorų vadovai.

LAIKRAŠČIO “THE PATRIOT 
LEDGER” pranešimu Bostone, At
lanto pakrantės 14 radijo stočių 
transliuoja vienos minutės praneši
mus prie Massachussets krantų žve
jojantiems sovietų laivų jūrininkams 
estų, latvių, lietuvių, rusų ir anglų 
kalbomis, primenančius, kad jų lau
kia politinė globa JAV. Pranešimuo
se pabrėžiama, jog dėl tragiško S. 
Kudirkos likimo buvo atleistas iš 
pareigų amerikietis admirolas ir ka
pitonas. Jų duotu įsakymu grąžinti 
S. Kudirką sovietams pasipiktino 
amerikiečiai ir pats prez. R. Nik- 
sonas, viešai pažadėjęs, kad ši klai
da ateityje nebus pakartota, šių 
pranešimų mintį įgyvendino estai, 
gavę JAV valstybės departamento 
pritarimą. Pranešimus paruošė ir į 
juosteles įrašė latvių radijo progra
mos Walthame vedėjas S. Lambers.

DR. ANTANAS RAZMA, pasitrau
kęs iš JAV Lietuvių Fondo pirmi
ninko pareigų, kad galėtų atsidėti 
papildomoms medicinos studijoms, 
Kentucky universiteto medicinos 
centre išlaikė egzaminus ir gavo di
plomą “Diplomate of the American 
Board of Family Practice”.

TUMO-VAIŽGANTO Spackenbergo 
gimnazijos buvusieji mokiniai ir mo
kytojai, kurie minės šios institucijos 
įsteigimo 25 metų sukaktį liepos 34 
d.d. Čikagoje, planuoja išleisti ap
žvalginį leidinį, kuriam jau yra tel
kiama medžiaga, mokytojų bei mo
kinių prisiminimai iš gimnazijos lai
kų, mokinių susitikimų Toronte ir 
Čikagoje. Leidinio redaktorius — 
buvęs gimnazijos direktorius Vacys 
Kavaliūnas - Kavaliauskas. Tikimasi, 
jog suvažiavimas turės apie 150 daly
vių. Informacijų teirautis pas kun. G. 
Kijauską, SJ, 2345 West St., Chicago, 
Ill. 60638.

KIEK ASMENŲ, kilusių iš Lie
tuvos, imigravo i JAV nuo 1961 m., 
nurodo Vašingtone išleistas leidinys 
“Report of the visa office 1970”. Ji 
parengė Bureau of Security and 
Consular Affairs, U. S. Department 
of State, Washington, DC. Tokių as
menų 1961 m. buvo 482, 1962 m. — 
414, 1963 m. — 414, 1964 m. — 
397, 1965 m. — 402, 1966 m. — 269, 
1967 m. — 159, 1968 m. — 171, 
1969 m. — 79 ir 1970 m. — 62. 
Bendras imigracijos vizas gavusių 
skaičius 1961-1971 m. buvo — 2.844. 
Leidiny dar nurodyta, kad 1961-1970 
m. laikotarpyje buvo duotas 633 ne- 
imigrantinės vizos asmenims, kilu
siems iš Lietuvos. 1970 m. tokias 
vizas į JAV gavo 45 asmenys. E.

Brazilija
ŠV. JUOZAPO PARAPIJA Sao 

Paulo mieste birželio 27 d. iškil
mingomis Mišiomis ir akademija at
žymės prel. Pijaus Ragažinsko 40 
metų kunigystės ir 35 metų klebo
navimo sukaktis.

KUN. JUOZAS ŠEŠKEVIČIUS jau 
beveik 10 metų dirba su indėnais 
Sao Paulo apylinkėse. Arkivyskupi- 
ai priklausančioje žemėje baigiami 
statyti trys dideli pastatai, kuriuose 
įsikurs amatų mokykla indėnų vai
kams, bus ruošiami vadovai, čia taip 
pat yra kun. J. Šeškevičiaus vado
vaujama iš krašto gilumos atsikėlu
sių indėnų kolonija, turinti gyvena
mąsias patalpas, sodus, paukščių 
ūkius ir tvenkinius žuvininkystei.

Argentina
SOL. ZUZANA VALADKAITĖ, 

Buenos Aires lietuvaitė, Martinez 
mieste ištekėjo už argentiniečio Or
lando Lopez, cukraus fabriko “La 
Corona” pardavimo skyriaus virši
ninko. Jungtuvės buvo Fatimos Ma
rijos bažnyčioje, vaišės — “Zur Ei- 
che” restorane. Dalyvavo Pranas ir 
Ona Ožinskai, jaunosios tėvas Vin
cas Valadka bei eilė kitų lietuvių. 
Jaunavedžiai susilaukė daug sveiki
nimų ir dovanų, jų tarpe ir Iš Ar
gentinos Lietuvių Centro. Iškilmėje 
negalėjo dalyvauti prieš vestuves 
gripu susirgusi jaunosios mama Te
resė Kavaliauskaitė-Valadkienė. Jau
nasis O. Lopez, atsakydamas j lietu
vių sveikinimus, linkėjo Zuzanai ir 
toliau tęsti dainavimą. Medaus mė
nesiui Orlando ir Zuzana Lopez iš
vyko j Argentinos Šveicarija vadina
mą San Carlos de Bariloche sritį.

AVELLANEDOS LIETUVIŲ SA
LĖJE gražu dviejų dalių vakarą su
rengėHektoro Levafaavičiaus vado
vaujamas jaunųjų ansamblis “Atža
lynas”, prieš 8 metus suorganizuotas 

mokytojos a4L Zuzanos Vanagaitės, 
kuri yra žuvusi automobilio nelai
mėje. Mažieji šokėjai, dainininkai ir 
vaidintojai dabar jau ūgtelėję. Pir
moji programos dalis vaizdavo pasi
keitimus lietuvių šeimose Argenti
noje, pajuokdama tuščiagalvius “bež- 
džioniukus” — lietuviukus, kurie 
kramto gumą, skaito komikus, ne
moka tautinių šokių, o lietuviškai 
vos įstengia tėvus paprašyti pinigų. 
Satyrinio pobūdžio dialogus parašė 
“Atžalyno” vadovas H. Levanavičius. 
Antrojoje dalyje atžalyniečiai atkū
rė Lietuvos vaizdus, deklamuodami 
Maironį bei kitus poetus, šokdami 
“Jonkelį”, “Mikitą”, “Rugučius” ir 
“Oželį”. “Atžalyno” ansamblis jun
gia ne tik lietuviškų, bet ir mišrių 
šeimų vaikus. Ansamblio dainų mo
kytoja yra Marytė Aldona čikštaitė, 
akordeonistas — Juozas Romeika, 
kanklininkė — Dana Runimaitė. 
skambinanti savo tėvo Kvirino Ru- 
nimo padirbtomis kanklėmis.

Australija
ALB KRAŠTO KULTŪROS TA- 

RYBA sudaryta Adelaidėje. Jos va
dovu pakviestas ALB krašto valdy
bos narys kultūriniams reikalams V. 
Baltutis. Veiklą turės sustiprinti pa
siskirstymas į sekcijas. Jų vadovai: 
dainos ir muzikos — sol G. Vasi
liauskienė, dailės — dail L Pocie
nė, kultūrinių renginių ir organiza
cinių reikalų — J. Jonavičius, spau
dos ir informacijos — B. Straukas. 
spaudos platinimo — E. Reisonienė, 
tautinių šokių — L. Vasiliūnas, teat
ro — J. Neverauskaitė. Kultūros ta
rybos nariai — P. Launikaitis, A. 
Maželis, L. Urbonas ir č. Zamois- 
kis. Pirmajame susirinkime nutarta ' 
svarstyti kultūrinio gyvenimo pro
blemas, suaktyvinti kultūrinę veik
lą, bendradarbiavimą kultūrinėj plot
mėj tarp Australijos lietuvių kolo
nijų ir pasaulio lietuvių centrų. 
Ypatingas dėmesys bus skiriamas 
jauniesiems intelektualams ir apla
mai jaunimui, kad jie savanoriškai 
jungtųsi Australijos lietuvių tauti- 
nėn ir kultūrinėn veiklon. ALB 
krašto kultūros taryba stengsis at
žymėti spaudoje visas kultūrinio ir 
tautinio gyvenimo apraiškas, rūpin
sis tradicinėmis Lietuvių dienomis 
ir per 1972 m. Velykas suorgani
zuos Lietuvių Studijų Dienas.

SIDNĖJAUS ROCKWOOD KAPI
NĖSE buvo atidengtas paminklinis 
akmuo mirusiam pedagogui ir mu
zikui a.a. Kazimierui Kavaliauskui. 
Pamaldų metu Lidcombe bažnyčioje 
giedojo Br. Kiverio diriguojamas 
“Dainos” croras, kuriam ilgus metus 
yra vadovavęs velionis. Paminklinio 
pašventinimo apeigas atliko kun. P. 
Butkus, taręs ilgesnį žodį apie a.a. 
K. Kavaliausko įnašą į Sidnėjaus lie
tuvių kultūrinį gyvenimą. Paminklą 
atidengė dabartinis “Dainos” vado
vas Br. Kiveris. Velioniui už jo nu
veiktus darbus ir tvirtą lietuvišką 
ryžtą dėkojo “Dainos” pirm. Pr. 
Nagys. Iškilmė baigta choro sugiedo- 
tom tradicinėm giesmėm “Angelas 
Dievo”, “Marija, Marija” ir Tautos 
himnu.

Vokietija
VLIKO ATSTOVO Vekietijos bal- 

tiečių taryboje dr. P. Karvelio ir 
“Eltos” biuletenio vokiečių kalba 
red. V. Banaičio iniciatyva Romuvo
je buvo sukviestas visuomenės vei
kėjų pasitarimas. Pranešimą padarė 
iš JAV atvykęs Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirm. V. Sidzikauskas, lan
kęsis Strasburge ir ten susitikęs su 
Europos tarybos posėdžiavusio pa
tariamojo seimo nariais. Buvo pa
liestos ir kitos aktualios temos. Be 
pasitarimo organizatorių, VLB kram
to valdybos ir Vasario 16 gimnazijos 
vadovybės, pokalbiuose dalyvavo Eu
ropos lietuvių vysk. A. Deksnys, sie
lovados direktorius prel. J. Aviža, 
visuomenininkai J. Glemža, dr. J. 
Grinius, J. Norkaitis, dr. J. Norkai- 
tis, Stp. Vykintas ir iš Šveicarijos 
atvykęs dr. A. Gerutis.

VIDURINĖS EUROPOS IŠEIVIŲ 
katalikų jaunimo biuras surengė jau
nimo vadovų suvažiavimą Niurnber
ge, kuriame dalyvavo latviai, veng
rai ukrainiečiai, kroatai ir lietu
viai. Pastariesiems atstovavo kun. V. 
Damijonaitis, V. Bartusevičius, stu
dentai P. Nevulis ir A. Šmitas. Buvo 
aptarta federacinės ir kraštų vyriau
sybių parama ateivių jaunimui, po
litinio lavinimo metodai ir tikslai, 
organizacinės ir techninės renginių 
problemos. Jaunimo biuras spalio 2- 
10 d.d. organizuoja ekskursiją į 
Prancūziją, gruodžio 26 — 1972 m. 
sausio 2 d.d. — studijų dienas te
ma “Tautinių mažumų būklė Vokie
tijoje”, vasario 13-19 d.d. — vadovų 
kursus.

SELIGENSTADTO STOVYKLOS 
lietuviai pastate ir 1949 m. vasario 
16 d. pašventino lietuvišką kryžių 
su įrašu: “Viešpatie, maldaujame 
Tavo globos ir palaimos sunkioje 
tremties kelionėje! čia gyveno lietu
viai tremtiniai, kurie mylėjo Dievą 
ir tėvynę”. Per 22 metus kryžius du 
kartus buvo atnaujintas, išlaidas pa
dengiant buvusiem seligenstadtie- 
čiam ir inž. A. Bloševui. Deja, da
bar jis jau yra atsidūręs ūkio ra
kandų sandėlyje, nes tą vietą užėmė 
praplatintas greitkelis. Dėl kryžiaus 
ateities su vietos pareigūnais tarėsi 
Vokietijoje viešėjusi tautietė iš JAV 
A. Galinauskienė. Kryžių restauruo
ti ir jam naują vietą surasti ryžosi 
Čikagoje gyvenantys buvusieji sell- 
genstadtiečiai.
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Simo Kudirkos drama
Pasisako Toronto lituanistinio seminaro studentai

Lietuviškas jaunimas 
lietuviškose stovyklose! 

kalbos ne tik savąjį jauni 
bet ir kitataučius besidou 
čius ukrainiečių kultūra. K< 
disko j e spaudoje jie pabrė 
kad nori apsaugoti savo etni 
grupės žmones nuo nutaul 
mo ir parodyti Kanadai, kai 
nėra tik dvikalbė ir dviku 
rė valstybė.

Kanadoje dabar yra « 
500,000 ukrainiečių, kurie : 
spiestis didesniuose miestui— 
Toronte jų esama apie 60,000, 
g Winnipege — 80,000.

Lietuvių Kanadoje yra žy
miai mažiau. Lietuviai studen
tai šiai vasarai nesuskubo jo
kios paramos iš valdžios išsirū
pinti, tačiau viena yra aišku: 
lietuviškasis jaunimą turi būti 
per vasarą užimtas darbais, ku
rie juos tautiškai nuteiktų. Yra 
organizuojama visa eilė lietu
viškų stovyklų, kuriose mūsų 
jaunimui pravartu dalyvauti’ 
Viena tokių vyresniam jauni
mui —tai lituanistikos studijų 
savaitė, kuri Įvyks rugpjūčio 
15-22 d. d. Dainavoje. Lėšos 
neturėtų būti jaunimo nesto- 
vyklavimo priežastimi, nes daž
na stovykla nepasiturintiems 
daro nuolaidas. Pliusų iš sto
vyklų gi yra daug. Užtenka tik 
paminėti tautinio susipratimo 
gilesnį Įdiegimą ir naudingesnį 
laiko praleidimą nei namie 
prie televizijos ar gatvėje.

Vienam kitam vyresniųjų 
moksleivių ar studentų pavy
ko darbą gauti stovyklų vado
vais, tačiau ir negavusieji vado
vavimo darbo turėtų vykti Į 
stovyklas, nes ypač ’ vyresnie
siems stovyklos yra pravartus 
dalykas. Jų amžiuje jaunuolis 
galutinai nustato gaires savo 
ateičiai. Stovyklos padeda to
kiems savo ateiti formuoti kitų 
lietuviukų draugėje ir lietuviš
kųjų idealų kryptimi. Tad mūsų 
šūkis šią vasarą tebūna: lietu-

Sunkiai dirbusiems jaunuo
liams per ištisus mokslo metus 
vasaros metu reikia pailsėti. 
Bet slampinėjimas nėra poilsis
— reikia atitinkamo užsiėmi
mo. Jaunas žmogus be užsiėmi
mo krypsta pavojaus link. Vi
sos negerovės, nesantaikos bei 
užsispyrimai keroja tuose jau
nuoliuose, kurie neturi ko veik
ti. Jie tada eina iš vieno kam
po i kitą, prasimanydami iš
daigą po išdaigos, kurios būna 
įkvėptos televizijoje matytų vi
sokiu kriminaliniu filmų.

Š. Amerikoje Įprasta vasarą 
jaunimui dirbti įmonėse, Įstai
gose, ūkiuose, prie statybos ir 
t.t., tačiau padidėjęs nedarbas 
daugeliui tos galimybės neduo
da. Tad šią vasarą studentų 
problema dvigubai paaštrėja.

Kanados valdžia bandė šią 
problemą spręsti ir siūlė jau
nimui suplanuoti naudingus 
projektus, už kurių vykdymą 
valdžia mokėtų. Dalis jaunimo 
tokių dalykų sumanė. Viena 
grupė pasisiūlė per vasarą savo 
miestelio apylinkėse surankio
ti niekam nereikalingus dvira
čius, juos sutaisyti, nudažyti vi
sus vienoda spalva ir išstatyti 
gatvių kampuose miesto gyven
tojams naudotis. Kiekvienas ga
lėsiąs paimti toki dviratį, nu
važiuoti kur reikia ir palikti jį 
gatvėje kitoje to miestelio da
lyje.

Ukrainiečiai studentai iš anks
to jau gavo iš Kanados valdžios 
$36,000 savo tautinės kultūros 
sustiprinimui Kanadoje. Treč
dalis tų pinigų bus panaudotas 
ukrainiečių meno festivaliui, 
kuris Įvyks Thunder Bay nuo 
rugpjūčio 80 d. iki rugsėjo 3 
d. Likusiais pinigais bus ap
mokama 20 ukrainiečių studen
tų po $65 į savaitę. Jie per va
sarą darbuosis -septyniolikoje 
skirtingų vietovių visoje Kana
doje, jungdami bei koordinuo- viškas jaunimas lietuviškose 
darni ukrainiečių jaunimo gru- stovyklose!
peš ir mokydami ukrainiečių Kun. J. Stš.

Daugiau pasitikėjimo jaunimu
Paskutiniuoju laiku spaudoje pasi

rodė nepagristi gandai, tendencingi 
įtarinėjimai bei insinuacijos ryšium 
su rengiamu Antruoju Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresu. Tie nepa
grįsti gandai prieštarauja Kongreso 
siekiams, kurie buvo paskelbti spau
doje kviečiant lietuvių visuomenę Į 
talką. Ten pasakyta: <fMūsų jauni
mas turės tęsti kovą už Lietuvos 
laisvę ir apsispręsti už svetur gyve
nančių lietuvių išlikimą savo tauto
je”. Tų tikslų siekdami mes katego
riškai pareiškiame:

Antrojo Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso rengėjai nenumato ga
limybių ir sąlygų oficialiai kviesti 
pavergtos Lietuvos jaunimo atstovų. 
Neturi būti jokių abejonių, kad Ant
rasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas vyks patriotinėje dvasio
je su lietuvių tautos simboliais, tri
spalve, Tautos himnu ir bus duota 
proga svarstyti Lietuvos laisvinimo 
klausimus bei jaunimo įsijungimą 
į laisvinimo darbą. Jokios pašalinės

“Birbynė”
Gavęs kvietimą koncertuoti Niu

jorke. Toronto “Birbynės” ansamblis 
keliavo dviem autobusais nuo penk
tadienio vakaro iki šeštadienio sau
lutės patekėjimo: Niujorke įvairios 
lietuvių šeimos pasiėmė po kelis an
samblio narius savo globon, tad ir 
laiką iki koncerto visi praleido įvai
riai. Vieni važiavo į patį miesto 
centrą apžiūrėti ir taip jau gerai ži
nomų vietų, kiti ilsėjosi ar ką kitą 
veikė.

Pats svarbiausias kelionės tikslas
— koncertas labai gerai pavyko. Bu
vo daug dalyvių, kurie šiltai “Birby
nę” priėmė ir netingėjo parodyti sa
vo pasitenkinimo plojimu. Progra
moje pasirodė kanklininkės, skudu-

jėgos nepakeis mūsų nusistatymo. 
Esame Įsitikinę, kad jaunimas paro
dė pakankamai patriotiškumo Bra
žinskų, Simokaičių ir Kudirkos atve
jais, tuo užsitarnaudamas pilną visų 
pasitikėjimą. Antrasis Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresas yra ren
giamas glaudžiame bendradarbiavi
me su Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba abipusio pasitikėjimo 
ir pagarbos dvasioje. Kviečiame lie
tuvių visuomenę rodyti daugiau pa
sitikėjimo visom kartom ir tuo už
tikrinti lietuviškos veiklos tęstinu
mą išeivijoje. Tik visų kartų vieny
bė ir pagarba vieni kitiems ves 
mus Į laimėjimus ir Įgalins atstatyti 
tautos laisvę bei išlaikyti gyvą 
tuvių tautą.

II PLJK prezidiumo nariai: 
Audronė Kubiliūtė 

Joana Kuraitė 
Vitalija Ruibytė 

Romas Sakadolskis 
PLJK prezidiumo pirmininkas

Niujorke
tininkės, birbynės, tautinių šokių 
grupė ir stipriausia ansamblio pusė 
— choras. Po koncerto įvyko pasi
linksminimas.

Kelias minutes prieš vidurnaktį 
“Birbynė” išsiruošė vėl kelionei — 
atgal į Torontą. Pavargę, bet paten
kinti išvažiavo iš Niujorko ir To
ronte atsirado apie sekmadienio vi
dudienį. Sekantį savaitgalį vėl visi 
keliavo į Klevelandą, kur lygiai ge
rai pasisekė, kaip Niujorke.

Ansamblio planai 
koncertai, tačiau dabar vasara ateina 
ir reikia pailsėti. Darbą tęsime to
liau ateinantį rudenį.

lie-

II

tolimcsni

Rūta čepaitytė

Okupuoto) Lietuvoj Panevėžio pedagoginės muzikos mokyklos mokiniai

Rasta, kad yra virš milijono tikinčių jaunuolių Sovietų Sąjungoje 
jiems pirmąsias religijos žinias. 
Sovietų sociologų anketos Įro
do, kad religinio sentimento 
sužadinimas vaiko amžiuje turi 
begalinės reikšmės. Pavyzdžiui, 
buvo apklausinėti 1443 asme
nys, tikintieji arba seniau tikė
jusieji, kada jie pradėjo ti
kėti Dievą. Kūdikystėje — 
1145 asmenys, jaunystėje (14- 
18 metų) — 153 asmenys, su
augę — 139 asmenys ir po 40 
metų — tik 6 asmenys.

Netiki propaganda
Asmenyse, kurie nepajėgia 

kritiškai galvoti, antireliginė 
propaganda nesilpnina jų tikė
jimo, bet, priešingai, ji dar su
stiprina. Tokie asmenys, kol 
yra tarp netikinčiųjų, studijuo
ja antireliginius leidinius, kad 
iš jų surinktų medžiagos savo 
religiniams pamokslams arba 
religiniam savo vaikų auklėji
mui. Apie tokius tikinčiuosius 
svietų antireliginėje spaudoje 
galima rasti aiškinimų: “Tokie 
asmenys, nusistatę priešingai 
mūsų ateistinei propagandai, 
rūpestingai ją studijuoja, kad 
galėtų ją suniekinti. Jie regu-

Tokia tema paskelbtas straips
nis Miunchene veikiančio insti
tuto biuletenyje “Religija ir 
ateizmas Sovietų Sąjungoje”. 
To straipsnio,, parašyto A. I. 
Glassl, įdomesnes vietas čia ir 
pateikiu.

V. Vokietijos evangelikų Baž
nyčios delegacija lankėsi Sov. 
Sąjungoje 1969 m. Delegacijos 
vadovas, V. Vokietijos evange
likų Bažnyčios užsienio reikalų 
skyriaus dir. A. Wischmann, 
grįžęs iš tos kelionės, papasa
kojo, kad paskutinį kartą ma
tęs bažnyčiose daug daugiau 
jaunimo, negu seniau. Lankan
čių bažnyčią amžiaus vidurkis 
esąs tarp 30 ir 50 metų.

Sovietų autoriai neneigia, 
kad yra daug tikinčių jaunuo
lių. Per apklausinėjimus įvai
riose vietose paskutiniais me
tais rasta, kad virš milijono 
jaunuolių dar “yra religinių 
konfesijų Įtakoje.” Kodėl gi ko
munistinis jaunimas neišauklė
tas ateistiškai? Tyrinėtojai ran
da tokias priežastis:

1. Antireliginė mokslinė pro
paganda nesanti pakankamai 
moksliškai pagrįsta.

2. Komjaunimo organizacija 
nepajėgia tinkamai „ suorgani
zuoti jaunimo laisvalaikio: “An
ketų rezultatai parodė, kad dau
gelyje Leningrado klubų poilsio 
užsiėmimų populiarumas labai 
sumažėjęs; kino, koncertų ir 
konferencijų lankymo kreivė 
yra arba smukusi arba išliku
si be pažangos. Priešingai, yra 
labai vertinami susitikimai su 
draugais, televizija, ekskursi
jos už miesto ir žaidimai na
muose.

Skaičiai esą verčia susimąsty
ti: kultūros namus ir 'klubus 
lanko vos 24% jaunimo iki 30 
metų. Pirmą vietą užima šokių 
vakarai, o konferencijų lanky
mas — vos ketvirtą vietą.

Laisvalaikio organizavimas ar
ba bandymas išsilaisvinti iš 
marksistinio-leninistinio auklė
jimo dar nereiškia susidomėji
mo religija. Tačiau, kaip pa
stebi to reikalo žinovai, gyve
nantiems religinėje aplinkoje, 
minėtos priežastys kaip tik su
kelia susidomėjimą religija bei 
religiniu gyvenimu.

Kiek krikštytų?
Dauguma religingų Sovietų 

Sąjungos jaunuolių religinį 
auklėjimą yra gavę kūdikystės 
metais. Gyventi religiniu gyve
nimu Sov. Sąjungoje nėra leng
va. Visdėlto atsiranda tėvų arba 
senelių, kurie laiko savo būti
na pareiga išauklėti vaikus ar 
vaikaičius tikėjime į Dievą. 
Tai ypač pastebima pas tikin
čiuosius., prikausančius prie 
laisvų (valdžios persekiojimų) 
konfesijų (sektų). Jaunuoliai, 
priklausą pravoslavų, katalikų 
ar liuteronų konfesijom, dauge
liu atvejų krikštija savo vai
kus, nors paskui šeima ir nesi
rūpina jų religiniu auklėjimu.

1969 m. Maskvoje išleista 
knyga “Konkretūs sociologiniai

religingumo duomenys”. Joje 
paskelbta tokia statistika: krikš
tytų kaimuose yra 61,2%, ne
krikštytų — 34,1%; mažesniuo
se miestuose — krikštytų 42,2 
%, nekrikštytų 48,9%; dide
liuose miestuose — krikštytų 
44,9%, nekrikštytų 51,4%. Tai
gi, beveik trečdalis Sov. Sąjun
goje gimusių kūdikių yra krikš
tijami. Bet Lietuvoje, pagal 
tuos pačius tyrinėjimus, dides
nė dalis vaikų yra pakrikštyti. 

Sovietiniai autoritetai, pagal 
anketas, jaunų tėvų apklausi
nėjimus, tvirtina, kad dažnai 
tėvai nenori krikštyti savo vai
kų, tačiau tai padaro senelių 
skatinami. Be abejonės, tarp 
apklausinėtų tėvų yra tokių, 
kurie iš tikrųjų nori krikštyti 
savo vaikus, tačiau norėdami iš
vengti nemalonumų darbe ar 
studijose, suverčia kaltę .savo 
tėvams, kurie jau nieko ne
bijo.

Auklių Įtaka
Kaikuriais atvejais religinė 

įtaka ateinanti iš kitų šaltinių. 
Sov. Sąjungoje šeimos tėvas ir 
motina turi dirbti, kad galėtų 
pragyventi. Kur palikti mažus liariai lankosi į viešas ateistines 
vaikus? Valstybinių vaikų dar- konferencijas ir paskaitas. Atei- 
želių . nepakanka, be to, tėvai darni i tokias konferencijas ar- 
dažniausiai nepatenkinti valdi-, ba “klausimų-atsakymų” vaka- 
niu vaikų auklėjimu — sten
giasi surasti auklę. “Maskva ir 
jos gyventojai savo reikalavi-. 
mais ir pretenzijomis toli pra
lenkia kitus miestus. Skelbimų 
lentose pilna šaukiančių balsų: 
jieškau vaikams auklės” (“Li- 
teraturnaja Gazeta” 1970. VI. 
24).

Kadangi yra toks didelis auk
lių pareikalavimas, jos dažnai 
stato savo sąlygas. Dažna tokių 
sąlygų — naujagimis turi bū
ti pakrikštytas. Tėvai, norėdami 
gauti auklę, nors ir netikėdami 
i Krikšto vertę ir reikšmę, su
tinka atlikti, jų manymu, be
reikšmį formalumą. Tikinčios 
vaikų auklės Sovietų Sąjungo
je varo užsispyrusiai ir nepa
laužiamai savo darbą, taip reali- 
zuodamos pradini visuomenės 
krikščioninimo aktą.

Yra tikra, kad jos nepasiten
kina vien tik globojimu krikšty
tų kūdikių — dažnai tampa kū
dikių auklėtojomis. Jos mel
džiasi

rus iš anksto paruošia “klijų”, 
kad ateistus pastatytų Į keb
lią padėtį...” (Duleman, Le 
Croyant contemporain, Maskva 
1970).

Nepaisant ateizmo teoretikų 
pastangų “išlaisvinti” sovietinį 
žmogų, o pirmoje vietoje jau
nimą, iš religinės įtakos, religi
nis gyvenimas Sovietų Sąjun
goje, ypač vadinamų “laisvųjų 
bendruomenių” (sektų) tarpe, 
yra gana intensyvus. Niekuomet 
jaunimo eilėse nebuvo tiek 
apaštalinės dvasios, kaip šian
dien. Bandoma net sukurti tam 
tikrą organizaciją, tinkamą 
apaštalauti esamose socialinėse 
sąlygose. Krikščionybės propa
gandistai ragina:
“Pirmyn, be baimės, paimkite naštą 
Pailsusių kovotojų. Nebijokite

kryžiaus, 
Nes jis yra Kristaus palikimas 

pasauliui — 
Jis augs, žydės ir atneš vaisių”.

J. Draugelisuž juos, o vėliau įkala

Gyvenimo taisyklės miestelyje
Dauguma žmonių gyvena di

deliuose miestuose.’ Aišku, kad 
daug žmonių negali gyventi 
mažame miestelyje, nes tada 
jis pasidarytų dideliu. Aš, kaip 
mažo miestelio gyventojas, ste
biuosi didmiesčio gyventojų nu* - sumeluosi, net neatvažiuos tų 
siskundimais ir nepasitenkini
mais. Ką gi jie išmano, ką gi 
jie žino? Aš jiems patarčiau 
vienerius metus praleisti mano 
miestelyje. Tada jie įsitikins, 
kokie sunkumai ir vargai mus 
spaudžia. Nereikės jiems dau
giau skųstis, tik džiaugsis gy
vendami tokiuose miestuose, 
kaip Torontas, Čikaga ar Niu
jorkas. Tačiau tokiems, kurie 
gundosi mažo miestelio gyve
nimu, noriu duoti iš anksto ke
letą patarimų, kad žinotų kaip 
atvykus elgtis.

Niekad nesakyk telefonu to, 
ko nenorėtum, kad pašaliniai 
žinotų. Telefonas mažame mies
telyje yra didžiausias gandų 
skleidėjas. Visi klausosi. Net 
ir mūsų klebonas žino, kad 
penktadienį valgai mėsą. Jeigu 
kur nors išvažiuoji ilgesniam 
laikui, nepalik maisto net ir 
šaldytuve. Vieną sykį per ne
apsižiūrėjimą mano tėvai pali
ko pilną šaldytuvą. Kai grįžo- 

• me po savaitės, radome pilną 
namą kačių, šunų, žvirblių, vo
verių ir kitokių užmiesčio gy
ventojų.

Kai nuvažiuoji į didelį mies
tą aplankyti draugų, kurie nie-

kada neturėjo progos būti tavo 
miestelyje,, pasakok koks dide
lis ir nešvarus yra tavo mies
tas, koks nesveikas jo oras, ko
kia tiršta upė. Tada jie tavęs 
nevadins kaimiečiu ir, jei gerai 

tiesų patikrinti.
Visada vaidink, kad neturi 

laiko, nes jeigu kas nors pra
eidamas pamatys, kad tu nieko 
neveiki, tai prirašys prie ko
kio nors komiteto. Tie komite
tai nieko nenuveikia, tiktai 
trukdo kitiems komitetams 
veikti ir neduoda žmonėms ra
mybės.

Svarbiausia, nesukeik nė ma
žiausio triukšmo namie. Kaimy
nai visi vienas kitą pažįsta ir 
mažiausias kosulys tuoj pat 
tampa plaučių uždegimu. Man 
vieną sykį pasitaikė netyčia iš
mušti savo namo langą iš vi
daus. Nepraėjus nė penkiom 
minutėm du policininkai bel
dėsi į priekines duris ir Įėję 
pradėjo tikrinti visus kamba
rius. Likusius namo langus iš
daužė atskubėję gaisrininkai, 
prie namų pradėjo rinktis bū
riai kaimynų su maisto krep
šiais, paklodėmis, drabužiais ir 
foto aparatais. Pasirodo, vieni 
mano kaimynai manė, kad plė
šikai bando į namą įsilaužti ir 
pašaukė policiją, o kiti manė, 
kad namas užsidegė ir aš išmu- 
šiau langą norėdamas išsigel
bėti ... Vaidotas Vaičiūnas

Plaukia Atlante glostoma vėjo 
Simono kraujo puta, 
Saukia pasaulį — tylintį kietą: 
Laisvės! Jau kraujo gana!

“Žmogus, gimęs urve, negali 
suprasti kas yra laisvė” — tai 
žodžiai paties Simo Kudirkos, 
mėginusio pabėgti iš komunistų 
geležinių rankų į laisvę, kurią 
simbolizuoja Amerikos vėliava. 
Bet ta svajonių šalis Simą at
stūmė ir išdavė rusams. Buvo 
daug planų, daug vilties, nors 
ir žinojo — jei nepasiseks, rau
donos meškos letenos jį sutriuš
kins, bet “siekiant laisvės, gy
vybe rizikuoti verta” (taip buvo 
užrašyta jo knygutėje). Nei pre
zidento užuojauta, nei pažadai 
jau nepadės. Tik kelias minu
tes Simas gal jautėsi laimin
gas po žvaigždėta vėliava. O po 
to atėjo ilga kančia...

Si drama ir jo žodžiai pasiliks 
su mumis ir kalbės apie paverg
tos tautos žmonių veržlumą...

Tad verta buvo lietuviams 
demonstruoti, šalti, bent kiek 
pasiaukoti. Daug, daug tokių 
yra mūsų tėvynėj Lietuvoj, gal 
ir mūsų artimųjų tarpe, kurių 
širdis pilna neįvykdomo troški^ 
mo — laisvai atsikvėpti po 
žvaigždėta vėliava. Deja...

Liolita Burokaitė
Mane labai apvylė amerikie

čiai savo pasielgimu. Mes, lie
tuviai, tikime, kad JAV kovo
ja prieš komunizmą ir savo sū
nų kraują aukoja Vietname ... 
Kaip visa tai suderinti?!

Linas Imbrasas
Šis žiaurus įvykis parodė, kad 

žmonės atsakingose pareigose 
turi būti atsargūs sprendimuo
se, nesivadovauti impulsu ... 
Kažin ar daug amerikiečių bei 
kanadiečių, skaitydami tą žinią, 
pagalvojo, ką reiškia žmogui 
laisvė? Man atrodo, jaunimas 
iš viso pradėjo neskirti, kur yra 
laisvė, o kur drausmė, tvarka 
ir padorumas.

Ramunė Underytė
Šis įvykis sujaudino visus lie

tuvius. Reikia demonstruoti ir 
rašyti amerikiečiams, nes išduo
dami S. Kudirką, jie išniekino 
Laisvės statulą — Amerikos 
simbolį. Laima Deksnytė

Mes, lietuviai, turim nenusto
ti šaukti, rašyti, protestuoti... 
Tegul visas pasaulis žino apie 
rusų žiaurumą. Esame žmonės, 
nors ir gimę kituose kraštuose, 
bet turim teisę į laisvę ... Argi

Racine jaunimo šventėje
Racine ateitininkai surengė šventę. 

Kur gi yra Racine? Žemėlapyje ne
žiūrėkit — nerasit. Tokių didmiesčių 
nededa. Bet jeigu važiuosit į šiaurę 
nuo Čikagos, tai pavažiavus kokias 
65 mylias, privažiuosit ir kartu išva- 
žiuosit iš šito garsaus megalopolio. Iš 
tikro trys miestai šią šventę rengė — 
Racine, Kenosha ir Waukegan. xOt 
saviveikla, ot bendradarbiavimas! 
Nuo pat pradžios iki galo visi kartu 
savanoriškai tvarkė. Tiesa, nepasa
kiau, kad visa tai įvyko gegužės 21— 
23 dienomis. Suvažiavo daug svečių 
— visi iš Toronto ir Hamiltono. Bu
vo pora išimčių: vienas iš Windsoro 
ir viena iš Grand Rapids. Bet žinot, 
iš kur nebuvo? Iš Čikagos! Ot, sakau! 
Tik trys žmonės suprato reikalą ap
lankyt vargšus ūkininkėlius. Be rei
kalo šeimininkai tiek daug vištų pa
pjovė. Ale ir vėl pradėjau drukavot 
ne į temą, taigi grįžtu.

Oficialiai šventė turėjo prasidėt 
penktadienio vakare, bet Torontas 
pavėlavo ir todėl vakaras buvo pra
leistas pas kuopos pirmininką Rimą 
Kuliavą laukiant keliauninkų. Paga
liau šeštadienį 6 v. iš ryto jie atsira
do. Tik aštuonias valandas pavėlavo! 
Sakė, kad automobilis sugedo. Aš ne
tikiu!

Baigėm šeštadieninę mokyklą, gavom pažymėjimą ir klausiame: o kas toliau?
Nuotr. S. Dabkaus

Amerika užmiršo savo pažadėtą 
laisvės “Credo”?!

Daiva Gataveckaitė
Šis įvykis ir kiti mėginimai 

pabėgti iš Lietuvos įrodo, kad 
komunistiniuose kraštuose tik
rai nėra laisvės. Pastebėjau, 
kad jaunimas daug gero atran
da komunizmo santvarkoj. Esą 
Rusijoj nėra bedarbių, visi ly
gūs ... Bet paklauskime, jei 
ten taip gerai, kodėl žmonės 
mėgina pabėgti, siekia laisvės, 
rizikuodami savo gyvybe... v 
Tad mūsų moralinė pareiga 
kiekviena proga priminti tokius 
įvykius ir garsinti Bražinskų ir 
Simo Kudirkos dramą.

Teresė Jurėnaitė
Man šis įvykis parodė, kad 

lietuviai nėra taip tylūs, neakty
vūs žmonės, kaip dažniausiai 
manoma. Juk tai galėjo palikti 
tik mažas, lokalinis įvykis, bet 
pasidarė principo reikalas ir tu
rėjo platų atgarsį spaudoj ir te
levizijoj. ’

Paulius Songaila
Ar visos lietuvių demonstra

cijos, valandų valandas stovėji
mas prie ambasadų durų pasi
liks be atgarsio? Ar iš tikrųjų 
esame permaži ir negausūs, kad 
į mus atkreiptų dėmesį? Ne
jaugi esame pasmerkti ištirpti 
žemės paviršiuje? Tai priklau
sys nuo mūsų pačių! Istorija pa
rodė, kad žydų tauta per tūks
tančius metų nebuvo išnaikinta, 
nes visada “žydas žydą palai
ko ...” Tokie tragiški įvykiai 
sujungia mus, ir tikėkim, jei 
būsime vieningi, neišnyksim.

A. Šileika
Išeivijos lietuviai ne tik tra

giškose valandose turi būti vie
ningi. Nežinome, kada kas 
gali atsitikti. Tad turime dirbti 
kartu, surasti bendrą kalbą, 
kad būtume stiprūs, kai išmuš 
lemtinga valanda.

Angelė Abromaitytė
Simo Kudirkos drama sukrė

tė lietuvių jaunimą ir parodė, 
kad jis nėra abejingas tautos 
nelaimėms. Daugelis demonst
racijų buvo suorganizuota stu
dentų. Kaikurios labai efektin
gai ir jautriai pavaizdavo mū
sų tautos tragediją ir kovą už 
laisvę bei teisingumą. Nenusi
mintam, yra ir. tautiškai susi
pratusių, pozityvių jaunų, lietu
vių! °

Jolanda Dūdaitė

šeštadienį iš ryto Waukegane įvy
ko rimtoji programos dalis. Paulius 
Alšėnas, atskridęs iš Klevelando, kal
bėjo apie veikimą, veiklumą, ateiti
ninkų struktūros problemas ir apla
mai apie ateitininkiškos veiklos trū
kumą. Po pašnekesio sekė gyvos dis
kusijos. Joms pasibaigus, visi sugrį
žom į Racine pavalgyt. O, kaip ska
nu buvo — net seilės varvėjo. Sakau, 
tie ūkininkai moka valgį paruošt!

Vakare — šokiai. Tik “mazolius” 
primušėm ir viskas...

Sekmadienį jau visai rimtai pradė
jom. Iš ryto — Mišios, pusryčiai, iš
kilmingas posėdis. Prakalbą sakė iš 
Čikagos atvykęs Povilas Žumbakis. 
Ir jis kalbėjo apie veiklą, pateikda
mas porą naujų minčių, nepaliestų 
šeštadienio diskusijose. Įžodį davė 
visa masė naminių ir atkeliavusių at
eitininkų. Programa buvo trumpa, 
bet įdomi. Pasirodė Bernadeta Bra- 
ciūtė iš Waukegan, Ramūnas Unde- 
rys padainavo, sau pritardamas gita
ra ir, rimtai nuotaikai sugadint, bu
vo pakviestas “Sakvirdala”. Pavardės 
neatsimenu — juokingai skambėjo. 
Tuo ir pasibaigė. Kas po to įvyko, 
jau nebe šio straipsnio autoriui ži
not.

Aldadrikas Tiška
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čių žiūrovų. Laužo j 
vedėjas buvo a. a. G 
kurią jis buvo paruoš 
doj su būriu taikiniui

tu pripildoma seno rato stebulė. 
Ratas uždegamas apie 10 — 11 
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ŽIBURĖLIAI
mošų-mažiesiems

Lietuvaitė
Tyras, kaip 
vanduo šaltinio, 
kaip žiedelis 
lankoje, 
taip kuki iimas 
ir švelnumas 
žydi tavo 
širdyje!

Karalaitis
Aš būsiu karalaitis 
Užburtos pilies, 
O tu gi karalaitė — 
Valdovė tos šalies.
Uždėsiu tau karūną 
Iš gintaro brangaus, 
Sode prie mūsų rūmų 
Paparčio žiedas augs. ,
Valdysim visą kraštą 
Lig jūrų mėlynų, 
Audėjos tulpių raštą 
Išaus mums iš linų.
Gal josiu greit i karą, 
Nes tėtis davė žirgu du, 
Tik mamytė kartais bara — 
Nejok, išvirsi tu

Joninių šventė pas mūsų kai
mynus latvius buvo labiau papli
tusi ir įvairesnė. Bet ir pas mus, 
ypač šiaurės ir Rytų Lietuvoje, 
buvo gyva, įvairi. Sv. Jono išva
karėse jaunimas — neramus. 
Vyksta pasiruošimas “stebulei” 
uždegti. Su beržo tošimi ir degu-

A. Abr.

rasos lašelis 
žėri saulės 
spalvose, 
taip nuoširdus 
paprastumas 
spindi tavo 
akyse!

B. Vytienė

Jeigu Lietuva būtų laisva
Toronto Maironio šeštadieninės mokyklos V b skyriaus mokiniai

Jeigu Lietuva būtų laisva, pir
miausiai aš važiuočiau į Vilnių 
pamatyti savo dėdės, tetos, dvie
jų pusseserių, pusbrolio ir dar 
tolimesnių giminių. Viena teta, 
dėdė ir pusbrolis gyvena Vilniu
je. Nuvažiuočiau į Kauną — ten 
gyvena mano mamytės draugė 
su šeima. Jos duktė man laišką 
yra parašiusi, tai norėčiau su 
ja susipažinti. Nuvažiuočiau ir į 
Švėkšną pamatyti mano mamos 
giminių, namo, mokyklos, baž
nyčios. Nuvažiuočiau Į Telšius 
pamatyti tėvelio ūkio su visais 
pastatais, pievomis, miškais ir 
sodais. Važiuočiau visur pamaty
ti vaizdų, apie kuriuos ir mokyk
loje girdėjau. Labiausiai norė
čiau pamatyti Gedimino pilį, Ne
muną, Nerį ir Neringą. Tada no
rėčiau apkeliauti visą Lietuvą ir, 
jeigu man labai patiktų, pasilik
čiau ten gyventi.

Renata Bubelytė
Jeigu Lietuva būtų laisva, aš 

labai norėčiau nuvažiuoti ją ap
lankyti. Nežinau ar norėčiau ten 
likti gyventi. Man atrodo, kad aš 
vėl grįžčiau į Kanadą, nes aš čia 
gimiau ir augau. Bet man būtų 
labai įdomu pamatyti savo tėve
lių kraštą. Nors aš ir daug žinau 
apie Lietuvą, būtų visai kitaip ją 
pačiai pamatyti: kokie ir kaip 
žmonės gyvena, kur dirba ir kas 
Lietuvoje auga. Daugiausia no
rėčiau aplankyti mokyklas, pa
žiūrėti ar tenai vaikai taip pat iš
dykę, kaip ir čia. Girdėjau, kad

Kę daryti, kad Lietuva būtų laisva?
Toronto šeštadieninės mokyklos V b skyriaus mokiniai

Ką reikia daryti, kad Lietuva 
būtų laisva, aš nežinau. Niekas 
dėl Lietuvos karo nepradės, o 
lietuviai kariauti irgi negali. 
Mes turime būti geri lietuviai ir, 
kai pasitaiko proga, kreiptis į 
savo gyvenamų kraštų vyriausy
bes, kad padėtų ir neužmirštų 
Lietuvos. Mes čia turime būti 
susipratusiais lietuviais ir iš
mokti mūsų tėvų kalbos. Mes ga
lime siųsti i Lietuvą siuntinius 
savo giminėms ir tuo būdu pa
dėti jiems ten varge esantiems. 
Aš manau, kad lietuviai Lietu
voje išlaikys lietuvybę ir kada 
nors Lietuva bus vėl laisva.

Rita Trinkaitė
Kad Lietuva būtų laisva, rei

kia išvaryti rusus. Lietuvių ka-

Lietuvoje yra hipių. Kažin ar jie 
irgi tokie nešvarūs, kaip ir čia? 
Daug, labai daug norėčiau pa
matyti, bet kažin ar ateis ta die
na, kada Lietuva bus laisva?

Vita Valiukaitė
Jeigu Lietuva būtų laisva, 

mes važiuotumėm ten gyventi. 
Aš eičiau prie Palangos ir rink
čiau gintarus. Paskui mano bro
liukas ir aš eitumėm pažiūrėti 
Gedimino pilies Vilniuje ir visų 
kitų pastatų. Tada mes eitumėm 
su kaimynais pažaisti. Jie išmo
kytų mus žaisti lietuviškus žai
dimus. Atvažiuotų mano teta ir 
dėdė su vaikais, ii* mes visi dai
nuotume lietuviškas dainas. Ma
no mama atneštų pyragą ant sta
lo ir ant pyrago būtų parašyta 
didelėm raidėm: LIETUVA 
YRA LAISVA!

Gina Ginčiauskaitė
Jeigu Lietuva būtų laisva, aš 

tikrai ten nuvažiuočiau apsilan
kyti. Ten aš turiu giminių. Taip 
pat ten turiu draugę, su kurią aš 
dabar susirašinėju. Labai norė
čiau ją aplankyti ir pamatyti, 
kaip ji atrodo ir gyvena. Į Lie
tuvą nuvažiuoti labai norėčiau, 
bet ar ten pasilikčiau gyventi, 
nežinau. Jeigu labai patiktų, gal 
ir likčiau. Todėl dabar stengiuos 
gerai išmokti lietuviškai. Jeigu 
kada Lietuva bus laisva, bus ga
lima nuvažiavus lietuviškai susi
kalbėti.

Dalia Valiukaitė

reiviai turi kariauti prieš rusus. 
Kitų valstybių kareiviai turi at
eiti i pagalbą. Vokiečiai atėjo i 
Lietuvą, jie pradėjo karą, bet 
rusai pasidarė stipresni ir juos 
išvijo. Būtų labai gerai, jei kitų 
valstybių kareiviai ateitų ir iš
vytų rusus atgal į jų kraštą. Bet 
yra labai sunku išmesti rusus iš 
Lietuvos. Kada nors rusai bus 
išsiųsti į savo kraštą. Gal kada 
jiems čia atsibos, tada Lietuva 
bus laisva. Tada visi būtų lai
mingi. L. Škėmaitė

Kad Lietuva pasidarytų laisva 
dabar, reikia stebuklo. Jei galė
čiau, aš toki stebuklą padary
čiau. Tada nuvažiuočiau Lietu
von, ten apsigyvenčiau ir mir
čiau. Algimantas Patašius

Pirmoji Komunija Sudbury. Iš kairės: Audronė Albrechtaitė, Teresė Stan
kutė, Linas Paulaitis, kun. A. Sabas, Petras Tolvaišą, Kristina Račinskaitė, 
Aldona Stepšytė

DELHI - TILLSONBURG, ONT
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame p. p. Augai- 
čiams, tiek daug padėjusiems mums 
įsikuriant Delhi miestelyje. Buvom 
visai nepažįstami, prašėm tik infor
macijų, bet p. Augaičiai paėmė mus 
savo globon. Jie nepaliko mūsų vie
nų nė vienos dienos su savais rūpes
čiais naujoj vietoj. Lietuviai tikrai 
gali didžiuotis turėdami tokių paslau
gių žmonių savo artimui. Nežinom nė 
kaip atsilyginti už tą didelį nuoširdu
mą Jums, brangūs tautiečiai. Tegul 
Dievas jus globoja visuose Jūsų rei
kaluose, kaip Jūs globojot ir globo- 
jate mus.

• Dėkojame taip pat p. Augustinavi- 
čiui, sugaišusiam savo brangų laiką 
aprodant mums namus. Ačiū, bran-

gus tautiečiai, neužmiršime Jūsų 
niekuomet. Pr. Ptr. Pekarskai, 

38 Sovereen St., Delhi, Ont.

Nuoširdžiai dėkojame p. p. Jocams 
ir p. p. Traneliams, Arrowhead Mo
tor Hotel savininkams, priėmusiems 
mus į savo viešbutį ir taip pat daug 
padėjusiems patarimais visuose mū
sų reikaluose.

Ir kiti lietuviai, jei turėtumėt rei
kalų Delhi miestely, visiems patartu
me apsistoti pas tuos malonius lietu
vius. čia jūs rasite ne tik gerus kam
barius, maistą, bet ir mielą lietuviš
ką žodį, patarimus naujoj vietoj. 
Ačiū, ačiū! Visada Jus atminsim —

Pr. Ptr. Pekarskai,
38 Sovereen St., Delhi, Ont.

LONDON

Pavasario šypsena
Pavasaris — kaip žibantis vai

kučio veidas iš džiaugsmo. Saulė 
šildo žolę savo šypsena, prikelia 
miegančius paukščius, atkelia
vusius iš kitų šiltų kraštų. Jie 
prabyla savo linksma dama ki
tiems ir užlieja visų širdis tikra 
meile. Žolė, medžiai, gėlės kyla 
be baimės iš tirpstančio sniego, 
kuris žiemą buvo apklojęs taip 
švelniai. Dievo meilė plaukia 
per laukus ir visų veidus ... Vi
si su pilna šypsena dėkoja Jam 
už stebuklingąjį pavasarį.

Silvija Zenkevičiūtė, 
Villa sk., Toronto

Gėlių draugės
Ar matei mažytę 
Dievo karvytę? 
Ji retai skrajoja, 
vis skuba bėgioja.
Gėlytes aplanko, 
vabaliukus renka, 
kad žiedų neskriaustų, 
lapelių negraužtų.

LĖŠŲ TELKIMO skyriaus posėdis 
įvyko birželio 4 d. Po pirm. J. But
kaus pranešimo paskaitytas praeito 
posėdžio protokolas ir kiek ilgiau 
sustota prie veiklos pobūdžio ateity
je. Susirinkusieji išreiškė vieningą 
nuomonę, kad šio skyriaus vairo per
ėjimas į nepatyrusias rankas gali su- įstojo į V klasę, 
žlugdyti ir visą skyrių. Londonui tai 
būtų katastrofiška, nes šis skyrius 
yra Londono lietuvių veiklos tvirta 
finansinė atrama. Todėl susirinkusie
ji beveik vienbalsiai perrinko buvu
siąją valdybą: ilgametį pirm. J. But
kų, sk. iniciatorę R. Bartkienę, Dani- 
liūnienę, kleboną B. Pacevičių ir 
par. k-to pirm. Br. Mišių. J. Butkus, 
suglausdamas dalyvių pareiškimus, 
pabrėžė, kad ir ateityje bus laikoma
si tvirtos linijos, nes tai yra pagrin
dinė sąlyga šiam skyriui išsilaikyti; 
ir toliau bus remiamasi nutarimais 
ir patarimais tų, kurie padėjo šiam 
skyriui tvirtus veiklos pagrindus, pa
rodė nepaprastai daug pasišventimo. 
Jų žodis lems šio skyriaus veiklos 
gaires, o ne tų, kurie nerado reikalo 
ateiti į pagalbą tada, kai ji buvo rei
kalingiausia. Susirinkimas suteikė 
valdybai teisę, reikalui esant, valdy- 
bon kooptuoti dar vieną asmenį, šis 
skyrius įsteigtas 1964 m. rudenį ir 
ligi šiol yra paskyręs po keletą tūks
tančių jaunimo veiklai, šalpai ir t. 
t. Tokios pat sėkmės ir ateityje!

D. ir E. BLISKIUS ATSISVEIKI 
NANT. Birželio 5 d. parapijos salėje 
susirinko 75 asmenys atsisveikinti su 
jaunaisiais lietuviškos veiklos dar
buotojais D. ir E. Bliskiais. Tai buvo 
ne tik atsisveikinimas: jie ši pavasarį 
susilaukė sūnaus, o šiomis dienomis 
Vakarų Ontario universitete Eugeni
jui buvo įteiktas statybos inžinieriaus 
diplomas (honours). Be to, jis buvo 
atžymėtas atitinkamu medaliu už ge
rą mokymąsi. Ne vienas pažymėjo, 
kad šio didelio Eugenijaus laimėji
mo nuopelnas priklauso ne tik jam,

AUŠ ROKŲ...
(Atkelta iš 3 psL) 

užjaučia... Tokio “vikraus” au
tobuso mes niekad nematėm! Jis 
ne tik aplenkė visus, bet ir iš
vengė didelių susigrūdimų artė
jant prie Čikagos. Tas įvykis dar 
daugiau paveikė II-jo augšto 
dainininkus, balsai skambėjo 
dar smarkiau! Buvo prisiminta, 
kad tai būta paskutiniosios ge
gužės dienos. P. Orvido vado
vaujami ir rimtoj nuotaikoj su
giedojome įprastines gegužinių 
pamaldų giesmes. Po to sekė 
smagūs pašnekesiai; buvo papa
sakota daug linksmų nuotykių. 
Pvz. vienas aušrokas sakė, kad 
būtų neatpažinęs savo draugo, 
jei ne ta jo kreivoji akis ..., o 
jo draugas atrėžė, kad ir jis ne
būtų atpažinęs, jei ne tas pats iš 
Lietuvos atsivežtas švarkas! Na 
ir vėl juokai ir dainos!

Visai nepajutome, kai pasiro
dė Čikagos dangoraižiai.

Jaunimo Centre draugiškai 
atsisveikindami su bendrakelei
viais visi jautėmės kaip viena šei
ma. Buvo itin malonu girdėti, 
kad keli neaušrokai, keliavę su 
mumis, mielai sutiko dalyvauti 
mūsų numatomam Čikagos auš- 
rokų susirinkime. Atsisveikinę 
su autobuso puikiu vairuotoju, 
visi skirstėmės namo. Ta kelio
nė liko tik gražus prisiminimas. 
Tačiau tai tik maža dalis to di
džiojo išgyvenimo, to viso aušro- 
kų suvažiavimo Toronte, į kurį 
tikrai buvo verta keliauti! O mes 
— Čikagos aušrokų autobuso 

• keleiviai —- juo gal dar dau
giau pasidžiaugėm!

Abu Masiokai

geria putojantį alų. Kartais jieš- 
koma paparčio žiedo, jei atsiran
da jo nupirkėjas. “žiedas” dau
giausia būdavo gana geras sal
dainių maišiokas. Tai naujesnių 
laikų paprotys.

šv. Jonas buvo dar jungiamas 
su šienapjūte, kuri tuo metu jau 
prasidėdavo. Tai vienas gražiau
sių metų laikų ir įdomiausių 
darbu.

Įdomiausios Joninės būdavo 
ant Rambyno, su mūsų Mažosios 
Lietuvos patriachu Martynu 
Jankumi ir jo šeima. Teko kelis 
kartus dalyvauti. Daugiausia jas 
rengdavo šaulių Sąjunga. Į jas 
suvažiuodavo tūkstančiai žmo
nių. Smarkiai atgydavo senasis 
Rambynas, o jo globėja Bitėnų 
Jankų šeima turėdavo daug dar- 
bo. Sodriai degdavo ąžuolinėmis 
malkomis kūrenamas laužas, 
skardžiai skambėdavo dainos, 
pasiekdamos Ragainę, Tilžę... 
Ligi pirmųjų gaidžių neužmigda
vo Rambynas ir jo svečiai.

Gyvai prisimenu Joninių lau
žą 1936 m., nes jame teko akty
viai dalyvauti. Jį užkūrė Maž. 
Lietuvos jaunimo sąjunga “San
tara”. Suplūdo keliolika tūkstan-

Prie M. Jankaus, kuris sėdėjo 
ąžuolų lapais apipintam “fote
ly”, priartėja krivių krivaitis, 
lydimas vaidilų ir vaidilučių. Jis 
M. Jankų vainikuoja alų vai
niku ir perduoda jam savo 
—krivūlę. Visi vėl grįžta į ąžuo
lyną su vaidilučių giesmėmis ir 
dingsta. Tada M. Jankus uždega 
laužą, orkestro maršo ir minios 
valiavimų lydimas. Toliau — 
choro ir bendros dainos, orkest
ro maršai. Minioj pasigirsta bal
sai': “Vydūnas, Vydūnas, Vydū
nas ... ”. Tikrai jis bestovįs mi
nioje prie ąžuolo. Jis griežtai at
sisako viešai pasirodyti prie lau
žo. Jis neturįs teisės čia atvykti, 
nes jam leidimas “blogų žmo
nių” atimtas. Jis atsirado čia tik 
gero žandaro ir žvejo padeda
mas. Minia aprimo, o laužo 
liepsnos ir dainos sklido per Ne
muną į Rytprūsius.

Taip. Degė laužai ant Ramby
no. O svetinga Jankų šeima ne
spėdavo priimti svečių per išti
sus metus, jau nekalbant apie 
vasaras. Neliko vietos Jankams 
Bitėnuose, neliko mums — Lie
tuvoj, o Rytprūsiuos neliko vie
tos net lietuviškai sielai ir žo
džiui ... Budi Rambynas vergi
joj, vienodai teka Nemunas į 
Baltiją su pavergtos žemės skun
dais, ašaromis ir viltimis ... -

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI
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Lawrence G. Odette, Morley D. Hogle — Directors

Bitė dūzgia, 
Bitė gieda — 
myli gražų, 
dailų žiedą.
Jai gėlytės 
už giesmes 
duos nektaro 
stiklines!

B. Vytienė

Mėgstamiausias 
sportas

Mano mėgstamiausias sportas 
yra žuvavimas. Mes turime va
sarnamį prie ežero. Aš su savo 
mama arba su draugu nueinu į 
ežerą pažuvauti. Yra labai įdo
mu, kai pasižiūri į vandenį ir 
matai žuvis plaukiojant. Aš tu
riu visokių gerų žuvavimo įran
kių, moku gerai apsaugoti ii* su
tvarkyti juos. Kai lauki, kol žuvį 
pagausi, labai įdomu, o kai pa
gauni, tai labai skanu valgyti. 
Žuvavimas man labai patinka, 
nes yra įdomu paerzinti žuvį ir 
ją tada pagauti. Geriausias lai
kas žuvauti yra rytas arba vaka
ras. Aš einu vakare. Visada pa- 

f gaunu daug žuvų.
Jaunos mokinės stebi dešimtokų .Rimas Juodis,
išleistuves Villa sk., Torontas

bet ir jo žmonai. Sveikiname ir lin
kime pasiekti viršūnes tiek savo pro
fesijoje, tiek ir kultūriniame darbe. 
Jis yra jau pakviestas dirbti firmoje 
McDonald & Currie Chartered Ac
countants Ltd. Toronte. Pradžios mo
kyklą jis baigė Lietuvoje. Kanadoje 

Baigęs Catholic
Central Highschool, buvo priimtas į 
Vakarų Ontario Universiteto inžine
rijos fakultetą. Danutė Augaitytė- 
Bliskienė savo veiklumu ypač pasi
žymėjo Toronte, bet taip pat aktyviai 
dalyvavo ir šiame apylinkių rajone. 
Londone nebuvo tokios organizacijos, 
kurioje Eugenijus ' nebūtų aktyviai 
dalyvavęs. - Jis yra vienas iš L. L. 
Sporto Klubo “Tauras” steigėjų, val
dybos narys, greičiausias ir mikliau
sias krepšininkas, jis ir “Baltijos” 
ansamblio seniūnas, ir geriausias šo
kėjas, sukūręs pasakiškąją Grandinė
lę (ne šokęs, bet... bajoriškai saka
lu skraidęs), skautų vietininkijos ad
jutantas, vytis, vyr. skltn., chorų ko
repetitorius ir t. t.; studijavęs vargo
nus, akordeoną, dainavimą ir diriga
vimą. žodžiu, malonaus būdo, nuo
širdus darbuotojas, kultūrininkas. 
Aplinkybėms susidėjus, po kurio lai
ko abu išstojo iš Londono “Baltijos” 
ansamblio ir įsijungė į Rodney ir 
Delhi kultūrinę veiklą, mokydami te
nykštį jaunimą taut, šokių ir dainų. 
Tie vienetai turėjo keletą sėkmingų 
pasirodymų. Danutė ir anksčiau bu
vo vadovavusi taut, šokių grupei, o 
Eugenijus taip pat yra kultūrinei 
veiklai visapusiškai pasiruošęs. Danu
tė mokytojauja, o vakarais universi
tete studijuoja geografiją, kurią nu
mato baigti kitais metais. Mokslui 
užsibaigus, išvyks pas vyrą Toron- 
tan. Susirinkusieji išreiškė jiems 
daug linkėjimų ir įteikė dovanų. Abu 
laisvai kalba lietuviškai, jauni, kupi
ni energijos ir noro įnešti kuo di
džiausią savo įnašą į lietuvių kultū
rinę veiklą. D. E.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do nepaprastą gydomąją medžiagą, 
sugebančią sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji per kelias minutes suma
žina niežėjimą ir nepatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistų audinių 
gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnė  j ant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo toki nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
ir sužadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinti.

DIANA
_______Q«OPS

COUGHS

COLDS

ASTHMA

SORE
THROAT

GARSŪS DIANA LAŠAI PALENGVINS NUŠALIMUS 
BEI SLOGŲ NEMALONUMUS
Jeigu jautiesi nesveikas, skauda visą kūną, ir nori grei
tai atgauti gera savijauta, paimki gerai žinomu vaistu 
DIANA DROPS.
DIANA DROPS vaistai tikrai jums iš karto palengvins 
sunkų kosulį, sumažins karštį, galvos ir krūtinės skaus
mus, slogą, sustabdys čiaudėjimą bei nosies gleives, pa
lengvins kvėpavimą, astmą ir bronchitą. DIANA DROPS 
taip pat palengvina burnos bei dantų skaudėjimą, suma
žina rūgštingumą, pašalina dujas ir pilvo skaudėjimą. 
Joks vaistas geriau nepadės, kaip DIANA DROPS vei
kiai atgauti gerą savijautą.
ROX ODIUM PALENGVINS REOMATIZMoZ 
ARTRIČIO SKAUSMUS
Juo ilgiau lauksite, juo ilgiau reikės jums kentėti skaus; 
mus ir nemalonumus. Trinkite R0X0DIUM ir greitai 
pajusite palengvėjimą nugaros, nugarkaulio, kojų, pirš
tų sąnarių skausmų, riešo, alkūnių, rankų, pečių, kelių 
ir blauzdų skausmų. Sutinimų, Įdrėskimų, susitrenkimų, 
žaizdų, susižeidimų atvejais trinkite ROXODIUM. 
R0X0DIUM yra taip pat veiksmingas ir sėkmingai nau
dojamas nuo pūliuojančių žaizdų, nusiplikinimų, spuo
gų, galvos ir odos niežėjimų, odos suerzinimų ir išbėri
mų kakle, rankose ir visame kūne. Trinkite RAX0DIUM. 
Joks kitas veiksmas geriau neveiks, kaip ROXODIUM 
— greitai ir veiksmingai.
šitie vaistai parduodami visose vaistinėse KANADOJE.

Luscoe Products Limited
559 Bathurst St., Toronto 4, Ont. Canada

Automatinė

skalbiamoji

mašina ir

džiovintuvas

Paprasta skalbiamoji mašina

jo žmonos išvykimas iš šio 
yra didelis nuostolis lietu- 
Viena paguoda yra ta, kad 
dvasios lietuviu reikia visur.

Londono lėšų telkimo skyriaus valdyba ir dalis narių. Sėdi trečia iš k. sky
riaus iniciatorė R. Bartkienė, klebonas kun. B. Pacevičius, Daniliūnienė ir 
pirm. J. Butkus. Paskutinėje eilėje matyti dalis veido Br. Misiaus. Visi iš
vardyti vėl įėjo Į valdybos sudėtį.

skalbiamosios mašinos

£irnpUcl tų
ŽINOMA! Mes esame vienintelė bendrovė Kanadoje, gaminanti 
beveik penkiasdešimt metų t i k skalbiamąsias mašinas ir džio
vintuvus. Visi mūsų tyrimai, laikos, energija ir sugebėjimai sudėti 
į puikius gaminius. Iš tikrųjų galime sakyti puikius gaminius, nes 
"Simplicity" automatinės skalbiamosios ma
šinos ir džiovintuvai yra negendantys — 
duodame dvejų metų garantijų.
Mes gaminame tik geriausios kokybės skal
biamąsias mašinas ir džiovintuvus. Tad kodėl 
Jums nepasinaudoti 
metų patirtimi!

DR. D. MAŽEIKA pabaigė medici
nos mokslus ir kartu su žmona išsi
kėlė į Klevelandą dirbti ligoninėje. 
Mokslo užbaigos nuotraukose bei 
knygose jis visur užsirašęs kaip lie
tuvis ir dar nurodė kuriose lietuviš
kose organizacijose dalyvavo. Iki pat 
išvažiavimKdienos kartu su žmona 
šoko nauja? sudarytoje tautinių šo
kių grupėje, kurios centras yra St. 
Catharines. Šioje grupėje yra nema
žai Šokėjų ir iš kitų vietovių. Užtat j 
jauno mediko išleistuves atvyko visa 
tautinių šokių grupė ne tik išlydėti, 
pasivaišinti, bet ir padaryti paskuti
nę repeticiją p. p. Masiulionių kie
me. Mat, p. p. Masiulionių dukra

NEW YORK
pernai ištekėjo už dr. D. Mažeikos. 
Svečių buvo pilnas butas ir kiemas. 
Nuotaika buvo smagi, nors turėjo ir 
liūdnąją pusę. Mat, šio jauno lietu
vio ir 
krašto 
vybei. 
tokios
Daktaras mielai skaito paskaitas mi
nėjimuose. Pvz. per praėjusį Vasario 
16 minėjimą Buffalo tarptautiniame 
institute anglų kalba jis skaitė pa
skaitą gausiem lietuvių draugam. St 
Catharines tautinių šokių grupei ir 
ypač jos vadovui tai tikras smūgis. 
Reikės dabar jieškoti naujo šokėjo, 
kad ir be daktaro laipsnio... Kor.

M O H A W K
FURNITURE LTD

mūsų penkiasdešimties

SIMPLICITY GAMINIAI DABAR 
PARDUODAMI SPECIALIAI 

ŽEMOMIS KAINOMIS 
KRAUTUVAS: Vakaruose 
137 Roncesvalles Avė.—Tel 537-1442 
Rytuose — 2448 Danforth Ave. — 
TeL OX 84444 Krautuvės atidarytos
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kalas, apimantis bemaž visas 
problemas, susijusias su lietu
vių liaudies mediniais kryžiais 
ir koplytėlėmis. Knyga paskirs
tyta Į penkis pagrindinius sky
rius: I. Kryžiai ir koplytėlės lie
tuvių gyvenime, II. Lietuvių 
kryžių ir koplytėlių kilmės teo
rijos, III. Koplytėlių ir kryžių 
formos ir jų raida, IV. Simbo
liai ir ornamentai, V. Krikščio
niškai lietuviškų tradicijų pra
tęsimas. Be to, kiekvienas sky
rius dar turi po keletą posky
rių. Knygos pabaigoje yra auto
riaus baigiamasis žodis, literatū
ra, piešinių šaltiniai, fotografi
jų šaltiniai ir santrauka (pran
cūziškai). Taip sistemingai su
tvarkytame veikale labai patogu 
ir lengva sekti visas dr. J. Gri
niaus sprendžiamas problemas.

Lietuvių kryžių bei koplytė
lių klausimą yra nagrinėję dau
gelis mokslininkų ir menininkų, 
nes šie paminklai yra tiek saviti 
savo architektūra, ornamentika 
ir simbolika, kad atkreipė dė
mesį tautinių kultūrų tyrinėto
jų. 'Europoje Lietuva yra vie
nintelis kraštas, kur tokie ma
žosios architektūros memoriali
niai paminklai buvo statomi ir 
yra užsilikę net iki šių dienų. 
Apie lietuvių kryžius-koplytėles 
yra parašyta keletas veikalų ir 
nemažai straipsnių Įvairiuose 
žurnaluose. Vienas pirmųjų tų 
paminklų tyrinėtojų buvo V. 
Šukevičius (W.Szukewiecz), 1903 
m. tyrinėjęs Vilniaus krašto 
kryžius. Kiek vėliau, 1906 m., 
Brenšteinas (M. Brensztejn) pa
rašė studiją apie Žemaitijos 
kryžius. Pagaliau 1912 m. Lie
tuvių Dailės Draugija Vilniuje 
išleido Antano Jaraševičiaus 
piešinių-brėžinių albumą “Lie
tuvių kryžiai” su J. Basanavi
čiaus plačia Įžanga: “Lietuvių 
kryžiai archeologijos šviestoje” 
(lietuviškai ir prancūziškai). Ne
mažas veikalas yra parašytas P. 
Galaunės: “Lietuvių liaudies 
menas” (Kaunas, 1930 m.), ap
imantis visas sodiečių dailės 
sritis, Įskaitant kryžius bei kop
lytėles. Tuo pat klausimu yra 
nemažai rašę: M. Gimbutienė,
I. Končius, A. Mažiulis, A. 
Rūkštelė, A. Varnas ir kiti. 
Iliustracinė medžiaga daugiau
sia eina iš dviejų šaltinių: A. 
Jaroševičiaus kryžių albumo ir 
dail. A. Varno foto nuotraukų. 
A. Varnas maždaug nuo 1922- 
1930 m. turėjo išimtiną sutartį 
su M. K. Čiurlionio Galerija 
Kaune rinkti kryžių-koplytėlių 
fotografijas. Daugelis asmenų 
yra fotografavę kryžius, bet vi
si perleisdavo negatyvus A. Var
nui. Taigi, jo vardu ir padaryta 
dauguma kryžių nuotraukų.

Dr. J. Grinius apie savo stu
diją baigmės žodyje sako: 
“Ruošiant šią paminklišką stu
diją, buvo stengtasi surinkti vi
są rašytinę ir vaizdinę medžia
gą apie kryžius ir koplytėles, 
kiek jos buvo galima gauti Va
karuose. Todėl čia minimi visi 
žymesnieji autoriai, rašę apie 

, tuos paminklus, cituojamos jų 
pažiūros, kritikuojamos jų nuo
monės, dėstomos savo mintys, 
plačiai remiantis kryžių ir kop
lytėlių piešiniais bei foto nuo
traukomis” (170 psl.).

Čia suminėtus knygų bei 
straipsnių autorius apie lietu
vių kryžius-koplytėles būtų gali
ma paskirstyti į dvi grupes. Vie
ni jų laikosi teorijos, kad tie 
paminklai yra nekrokulto— pa
goniškos kilmės, antrieji — 
kryžių bei koplytėlių atsiradimą 
sieja tik su krikščionybės įsiga
lėjimu Lietuvoje.

Perskaičius knygą, susidaro 
vaizdas, kad J. Grinius savo 
kryžių - koplytėlių veikale pa
grindiniu uždaviniu laiko Įro
dyti, kad lietuvių liaudies kry- 
žiai-koplytėiės yra neabejotinai 
krikščioniškos - katalikiškos kil
mės savo formom, papuošimu 
ir pačia paskirtimi. Be to, au
torius mėgina išvesti jų archi
tektūros, konstrukcijos bei or
namentų evoliuciją. J. Grinius 
nekrokulto - pagonystės teorijos 
klaidingumui Įrodyti plačiai ci
tuoja Šv. Raštą, senųjų lietuvių 
giesmių tekstus, lygina lietuvių 
kryžių formas bei jų papuoši
mus su didžiųjų stilių (ypač ba
roko) katedrų, bažnyčių, cerk
vių detalėmis ir krikščioniškos 
ikonografijos simboliais, parem
damas savo nuomonę gausiais 
išvedžiojimais ir kitų autorių 
citatomis. Dr. J. Griniaus pro
blema nėra lengva, nes už ne- 
krokulto-pagoniskos kilmės kry
žius yra pasisakę pirmieji ir žy
miausieji tyrinėtojai: Šukevi
čius, Brenšteinas, Basanavičius, 
Galaunė. Baltrušaitis, Gimbutie
nė ir kiti. Be to, prie jų dar 
prisideda keletas nepalankių at
siliepimų apie liaudies kryžius 
iš dvasiškių pusės: Sambijos 
vyskupas Mykolas 1426 m. ir 
prel. Ad. Jakštas 1891 m. Esa
ma nemažai šalininkų ir krikš
čioniškos kilmės kryžių teorijos: 
Mažiulis, Rūkštelė, Končius ir 
kiti, šis kryžių kilmės klausi
mas yra pagrindinė J. Griniaus 
Droblema. kuri tęsiasi knveoie 
bemaž per visus skyrius. Todėl 
čia ir noriu pateikti keletą jo 
citatų.

“Sambijos vyskupas Mykolas 
426 m. draudė prūsams ant

Nauja studija apie lietuvių kryžius 
Dr. J. Grinius savo veikale "Lietuvių kryžiai ir koplytėlės" atremia pagonišką kryžių kilmę 
kapinių statyti bet kokius kry
žius”. “J. Basanavičius pasida
rė išvadas, kad vyskupas už
draudė seniesiems prūsams sta
tyti kryžius ir liepė nugriauti 
pastatytuosius nes “tokie pa
minklai ir vadinami kryžiais, 
turėjo būti pagoniški” (37 psl.). 
P. Galaunė (1934): “Šie meno 
kūriniai yra ankstesni už krikš
čionybės -įvedimą (1413 m.). Jų 
kilmė priskiriama priešistori
niam mirusiųjų kultui, kurio 
dar galima rasti mūsų kapinių 
stulpuose, pastatytuose ant kai 
kurių kapų. Šitais kryžiais lie
tuvių liaudis aiškiai parodo sa
vo gilų susi j imą su tolimos pra
eities dalykais” (34-35 psl.).

J. Grinius rašo toliau: “Jur
gis Baltrušaitis (1948 m.) taip 
pat pritaria Galaunės pažiū
roms” (35 psl.). Victor Jungfer: 
“lietuviški kryžiai yra išaugę iš 
lietuvių pagoniškojo mirusiųjų 
kulto' ir yra senosios lietuvių 
kultūros pirmykštis paminklas” 
(35 psl.).

J. Grinius rašo: “Pagaliau 
prie meno istorikų P. Galaunės 
ir J. Baltrušaičio ir kultūrsocio- 
logo V. Jungferio pažiūrų yra 
prisijungusi archeologė-proisto- 
rikė M. Alseikaitė-Gimbutienė, 
kuri lietuviškų kryžių pagoniš
ką kilmę gina" su dideliu užsi
degimu savo straipsniuose ir 
knygose” (35 psl.). M. Gimbutie- • 
nė (1948): “Vienintelė šalis Eu
ropoje, toji Kryžių Lietuva, tar
tum prisėta koplytėlių ir kry
žių... Jų pirminis pavidalas 
greičiausiai yra buvęs natūralus 
stulpas, medžio kamienas. Lig 
šiol vis dar niekas nesidomėjo, 
iš kur ir kada mūsų krašte at
sirado toji stulpų statymo “ma
nija” (43 psl.).

Ad. Jakštas (1891): “Ant 
galo ir patys naujai pastatyti 
kryžiai nekuriose vietose tai 
Dieve mylėk, žiūrint iš tolo, re
gis, kad tai kažin kokie pagoniš
ki stovylai arba tam tyčia pra
manytos baidyklės. Mat, mūsų 
“dievdirbiai” norėdami kits ki
tą pralenkti pridirbo lietuviams 
tokių kryžių, kurie pirma nie
kam nei sapnuote nesapnavo” 
(16 .psl.).

Dr. J. Grinius visiems pago
niško nekrokulto šalininkams 
suranda tinkamus atkirčius. Ji
sai rašo: “J. Basanavičius yra 
suvartojęs daug archeologinės 
bei istorinės medžiagos. Tik, 
deja, visa ši gausi medžiaga 
dažniausiai liečia svetimuosius 
kraštus. J. Basanavičiui nėra 
pasisekę rasti nė vieno patiki
mo archeologinio fakto ar tikro 
istorinio dokumento, iš kurio 
būtų matyti, kad skėtinės kop
lytėlės, jo vadinamos stogiastul- 
piais, būtų kilusios iš lietu
vių pagoniškų antkapinių stul
pų" Vieninteliu istoriškai tik
ru dokumentu tegalima laikyti 
tik Sambijos vyskupo 1426 me
tų draudimą statyti ant kapų 
bet kokius kryžius” (39 psl.).

A. Mažiulis (1951) rašo: “J. 
Basanavičiui toks stulpas buvo 
suprantamas ir būtinas, nes jis 
visai neabejojo stabų buvimu 
ir prileido senojo tikėjimo ‘šven-

ANTANAS TAMOŠAITIS

tuosius’, taip pat jis mūsų tautą 
surišo su ‘frygais’ ir kitomis 
klasikinėmis tautomis. Bet šis 
stulpas vargu tegalėjo būti be- 
statomas krikščionybės išvaka
rėse, kada lietuviai jau keletą 
šimtmečiu savo mirusius degi
no” (47-48 psl.).

J. Griniaus knygoje daug vie
tos skiriama J. Basanavičiaus 
pagoniško nekrokulto teorijai 
atremti, nes Basanavičius yra 
padaręs nemažai Įtakos P. Ga
launei, M. Gimbutienei ir eilei 
kitų autorių, o jis pats galbūt 
pasisavino mintį savo teorijai iš
M. Šukevičiaus (1903), kuris pir
masis prabilo apie pagonybės 
tąsą kryžiuose.

Be pagrindinės pagonybės- 
krikščionybės problemos, J. Gri
niaus veikale yra sprendžiama 
daug kitų svarbių klausimų: 
kryžių-koplytėlių formų ir jų 
evoliucijos-raidos, ornamentų - 
raštų problema, simbolių Įvai
rumas, jų reikšmės ir t.t. Tais 
visais klausimais J. Grinius irgi 
turi skirtingas pažiūras bei ki
tus teorinius išvedžiojimus nei 
lig šiol apie kryžius rašiusieji 
autoriai. Knyga parašyta tiria
muoju - lyginamuoju metodu ir 
turi mokslinį charakterį. Bet 
kaikurie skyriai lyg ir išsiskiria 
iš viso veikalo vien tik savo ap
rašomuoju būdu (krikščioniškai 
lietuviškų tradicijų tęsimas). Vi
sas veikalas remiasi etnografi
nių tyrinėjimų pagrindu, o čia 
įterpiama stovyklose “suveniri- 
nių” kryželių gamyba ir t.t.

Dr. J. Griniaus veikalas “Lie
tuvių kryžiai ir koplytėlės” pa
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sitarnaus vispusiškam šių pa
minklų pažinimui. Jeigu dar 
prie tos plačios studijos būtų 
daugiau ir būdingesnių vaizdų, 
be to, dar niekur anksčiau ne
spausdintų, veikalas būtų žy
miai svaresnis, nes kryžių-kop
lytėlių vaizdai tinka teorinėms 
jų studijoms ir estetiniam pa
sigrožėjimui. Taip pat gaila, kad 
kryžių viršūnių piešiniai nepa- 
šymėti numeriais, nedokumen
tuoti, laikomi vinjetėmis. Iš tie
sų gi jie yra etnografiškai ori
ginalūs (paimti iš P. Galaunės 
“Lietuvių liaudies meno” kny
gos; bent 19 atpažinau). Prie 
veikalo minusų tenka priskirti 
ir gana dažnas korektūros klai
das.

Knygos apžvalgą norėčiau 
baigti paties autoriaus dr. J. 
Griniaus žodžiais: “Neužtenka ir 
netikslu apie meno paminklus

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Ateitis, 1971 m. 4 nr. Redakcinis 

kolektyvas — Kęstutis Girnius, Al
gis Norvilas, Aldona Zailskaitė. Ad
ministracija: Juozas Polikaitis, 7235 
S. Sacramento Ave., Chicago, Ill. 
60629, USA. Metinė pren. — $7.

Evangelijos šviesa. Dvimėnesinis 
evangelikų dvasinio turinio leidinys. 
Atsak. red ir ižd. — kun. K. Burbu- 
lys, redaktorius — P. Enskaitis, 373 
Charlton Ave., Hamilton 12, Ont. 
Canada. Ekspeditorius — J. Dane- 
vičius, 52 Kennedy Ave., Toronto 3,

Aidai, 1971 m. 5 nr. Redaktorius 
— - dr. J. Girnius, 27 Juliette St., 
Boston, Mass. 02122, USA. Administ
racija — 680 Bushwick Ave., Brook- 

spręsti iš tolimiausių priežasčių 
(archeologinių analogijų), bet 
dar labiau reikia į meno kūri
nius Įsižiūrėti iš arti, juos ana
lizuojant, lyginant tarpusavy, 
ieškant netolimų ir betarpių įta
kų. Šitoks metodas privalomas 
menui, nors jis ir būtų vadina
mas liaudiniu. Todėl nenuosta
bu, kad toks metodas, čia pritai
kytas lietuvių kryžiams, davė ki
tokių rezultatų, negu buvo skel
bę anksčiau archeologinio meto
do šalininkai” (170 psl.). 1957 m. 
žurnalas “Aidai” yra paskyrę dr. 
J. Griniui už “Lietuvių 'kryžiai 
ir koplytėlės” knygą mokslinę 
premiją.

Dr. Jonas Grinius, LIETUVIŲ 
KRYŽIAI IR KOPLYTĖLĖS. Ro
ma, 1970 m. Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademija. Atspaudas iš 
L. K. M. Akademijos Metraščio 
V tomo 1-182 psl., 75 piešiniai 
tekste ir 68 vaizdai atskiruose 
lapuose. Spausdino “Pliniana” 
spaustuvė Selci Umbro mieste
lyje (Perugia, Italija).

lyn, N.Y. 11221, USA. Metinė pre
numerata — $10.

Moteris nr. 3(81), gegužė-birželis. 
Lietuvių moterų žurnalas, leidžia
mas Kanados Lietuvių Katalikių Mo
terų Draugijos, 1011 College St, 
Toronto, Ont, Canada.

Petras Matekūnas, LIAUDIES ME
LODIJŲ AIDŲ AIDUŽIAI. Keturios 
dainos mišriam chorui, dviem ly
giem balsam su fortepijono palyda 
— “Kai aš grėbiau”, “Aš vargdie
nėlė”, “Visiems tėvas šėrė po žir
gelį” ir “Darželio iškadėlė” Reda
gavo kompoz. J. Žilevičius, gaidas 
įgraviravo P. Armonas. Išleido “Mu-' 
zikos žinios”, 209 Clarke Place, Eli-1 
zabeth. N.J. 60629, USA.

žvilgsniai Ateitin nr. 3 (nr. 1 ir 
nr. 2 vadinosi “Mūsų Mokykla”). 
Vysk. M. Valančiaus šeštadieninės 
mokyklos laikraštėlis. 1970-71 moks
lo metai. Hamiltonas, Ont., 1971 m. 
gegužės 8 d. Gaunamas pas mokyk
los vedėją J. Mikšį, 120 Dunsmure 
Rd., Hamilton 22, Ont.

NAUJIEJI NUOSTATAl^ŠElVIŲ 
SIELOVADAI TVARKYTI. Iš origi
nalių dokumentų lietuvišką tekstą 
paruošė prel. dr. L. Tulaba„ apašt. 
protonotaras. 24 psl., kaina nepažy
mėta. Išleido 1971 m. Vakarų Euro
pos lietuvių sielovada, Bad Woeris- 
hofen, Kirchenstr. 5, W. Germany.

RYTMEČIO ŽARA. Kristijono Do
nelaičio augštesniosios lituanistinės 
mokyklos 1970-71 mokslo metų moks
leivių metraštis, Chicago, III. Virše
lis — dail. Petro Aleksos, piešiniai 
ir užsklandos — mokinių, nuotrau
kos —- Vaclovo Noreikos. Didelio 
formato 104 psl. Kaina nepažymėta.

Muzikos žinios nr. 1(192), 1971 
m. kovas. V. Mamaičio redaguoja
mas Lietuvių Vargonininkų-Muzikų 
Sąjungos žurnalas. Keturių numerių 
metinė prenumerata — $5. Adresas: 
209 Clarke Place, Elizabeth, N. J. 
60629, USA.

Metmenys 21, 1971 m. Jaunosios 
kartos kultūros žurnalas. Knygos 
formato 192 psl. Keturių numerių 
mėtinė prenumerata — $10, šis nu
meris — $3. Administracijos adre
sas: 2606 Princeton Ave., Evanston,
Ill. 60201, USA.

7 psl. •

KULTŪKIUE VEIKLOJE
LITUANISTIKOS INSTITUTO Či

kagoje gegužės 28—31 d. d. įvykusia
me suvažiavime pagrindinę šios ins
titucijos veiklos apžvalgą padarė jos 
vadovas dr. Vincas Maciūnas. Jis nu
siskundė lėšų stoka lituanistiniams 
leidiniams. Kultūros fondo dėka bu
vo išleistas Vaclovo Biržiškos “Alek- 
sandrynas”, kuriuo dabar plačiai nau
dojasi net ir lituanistai okupuotoje 
Lietuvoje. Savo lėšomis Lituanisti
kos Institutui pavyko išleisti tik dvi 
neperdidelės apimties “Lituanistikos 
darbų” knygas, o trečioji ir šiandien 
tebėra neišleista, nes nebuvo gauta 
finansinės paramos iš JAV Lietuvių 
Fondo. Dr. V. Maciūno teigimu, lei
dinių galėtų būti ir daugiau: “Neabe
joju, kad dažnas iš LI narių vienos ar 
kitos monografijos apmatus turi sa
vo stalčiuje ir renka medžiagą ar net 
jau yra parašęs. Kiek žinau, pvz. dr. 
J. Jakštas yra parengęs nemažą mo
nografiją apie Joną Šliūpą, o dr. J. 
Gimbutas rengia apie St. Kolupailą, 
buv. LI narį; dr. J. Puzinas ruošia 
veikalą apie baltų priešistorinės kul
tūros problemas, o aš pats jau iš se
niau renku medžiagą Lietuvos himno 
istorijai. Kai ką betgi, galima ar net 
ir reikia atlikti sutelktinėmis jėgo
mis. štai pvz. LI narių grupė yra už
simojusi anglų kalba parengti lietu
vių literatūros istorijos apžvalgą. Kai 
dabar ir šiame krašte auga interesas 
baltistikai, būtų labai reikalingas pa
našus mokslinis informacinis veika
las apie lietuvių kalbą, kuriame būtų 
pateikta bendroji lietuvių kalbos 
charakteristika, kalbos istorijos bruo
žai ir ryšiai su kitomis kalbomis, 
duomenys apie tarmes, žinios apie 
senuosius lietuvių tekstus, lietuvių ir 
kitataučių kalbininkų lituanistų dar
bų apžvalga ir pagrindinė bibliogra
fija. Būtų gera panašių apžvalginių 
angliškų veikalų susilaukti ir tauto
sakos, tautodailės ir kitų lituanisti
kos sričių. Labai naudinga būtų pvz. 
Lietuvos architektūros istorija, kuri 
ryškiai rodytų tiek savam, tiek ir 
svetimam skaitytojui senus ir tamp
rius lietuvių kultūrinius ryšius su 
Vakarais, nes per Didžiąją Lietuvos 
Kunigaikštiją kaip tik ėjo vakarietiš
kos architektūros riba...”

PROF. DR. ANTANO RAMŪNO 
vadovaujamas Otavos universiteto 
lyginamosios pedagogikos centras pa
kvietė dėstytojo pareigoms Čikagos 
universitete dirbusį dr. Genių Procu- 
tą, anksčiau gyvenusį ir studijavusį 
N. Zelandijoje, Aucklando mieste. 
Prof. dr. G. Procuta dėstys ir tyrinės 
sovietinę švietimo sistemą, nemažą 
dėmesį skirdamas okupuotos Lietu
vos švietimo dabartinėms proble
moms. Lyginamosios pedagogikos 
centras, įsteigtas 1954 m., be paties 
prof. dr. A. Ramūno, turi aštuonis 
mokslininkus, kurių skaičius bus pa
didintas iki dvylikos. Jie tyrinės pa
saulio pedagogines problemas bei 
atskirų kraštų švietimo sistemas. 
Prof. dr. G. Procuta jau persikėlė 
Otavon.

DAIL. V. K. JONYNO apžvalginę 
40 metų kūrybinio darbo parodą "ge
gužės 22-23 d. d. Brooklyno Kultūros 
židinyje surengė J. Vilgalio vadovau
jamas skautams remti komitetas. 
Parodos atidarymo proga dalyvius su 
dail. V. K. Jonyno šakota veikla su
pažindino dail. V. Vizgirda, sveikini
mo žodį tarė VLIKo pirm. dr. J. K. 
Valiūnas, JAV LB apylinkės pirm. 
A. Vakselis, Moterų Klubų Federaci
jos pirm. V. Jonuškaitė-Leskaitienė, 
Tėvų pranciškonų vienuolyno virši
ninkas L. Andriekus, OFM. Parodoje 
buvo sutelkta apie 130 darbų — 
portretų, medžio raižinių, litografijų, 
piešinių, akvarelių, skulptūrų, tapy
bos kūrinių ir pašto ženklų projektų, 
kuriais pokario metais pasinaudojo 
V. Vokietija. Paroda susilaukė apie 
500 lankytojų, buvo parduoti 5 pa
veikslai. Uždarymo proga vaišes su
rengė skautams remti komitetas — 
parodos rengėjai.

DARIAUS IR GIRĖNO SKRY
DŽIUI per Atlantą skirta torontiečio 
dail. J. Bakio skulptūra Beverly 
Shores Lituanikos parke Indianoje 
bus atidengta liepos 17 d. Lituanika 
pavadinto parko sutvarkymo projek
tą yra paruošęs architektas E. Ma
siulis.

PIRMĄJĮ REČITALĮ Čikagoje tu
rėjo sopranas Janina Nomeikaitė-Ar- 
monienė, dainavimo studijas pradė
jusi Šiauliuose pas St. Dievaitytę ir 
jas tęsusi pas prof. V. Zdrajkowskį 
pokario metais V. Vokietijoje. Di- 
dižoji rečitalio dalis buvo skirta Ži
levičiaus, Banaičio, Jakubėno, Gu
dauskienės, Metrikienės dainoms, 
Rubinšteino, Grečaninovo ir Vicker- 
lino romansams. Solistė taipgi padai
navo tris Thomas “Mignon”, Puccini 
“Gianni Schicchi” ir Gounod “Faus
to” operų arijas. Akompanavo V. Ja- 
kubėnas. Rečitalį surengė DLK Biru
tės Čikagos centrinio skyriaus val
dyba.

BRITANIJOJ GYVENANČIŲ lie
tuvių rašytojų literatūros vakarą 
Mančesteryje surengė šios apylinkės 
kultūrinis ratelis. Programoje daly
vavo R. Spalis, kun. J. Gailius-Kuz- 
mickis, A. Bučys ir E. Navickienė.

ATEITININKŲ MENO DRAUGI
JA “Šatrija” Čikagos Jaunimo Cent
re rengia pernai mirusio poeto a. a. 
Henriko Radausko kūrybos vakarą š. 
m. lapkričio 20 d. Velionies kūrinius 
skaitys aktoriai L. Rastenytė-Lapins- 
kienė ir Jonas Kelečius. Koncertinę 
programos dalį atliks sopranas Vio
leta čižauskaitė-Balčiūnienė, pirmą 
kartą atvykstanti koncertuoti Čika
goje.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄ

JUNGOS VI suvažiavime išrinkta 
> naujoji valdyba pasiskirstė pareigo
mis: pirm. — Vytautas Laurušas, 
pavaduotojai — Stasys Vainiūnas ir 
muzikologas Juozas Antanavičius, 
sekr. — Valentinas Bagdonas, muzi
kos fondo Lietuvos skyriaus valdybos 
pirm. — Vytautas Jurgutis.

JUOZO GRUŠO NOVELIŲ RINKI
NĮ išleido Estijos leidykla “Periodi
ka” 10.000 egz. tiražu. Noveles “Ka
ralaitė nebuvo protinga”, “Tu mušei 
Adomą”, “Rūstybės šviesa”, “Anup
ras nukrito iš augštybių” estų kalbon 
išvertė lietuvių literatūros bičiulis 
Michelis Loodus. Jis taipgi parašė 
įvadinį straipsnį apie J. Grušo gy
venimo kelią ir kūrybą.

PRANO TAMOŠAIČIO VADO
VAUJAMAS Vilniaus konservatori
jos liaudies instrumentų kamerinis 
ansamblis “Sutartinė” paruošė naują 
koncertinę programą. Pirmoji dalis 
buvo skirta S. Šimkaus, J. švedo, K. 
Griauzdės, P. Olekos bei kitų kompo
zitorių harmonizuotom lietuvių liau
dies dainom, kurias atliko Vilniaus 
operos solistai R. Siparis ir E. Kuo
dis. Originalių dainų-duetų padaina
vo solistai E. Kuodis ir J. Girijotas. 
Antrojoje koncerto dalyje skambėjo 
instrumentinė muzika: L. Povilaičio 
“Pavasario sutartinė” visam ansamb
liui, R. Apanavičiaus virtuoziškai pa
grota J. Juozapaičio sonata birbynei, 
kanklininkės J. ščavinskaitės atliktas 
V. JPaketūro “Preliudas” ir to paties 
kompozitoriaus “Vasaros rytas” visai 
kanklių grupei. Šiais mokslo metais 
Vilniaus filharmonija surengė dešim
ties paskaitų-koncertų ciklą miesto 
gimnazijose. Jaunimą su lietuvių 
liaudies muzika bei instrumentais su
pažindino lektorius muzikologas M. 
Slipkus ir “Sutartinė”, talkinama so
listų E. Vosyliūtės, R. Daunoro.

KAUNE ĮVYKUSIAME PABAL
TIJO ir Gudijos III lėlių teatrų festi
valyje varžėsi Talino, Rygos, Kau
no, Vilniaus ir Minsko kolektyvai. 
Diplomais ir premijomis atžymėti: 
Kauno lėlių teatro vyr. rež. S. Rat
kevičius — už-A. Popeskaus pasakos 
“Spindulėlis” pastatymą, Vilniaus te
atro “Lėlė” vyr. rež. ir dail. V. Ma
zūras, rež. R. Lankauskaitė ir rež. 
A. Ragauskaitė — už M. Martinaičio 
“Pelenų antelės” ir V. Palčinskaitės 
“Pienės pūko miesto” pastatymus bei 
scenografiją, Rygos lėlių teatro vyr. 
režisorė T. Hercberg — už spektaklį 
“Velniukai”, 'Minsko lėlių teatro vyr. 
rež. A. Leliavskis — už herojinę pa
saką “Varpai, ir gulbės”.

MOKYKLŲ MOKSLINIO TYRIMO 
instituto vyr. mokslinė bendradarbė 
Meilutė Julija Lukšienė Vilniaus uni
versitete sėkmingai apgynė pedago
gikos mokslų daktaro disertaciją 
“Lietuvos švietimo istorijos bruožai 
XIX amžiaus pirmojoje pusėje”. Pe
dagogikos mokslų kandidato laipsnis 
Leningrado N. Krupskajos kultūros 
institute buvo suteiktas kultūros mi- 
nisterio pavaduotojui V. Jakelaičiui 
už disertaciją “Dainų šventės Lietu
voje“.

SEPTINTĄ KARTĄ Kauno Lakš
tingalų slėnyje buvo pradėtas poezi
jos pavasaris. Salomėjos Nėries pri
zas už geriausią 1970 m. poezijos 
knygą “Paukščių takas” teko Euge
nijui Matuzevičiui. IŠ Kauno trys po
etų grupės pradėjo kelionę po visą 
Lietuvą. Be literatūros vakarų, poe
tai dalyvavo Prieno rajono Pilotiškių 
kaime įvykusiame V. Mykolaičio-Pu
tino memorialinės seklyčios atidary
me, aplankė paminklą J. Tumui-Vaiž
gantui Svėdasuose, vysk. A. Bara
nausko klėtelę, A. Vienuolio-Žukaus- 
ko namą-muzėjų Anykščiuose, J. Bi
liūno kapą ant Liūdiškių piliakalnio. 
Šventė užbaigta Vilniaus universite
to Sarbievijaus kiemelyje, kur daly
vavo ir jaunieji universiteto poetai.' 
Šventės proga išleistame almanache 
“Poezijos pavasaris 1971” yra ir to
rontiškio poeto Balio Rukšos eilėraš
čių.

PABALTIJO PUČIAMŲJŲ 
INSTRUMENTŲ orkestrų I festivalis 
buvo surengtas Šiauliuose. Profesi
nių kolektyvų grupėje I vietą laimė
jo T. Karkausko vadovaujamas Šiau
lių kultūros ir poilsio parko orkest
ras, saviveiklinių kolektyvų grupėje
— Vilniaus “Aušros” klubo orkestras 
su vadovu M. Abugovu. Geriausiais 
solistais instrumentalistais pripažin
ti: Klaipėdos profesinio orkestro na
rys J. Barkauskas ir Estijos Vyru ra
jono kultūros namų saviveiklinio or
kestro muzikantas T. Vaškui. Premi
jų susilaukė ir geriausi dainininkai
— šiaulietė Z. Varanavičienė, kau
nietis J. Malikonis, dalyvavę su or
kestrais konkursinėse programose.

EUROPOS/ REUMATOLOGŲ 
KONGRESE Britanijoje su sovietų 
delegacija dalyvavo medicinos moks
lų dr. A. Matulis. Čekoslovakijoje 
įvykusiame tarptautiniame teatrinia
me simpoziume Lietuvai atstovavo 
Panevėžio dramos teatro vyr. rež. J. 
Miltinis, teatrologai I. Aleksaitė ir 
M. Petuchauskas.

RESPUBLIKINĖ M OK S L EIVIŲ 
kūrinių paroda atidaryta Vilniaus 
dailės parodų rūmuose. Jos ekspona
tai — piešiniai, akvarelės, keramika, 
metalo plastika bei kiti moksleivių 
darbai.

JONIŠKIO KULTŪROS NAMŲ 
tautinių šokių grupei suteiktas “Li
nelio” vardas, šiam kolektyvui va
dovauja D. žalakienė.

V. Kst.
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UNITED TRUST SPORTAS
SWANSEA, $7,900 įmokėti. 7 
kambariai. Du augštai. Atskiras, 
mūrinis namas su garažu ir pri
vačiu įvažiavimu. Vandeniu-aly- 
va šildomas, 2 prausyklos. Dideli 
kambariai.
BLOOR — JANE, dvibutis, 10 
kambarių. Privatus įvažiavimas ir 
du garažai. Vandeniu-alyva šildo
mas. Dideli kambariai. Viena, at
vira skola. Arti visko.
BABY POINT, atskiras, mūrinis, 
dviejų augštų 7-ių kambarių na
mas. Privatus įvažiavimas ir ga
ražas. Dvi virtuvės ir dvi prau
syklos. Arti krautuvių ir susisie
kimo.
BLOOR — ROYAL YORK, viena
augštis 6 kambarių, 3 miegamų
jų mūrinis namas. Privatus įva
žiavimas ir garažas. Viena atvira 
skola. Arti požeminio.

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST

ISLINGTON, $10,000 įmokėti. 
Vieno augšto 3-jų miegamųjų mū
rinis namas su dvigubu garažu ir 
privačiu įvažiavimu. 5% % mort- 
gičius. Arti susisiekimo.
SWANSEA, $4,900 įmokėti ir vie
na skola. Atskiras, pūrinis 6 
kambarių namas, privatus įvažia
vimas, didelis kiemas. Kilimai ir 
kiti priedai. Prašo $31.900.
RUNNY MEDE — ANNETTE, 
dvibutis 10 kambarių. Du garažai, 
vandeniu - alyva šildomas. Gerai 
užlaikytas namas,' arti krautuvių 
ir susisiekimo. $12,000 įmokėti. 
Prašoma kaina $42,700.
BATHURST — LAWRENCE, 6 
butų modernus pastatas su balko
nais. Garažai ir privatus įvažiavi
mas. 6% % skola. Geros nuomos 
su sutartimis. Butai po 2 ir 3 mie
gamuosius.

Reikalingi namai pardavimui

Namų telef. 766-8479

TEL. 762-8255 .

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

Kasos valandos:
Pirmad. ......10-3
Antrad. 10-3
Trečiad. uždaryta
Ketvirtad...... 10-3

ir 4.30-7
Penktad...... ..10-3

ir 4.30 - 8
Seštad. ‘........9 - 12
Sekmad. ....9.30 - 1

MOK A :

už term, indėlius 2 metam 61/4% 
už term, indėlius 1 metam.....6!4%
už taupomąsias s-tas (savings) 6% 
už depozitus-čekių s-tas ...,.....51/2%

DUODA PASKOLAS: 
asmenines —— iki $10.000. ..8]4>% 
nekiln. turto — iki $30.000... 8%%

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 
ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtų, telefonų, elektrų, vandenį ir dujas. 
MOŠŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

SPORTAS LIETUVOJ
Lietuvos irkluotojai dalyvavo tarp

tautinėse irklavimo regatose Berly
ne ir Maskvoje, Šį kartą lietuviams 
sekėsi blogiau. Geriausiai pasirodė 
Maskvos regatoje dvivietė valtis su 
vairuotojo, kuri laimėjo III vietą. 
Valties įgulą sudalė D. Vijeikis, V. 
Briedis ir B. Žilinskas.

Europos krepšinio rinktinė įveikė 
Italiją 96:64. Rungtynės buvo su
rengtos Italijos krepšinio penkiasde
šimtmečiui atžymėti. M. Paulauskas 
iškovojo 10 taškų. Geriausiai mėtė 
jugoslavai Cosič 17 ir Simonovič 15.

Vilnietis V. Č e s j ū n a s dalyvavo 
stambioje baidarių irklavimo rega
toje Žitomire. Tarp daugelio tarp
tautinių irkluotojų 1000 m. atstume 
vienvietėje baidarėje jis laimėjo I 
vietą.

Lengvosios atletikos rungtynėse 
Vilniuje žinomą diskininką V. Jarą 
netikėtai aplenkė E. Skapas — dis
ką nusviedė 56.08 m.

Penkiakovos rungtynėse Lenkijoj 
Lietuvos rinktinė laimėjo II vietą. 
Rinktinės dalyvis S. Šapamis indi
vidualinėse varžybose irgi buvo ant
ras.

Lengvosios atletikos rungtynėse 19 
metų R. Makauskaitė pasiekė naują 
Lietuvos rekordą rutulio stūmime — 
16.76 m.

VYČIO ŽINIOS
Atviras golfo turnyras turėjo la

bai puikią pradžią — susirinko 50 
žaliojo sporto mėgėjų, kurių tarpe 
•buvo 3 moterys. Jų entuziazmą su
trukdė užėjusi audrą, ir teko tur
nyrą nutraukti. Turnyras atidėtas 
liepos 11 d. 1 v. tam pačiame Geor
getown golfo aikštyne. .

Tarpusavio turnyre sužaista ke
letas rungtynių, ir turnyro padėtis 
atrodo taip: 1. S. KraSauskas* 16, 2. 
E. Kuchalskis 12, 3.-4. J. Balsys ir 
A. Banelis po 10.

Vladui Bendoriui už vėliavas krep
šinio stovyklai nuoširdžiai dėkojame.

A. S.
AUŠROS ŽINIOS

Lengvosios atletikos treniruotės — 
Parkdale stadijone prie Queen ir 
Close gatvių. Treneriai: M. Mali

nauskas ir P., Petrauskas. Smulkes
nių informacijų teirautis pas K. Ša- 
počkiną 762-0455.

'Atviras Aušros golfo turnyras 
įvyks rugpjūčio 15 d., 12 v., Glen 
Eagle aikštyne. Visi kviečiami da
lyvauti.

KOVO ŽINIOS
Krepšinio sezonas baigėsi anksčiau 

čiau nei buvo pramatyta. Vadovai 
planavo ligi vasaros vidurio dau
giau padirbėti su pradedančiaisiais 
krepšininkais, bet salės negavus pla
nai iširo.

Lauko tenisininkai, neturėdami sa
vo klubo aikštės, žaidžia tarp kana
diečių. Numatoma surengti lietuvių 
jaunių turnyrą ir dalyvauti Š. Ame
rikos baltiečių turnyre. Norintieji 
gauti daugiau informacijų ar daly
vauti turnyruose tepaskambina A. 
Grajauskui tel. JA 2-2698.

Lengvosios atletikos pirmenybėse 
Toronte dalyvausime. Nemažas skai
čius koviečių dalyvavo gimnazijų 
varžyboše, bet žymesnių rezultatų 
nepasiekė, nors ir laimėjo pirmąsias 
vietas. Kurie norėtų daugiau pasi
treniruoti ir dalyvauti pirmenybė
se, prašomi skambinti A. Grajaus
kui.

Sporto rėmėjams A. Liaukui, L. 
Kuperskiui, J. Tumaičiui ir V. Stat
kienei valdybos vardu nuoširdus 
ačiū.- A. G.

FUTBOLO ŽAtpYNĖS

Varsity Stadium

METROS- 
MONTREAL 
Birželio 27, .z I 
sekmadienį, 
3 vai. p. p.

Bilietai: $2.00, $2.50
Iš anksto parduodami visose 
"MAC's MILK" krautuvėse

PROGRESS 
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
KING CITY — HWY 9 EAST, apie 30 mylių nuo Toronto, 10 akrų 
žemės ir mažas namukas. 500 pėdų prie kelio. Skubus pardavimas. 
Prašo $13 500.
RONCESVALLES — HOWARD PARK AVE., 9 kambariai, 2 prau
syklos, prie namo garažas it dirbtuvė. Tinkama amatininkui. Didelis 
sklypas, namas be skolų, įmokėti $7-8,000.
DAVENPORT — OAKWOOD, atskiras su privačiu įvažiavimu ir ga
ražu, 10 didelių kambarių, alyvą-vandeniu šildomas, 3 virtuvės, 3 
prausyklos. Sklypas 45 xĮ20. Įrengtas rūsys. Įmokėti $10.000.
KIPLING — RATHBURN, gražus 3 miegamųjų kambarių vienaaugš- 
tis (bungalow), 2 ekstra kambariai rūsyje, 2 prausyklos, didelis skly
pas. Arti mokyklų' ir susisiekimo. Įmokėti $10,000.
GRENADIER RD. — RONCESVALLES, arti krautuvių ir puikaus 
susisiekimo, 10 kambarių atskiras namas, 3 virtuvės, 3 prausyklos, 3 
garažai, naujas šildymas alyva.'Įmokėti apie $10,000. Namas be skolų. 
WINONA DR. — VAUGHAN RD., naujos statybos originalus tri
buris (triplex). Idealus nuomojimas, arti susisiekimo. įmokėti apie 
$20,000.

s. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tel. 534-9286 —namų: 537-2869

Toronto vasaros koncertai 1971 m.
Toronto miesto torybo per parkų ir pramogų skyrių, drauge su Toronto 
muzikų draugija, remiama muzikos plokštelių pramonės fondo jr "Toronto 
Doily Star", su malonumu praneša sekančias programas:

BIRŽELIO 27 — LIEPOS 1 SAVAITEI
Sekmadienį, birželio 27
1.00-6.00 v.p.p. Greenwood Park'^fcock" muzikos koncertas

AUTOMAŠINŲ PARENGIMAS ŽIEMAI, pagrindinis patik
rinimas ir sutaisymas, greitas ir sąžiningas patarnavimas.

Bloor Autorite Garage d™ ° fr\u.gee>‘
Sav. FRANK, PETIT Tel. 531-1305

2.30 v.p.p. High Park

2.30 v.p.p. Kew Gardens

5.30 v.p.p. High Park
7.30 v.v. Willowvale Park
7.30 v.v. . Earlscourt Park

Pirmadienį, birželio 28
8.30 v.v. Ramsden Park

Antradienį, bi rželio 29
8.00 v.v. Allan Gardens
8.30 v.v. Withrow Park

Trečiadienį, birželio 30
12.15 v.p.p. Nathan Phillips 

Square
7.30 v.v. Monarch Pork
8.00 v.v. Eglinton Park
8.30 vjv. Riverdale Park

8.00 v.v. • Nathan Phillips 
Square

Ketvirtadienį, Liepos 1
7.30 v.v. Nathan Phillips

Square

8.00 v.v. Forest Hill 
Memorial Park

8.30 v.v. High Pqrk
8.30 v.v. Kew Gardens

48 škotų pulko orkestras
48 pulko pučiamųjų ir būgnų orkestras
411 eskadrono motorizuotojo dalinio or
kestras. Viešnia — Helen Murray 
Vargonų rečitalis — Ronnie Padgett | 
Peggy Jackson ir Spel tones
The Village Polka orkestras

Kadriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras

48 škotų pulko orkestras
Kadriliaus šokiai — Bob Scott ir jo Orkestras

Peggy Jackson ir Speltones

Shon Clifford įvairi programa 
The Art Halmon orkestras
The Sheila Guthrie programa 
Svečias — Chick Roberts
Jungtinių Amerikos Valstybių mokyklos 
orkestras ir choras

48 škotų pulko orkestras
The Queens Own Rifles of Canada orkestras 
Toronto škotų pučiamųjų ir būgnų orkestras 
The Fort York Guard — rikiuotės ir kitos 
apeigos
The Ted Mosses kvintetas

Kadriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras 
Kadriliaus šokiai - Al Aylward ir jo orkestras

F. SENKUS REAL ESTATE 
1997 Dundas St. W. . Tel. 533-4414

P. T. SERVICE CENTRE (Buvo — A. P. Garage) 
5320 DUNDAS ST. W„ ISLINGTON (priešais Canadian Tire) 
Kviečiame visus klientus aplankyti mūsų naują garažą ir gazolino stotį. 
Gazolinas, tepalai, padangos, baterijos ir visi automobilių remontai. 
Darbas atliekamas kuo sąžiningiausiai. Garantuotai naujos dalys, geras 
patarnavimas, nuosavas vilkikas ir 1.1.

Savininkai: Antanas Paškevičius^ ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

Telefonas 239-6601. DARBO VALANDOS — nuo 7 v.r. iki 8 v.v.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS DRUG STORE
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944 
Vaistai, kosmetikos prekės, trejos devynerios ir kt. 
NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

ATVYKITE IR PAMATYKITE
MŪSŲ NAUJAI PASTATYTUS NAMUS GRAŽIOJE

SOUTH KINGSWAY apylinkėje!
Plytiniai, atskiri 3 ir 4 miegamųjų, namai su didelėm 
virtuvėm ir vieta pusryčiam; dideli gyvenamieji ir valgo
mieji kambariai; kaikurie namai turi ir užbaigtus šeimos 
kambarius. Garažai ir išvelėnuota aplinka, elektros įren
gimai, dvigubi langai ir sieteliai, garatraukioi virtuvėse 
ir daug kitų ekstra įrengimų.
Kiekviename name mažiausiai 1 ]/2 prausyklos. Namai 
yra arti požeminio, tramvajų ir prekybos centrų. Vieta:

Ormskirk Court — į šiaurę nuo Queensway ir į rytus 
nuo South Kingsway. INFORMACIJŲ TEIRAUTIS

tel.: 767-2441 - 636-0483 - 651-6464
ir prašyti JOE ar STEVE

EXTRA REALTY LTD.
758 DOVERCOURT RD., TORONTO 4. TEL. LE 1-1161

BLOOR — DOVERCOURT RD., $5.000 įmokėti, mūrinis, 8 kambarių 
per du augštus namas; pirmame ir antrame augšte 3 skyrių prau
syklos; 2 šeimų namas; prašoma $26.900.
10 AKRŲ GEROS ŽEMES IR GRAŽAUS MIŠKELIO prie 7 ir 400 
greitkelio. Įmokėjimas — kiek kas turi. Prieinama kaina, šio meto 
geras pirkinys.
JANE — ANNETTE, $15.000 įmokėti, mūrinis, atskiras- 3 butų 
apartamentas, garažas ir privatus įvažiavimas. Prašoma $49.900.
J. KUDABA Namų tel. 783-2105

TORONTO MIESTAS

Pranešimas

atmatų išvežimo reikalu
Kadangi ketvirtadienis, LIEPOS 1, yra nedarbo diena 

miesto tarnautojams, todėl atmatos tą dieną nebus 

išvežamos. Jos bus išvežamos sekančią reguliarią 

išvežimo dieną.
H. F. Atyeo, P. Eng., 

gatvių priežiūros viršininkas

Skautų veikla
• Iškylaudama Fox ežero apylin

kėse birželio 19-20 d., Mindaugo dr- 
vė -pabaigė šio sezono veiklą. Išky
loje skautai kandidatai Ed. Grybas 
ir R. Smolskis davė įžodį, dalyvau
jant jų tėvams. Sezono veiklos var
žybas laimėjo Lapinų skiltyje G. 
Jankaitis, surinkęs 271 tašką, Sa
kalų skiltyje A. Senkevičius — 149 
t., Žirgų sklt. M. Šarūnas — 190 t. 
Buvo varžomasi lituanistiniuose ir 
skautiškuose dalykuose. Draugovės 
vadovybė dėkoja tėvams už trans
portą iškylai, ypač Al Dūdai, suor
ganizavusiam automobilius.

• Devintoji Romuvos stovykla 
prasidės liepos 17 d. Registracijos 
lapus su mokesčiu reikia grąžinti 
vadovams iki liepos 1 d. Čekius ra
šyti — “Romuva Ine.”

• Iš Toronto į Europą važiuoja 
44 skautės ir 33 skautai. Skautėms 
kelionėje ir Vokietijos stovykloje 
vadovaus s. D. Keršienė, s. M. Va
siliauskienė, ps. A. Biškevičienė, B. 
Abromaitienė ir R. Karasiejienė; 
skautams — ps. A. Baziliauskas, ps. 
J. Karasiejus ir v. vi. L. Ciplijaus
kas.

• Tautybių karavano metu bir
želio 24 — liepos 1 d. skautų būk- 
las bus atidarytas kasdien nuo 6 v. 
v. iki 10 v. v. Visuomenė ir tėvai 
kviečiami šia proga aplankyti būklą.

• Austi medžiaginiai diržai skau
tėms gaunami pas ps. A. Jan kaiti e- 
nę, 2235 Bloor St. W., tel. 762-3838.

C. S.

Pasaulio slovakų 
kongresas

Atkelta iš 1-mo psl.
— C. B. Pell, R. Taft, jr. Gau
ta visa eilė sveikinimų iš žymių 
asmenų — viceprez. S. Agnew, 
gubern. Reagan, kelių senatorių, 
Kanados premjero Trudeau ir 
t.t, Dalyvaujantiem svečiam bu
vo leista ilgokai kalbėti. Pagrin
dinę kalbą pasakė Ontario prem
jeras W. Davis apie slovakų įna
šą Kanados gyvenimam Pasak 
jo, Kanadoje nėra valdančios 
privilegijuotos tautinės grupės. 
Visoms rupi išsaugoti laisvę, 
kuri yrą prarasta R. Europoje. 
Laisvė esą brandinama ilgai, bet 
nuslopinama greitai. Jo kalba 
buvo sutikta su didžiausiu entu
ziazmu.

Labai įspūdingas momentas 
buvo slovakų vienybės pade
monstravimas simboliais. Užge
sinus šviesas, grupė jaunų slo
vakų įnešė stambią žvakę — 
Kanados šimtmečio ugnį ir pri
artėjo prie garbės stalo, kur 
buvo pastatyta žvakidė su kele
tu žvakių. Visa eilė slovakų at
stovų uždegė po žvakę vienybės 
vardan.

Meninė banketo programa 
taip pat buvo pirmaeilė. Ją at
liko žymusis čelistas prof. A. 
Berkey, palydimas pianistės A. 
Mazan, I. Romanovo radijo vy
rų choras ir tautinių šokių gru
pė “Zemplin”. Visus linksmino 
slovakų melodijomis J. Laciak 
orkestras.

Stebėtojams slovakų kongre
sas, dailės ir spaudos paroda 
paliko labai gerą įspūdį. Viskas 
buvo labai gerai organizuota, iš
skyrus vėlinimąsi ir ilgas kal
bas. Banketas turėjo prasidėti 
6 v.v., o prasidėjo 7.20 v.v. Kai- 
kurių svečių kalbos buvo labai 
ištęstos ir perdaug gausios. 
Banketas užtruko iki 1 v.r. Ma
no kaimynas bankete slovėnas 
pastebėjo, kad tai esanti slavų 
problema. Dl.
KANADOS ĮVYKIAI

(Atkelta iš 1 psl.) 
mas administravo ir finansavo 
federacinė vyriausybė. Kvebe
kas netgi reikalavo, kad jam bū
tų pavesta ir nedarbo drauda 
provincijoje, tačiau nesusilaukė 
pritarimo.

Federacinis parlamentas pa
tvirtino nedarbo draudos ir pa
šalpų įstatymą, kuris turėtų įsi
galioti nuo š.m. liepos 1 d. Pa
laipsniui bus didinamos nedar
bo pašalpos, kol š.m. rugsėjo 1 
d. pasieks maksimalinę $100 
sumą bedarbiui su šeima. Nuo 
1972 m. sausio 1 d. drauda pa
dengs apie 1.200.000 lig šiol 
neapdraustų kanadiečių, įskai
tant mokytojus, ligoninių tar
nautojus ir vadovaujantį įmonių 
personalą. Federacinė vyriausy
bė nedarbo draudos iždui kas
met duodavo apie $176 milijo
nus, o dabar turės padidinti šią 
sumą, kai bedarbių skaičius per
žengia 4%. Pvz. šiuo metu, kai 
mes turime apie 6^5% bedarbių, 
Otava turėtų skirti $369 milijo
nus.

Pašto pirmos klasės siuntų 
pabranginimą federacinis parla
mentas patvirtino 84:59 balsų 
santykiu. Nuo š.m. liepos 1 d. 
laiškams reikės 7 centų pašto 
ženklo, o nuo 1972 m. sausio 
1 d. — 8 centų. Prieš šį potvar
kį balsavo opozicinių partijų at
stovai.

Sovietų Sąjunga už $2 milijo
nus perka iš Kanados miniatiū
rinį povandeninį laivą jūrų 
dugnui tyrinėti. Hydrodynamics 
firmos Vankuveryje statomi po
vandeniniai laivai gali pasiekti 
6.000 pėdų (apie 2 km) jūrų ir 
vandenynų gelmes.

z

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 • 1611 Bloor St. W.

BLOOR — SYMINGTON, apie $3.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, prašoma tik $21.500. Atvira skola. Namas gerame stovyje.
BLOOR — DUNDAS, apie $6.000 įmokėti, 8 kambarių puikus pajamų 
namas, 2 virtuvės, 2 prausyklos, 2 garažai. Prašo $30.500. Atvira sko
la. $300 mėnesinių nuomos pajamų plius butas savininkui.
SWANSEA, gražus vienaaugštis mažai šeimai, garažas su privačiu 
įvažiavimu, įrengtas rūsys, prašoma kaina $28.900, viena atvira skola 
balansui.
SUNNYSIDE — RONCESVALLES, 10 kambarių atskiras pelningas 
namas, apie $10.000 įmokėti ir viena atvira skola, daug baldų įeina į 
kainą, dvigubas garažas su labai plačiu įvažiavimu.
BURNHAMTHORPE — BLOOR, puikus 6 kambarių vienaaugštis 
(back-split) vos keleto metų senumo, puikiai įrengtas rūsys su židi
niu, dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu, apie $15.000 įmokėti ir 
viena skola balansui arba mažiau, gražus kiemas.
INDIAN RD. — BLOOR, dvibutis, apie $6.000 įmokėti, arti Bloor, 
prašoma kaina $38.90Q, parduoda senutė našlė.
STAYNER, ONT., beveik pačiame miestelyje 260x150 pėdų sklypas 
su gana didele kabina, miesto vanduo 
du sklypus, prašoma kaina tik $4.900.

Al. Garbenis, arba
namų tel. H U 9-1543

ir elektra, galima padalinti į

Pr. Kerberis,
namų tel. LE 5-1584

Pardavusiems bei pirkusiems per mus 
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A A A AA A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ "AKA/rl/A 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
5 Vi % už depozitus
6% už serus (numatoma)
6% už taupymo s-tas
6 Vi % už 1 m. term, dep.
7% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

8Vž% už mortgičius

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGICIUS 
pagal valdžios nustatytą normą‘ ' j — 66% įkainoto turto.
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vąL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio men. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

A. J. M 0 R K I S
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER

PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS
INDIAN RD., $4.500 įmokėti, plytinis, 9 kambariai, 5 virtuvės, 2 prau
syklos, nauja šildymo krosnis. Palikimas; prašo $23.900.
QUEEN — SORAUREN,, įmokėti $2.900, atskiras, 6 kambariai, nau
ja šildymo krosnis, 2 prausyklos, 2 virtuvės, platus šoninis įvažiavi
mas, garažas; prašo $18.900.
SWANSEA, $8.000 įmokėti, atskiras, 6 šviesūs kambariai, plytinis, 
naujoviška šildymo krosnis, privatus įvažiavimas, 1 mortgičius, savi
ninkas turi išvykti.
MARTIN GROVE — PRINCES MARGARET, $12.000 įmokėti, viena
augštis (bungalow), plytinis atskiras, 4 miegamieji, prie namo gara
žas. nauji kilimai, didelis patrauklus poilsio kambarys.
BLOOR — GLADSTONE, dvibutis (duplex) 10 kambarių, plytinis, 

atskiras, šiltu vandeniu šildomas, privatus įvažiavimas, garažas, pra
šo $37.000.

1082 BLOOR St W., TORONTO 4,
Tel. LE 4-8459

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių įvairiose 
vietose ir įvairia kaina.-----------Prašome tik kreiptis pas mus.

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.
VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

■s

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai Į Europą ;
Pagrindinė įstaiga: 658 Queen St W., Toronto 3, Ont Tel. EM 4-5036 <

Hamiltone skyrius: i
Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-2005 

čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis;
F/■ A Z/j8 BU didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 
_ 2*^**^^ kuriuos aave giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.
parcels to Europe • ’ '

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

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



Draugams ir priešams
Anglų dramaturgas B. Shaw, 

sulaukęs 80 metų amžiaus, pa
skelbė savo linkėjimus drau
gams ir priešams:

— Nemanykite, kad aš esu 
toks senas, kaip atrodau. Aš siū
lau savo draugams patirti, kiek 
mano gyvenime buvo džiaugs
mo, savo priešams — kiek buvo 
kartumo. Linkiu draugams su
laukti mano amžiaus — tai tebū
nie jiems atpildas už jų gerus 
darbus. Savo priešams linkiu to- 
paties — tai tebūnie jiems baus
mė už jų nusidėjimus.

ŠYPSENOS
Užtikrinimas

Ligonis: Daktare, ar mano 
operacija nepavojinga?

Gydytojas: Aišku, kad ne! 
Negi tamsta manai, jog už 50 
dolerių aš daryčiau pavojingą 
operaciją?

Sekasi
— Mano vyrui visad sekasi!, 

Tik vakar apsidraudė nuo nelai
mingų atsitikimų, o jau šian
dien nukrito nuo kopėčių ir su
silaužė koją...

Nustatyta riba
— Tėveli, — klausia sūnus 

parodoje, — kam paveikslui rei
kalingi rėmai?

— Kad dailininkas žinotų iki 
kurios vietos piešti, — atsakė 
tėvas.
• žmogus be galvos nelabai ge
rai, bet jei kopūstas be galvos, 
gali likti .be pietų.

W. V A S I S REAL ESTATE 
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių. 
Skambinti — J. GUDAS T . -o j 7^9^
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont 1 el-

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS įSTAIGA

Tel. 251 - 4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS

PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • 

STATOM IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKI

MAS LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Ave.
Tel. 531- 6165
Dirbtuvė

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių speciaZose krautuvėse.
Norint pasiusti automobilį, prašome pirmo pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1934 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 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ D ~f4_- 480 RONCESVALLES AVĖ..
įstaiga Baltic Exporting Co. Toronto 3, ONTARIO

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

Sav. A. B. BERESNEVIČIUS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

TAISOM IR PARDUODAM T. V. ir HiFi 
S T A TO M IR TAISOM T. V. ANTENAS 

532-7733
1613 Dundas St W.

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo apartai. Parduodamos 
lempos ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St • LE 1-3074 *Sav. P. Užbalig

Visu rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST.
TeL WA 1-3225 arba WA 4-1001

Vienišas
Keleco senelių namų 

šiam pensinikui 87 meta 

jo paklausė, ar nesijaučia vieni
šas, atsakė: “Aš visada buvau įsi
tikinęs — kiek leidžia jėgos ir 
galimybės, geriau padaryti daug 
moterų laimingų, negu vieną

Koncerte...
— Ką vakar girdėjai kon

certe?
— Daug. Petraičiai skiriasi, 

Jurgaitis bankrotavo, o Antanai
tis — vyksta į Europą.

Antrą kartą
Jai — 55, jam — 51. 1969 

metų sausio mėnesį jie susituo
kė. Po pusmečio padavė teismui 
pareiškimą dėl ištuokos. Teis
mas, išklausęs abiejų pusių pa
teiktas priežastis, išskyrė su
tuoktinius B. Po keturių mėne
sių jie neiškentė vienas be kito 
ir antrų kartą vedė.

Praėjus kuriam laikui, pilie
tis B. vėl iškėlė skyrybų bylą, 
teisme pareiškęs: “Gaila, mano 
žmona per tą laiką nė trupučio 
nepasikeitė”.

Statistika
Bialystoko vaivadijoje nedi

delio kaimelio seniūnas gavo 
blanką, kuriame reikėjo įrašyti 
kaimiečių mirtingumo procentą. 
Ilgai galvojęs, jis parašė: “Mū
sų kaime vienam žmogui vidu
tiniškai tenka viena mirtis”.

Parinko Pr. Alš.

295 Roncesvalles Avė., 
Tel. 536 -1373 

Atidaryta: Kasdien 9—6 v.
Ket. ir penkt. 9—9 v.

Sav. R. Stasiulis

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti tel. LE 4 -1403 
30 DEWS0N SL, Toronto, Ont.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI

LIS, nežiūrint didelio karščio, buvo 
gausus lietuviškais renginiais įvai
riose salėse. Šeštadienį Jaunimo 
Centre buvo atidaryta Algirdo Gri
gaičio foto paroda. Jos oficialus ati
darymas ir nuotraukų pristatymas 
įvyko sekmadienį po pietų. Paroda 
daro gerą įspūdį ir dvelkia profesi- 
jonališkumu, nors jos autorius nėra 
profesijonalas fotografas, o inžinie
rius. — šeštadienio vakare Orchest
ra Hali įvyko soL Danos Stankaity- 
tės rečitalis. Nors Stankaitytė Čika
goje nekartą yra pasirodžiusi (dau
giausia Lietuvių Operos pastatymuo
se), tačiau jos dainų rečitalis čia bu
vo pirmasis. Solistė, akomponuoja- 
ma Alvydo Vasaičio, padainavo lie
tuvių kompozitorių kūrinių ir iš
traukų iš operų. Ji užsirekomendavo 
kaip pajėgi dainininkė ir publika ją 
sutiko labai šiltai. Gaila, kad didžiu
lė salė buvo tik puspilnė, nes karš
tam orui užėjus mūsų tautiečiai ne
labai noriai juda į koncertus.

Sekmadienį įvyko du panašūs si- 
birinių trėmimų minėjimai. Lietu
vių spaudoje buvo rašyta, kad orga
nizacijos net ir tokiuose rimtuose rei
kaluose negali susitarti ir, atrodo, 
konkuruoja, žinoma, esant tokiai pa
dėčiai, žiūrovų daug ir nebuvo gali
ma laukti. Negausūs jie buvo minėji
me, kurį surengė Lietuvių Bendruo
menė kartu su ALTa Šv. Kryžiaus 
par. salėj. Kalbėjo gen. konsulas dr. 
P. Daužvardis, JAV kongreso narys 
Derwinski, 10 metų sovietiniuose ka
lėjimuose praleidęs amerikietis John 
Noble ir Lietuvių Krikčionių De
mokratų Sąjungos c. v. pirm. Algir
das Kasulaitis, kuris pasakė pagrin
dinę kalbą. Pabaigoje buvo ir meni
nė dalis, kurią atliko dainininkės: J. 
Bobinienė, G. Mažeikeinė ir M. Mom- 
kienė. Balys Pakštas, akomponuojant 
K. Rusteikiui, pagrojo rageliu.

Gausesnis žiūrovais ir įvairesnis 
bei įdomesnis buvo minėjimas, kurį 
surengė Lietuvių Fronto Bičiulių 
Čikagos skyrius Jaunimo Centre. 
Minėjimą pradėjo L. Prapuolenis, o 
po jo ilgesnę kalbą pasakė iš Niujor
ko atvykęs dr. J. Kazickas. Kalbėto
jas paminėjo, jog nekartą lietuvių 
tauta yra sukilusi prieš rusiškąjį oku
pantą. Anksčiau tie sukilimai buvo 
nukreipti prieš carą, o 1941 m. — 
prieš rusiškąjį komunizmą. Kalbėto
jas ragino neprarasti vilties ir vienin
gai dirbti. Esą nėra režimo, kuris 
išsilaikytų amžius. Lietuva, išbuvusi 
caro nelaisvėje 123 metus, iškovojo 
laisvę, o dabar gal tik pusės to laiko 
tereikės, kol jai nušvis laisvės saulė. 
Rengėjai neperkrovė programos gau
siomis ir ilgomis kalbomis, daug vie
tos skyrė Čikagoje nematytiem ir 
negirdėtiem jauniem dainos entuzias
tam — Hamiltono lietuvaičių chorui, 
kuris, diriguojant soL V. Verikaičiui, 
šauniai sudainavo nemažai dainų. So
lo padainavo V. Verikaitis, o piani
nu paskambino Rimas Klevas. Minė
jimas buvo baigtas Tautos himnu.

Daugiausia žiūrovų sekmadienį su
traukė spontaniškai suorganizuotas 
protesto susirinkimas Gage Parko sa
lėje, tačiau visiškai skirtingo pobū
džio, negu du pirmieji, šis susirin
kimas buvo sukviestas dėl lietuvių 
teisių atstatymo savose kapinėse ir 
bent iš vardo lietuviškose parapijose, 
šį kartą publika savo nepasitenkini
mą reiškė ne tiek kardinolui John 
Cody, kiek saviškiams, pasirašiusiems 
pareiškimą, palankų kardinolų, Cody 
pozicijai, šiam susirinkimui pirmi
ninkavo Liet. Bendruomenės Vid. Va
karų apyg. pirm. Jonas Jasaitis, o pa
grindiniu kalbėtoju buvo Algis Re
gis. Pastarasis perskaitė “Draugo” 
dienraštyje tilpusi vysk. V. Brizgio 
ir kitų pareiškimo tekstą. Po jo kal
bėjo gal dešimtinė kitų, kurie ėjo 
iš publikos ir labai jausmingai pa
sisakė prieš lietuvių dvasiškių per- 
didelį palankumą svetimiems intere
sams. Susirinkime nesimatė nė vie
no iš kunigų, kurie buvo pasirašę pa
reiškimą “Drauge”. Buvo tik R. Ka
talikų Federacijos pirm. dr. Jerome 
(jis buvo pasirašęs tą pranešimą), 
kuris prašė žodžio, tačiau jam publi
ka (apie 700) neleido prasitarti. Ke
lis kartus J. Jasaitis ir A. Regis ra
gino, kad būtų išklausytas jo pasi
sakymas, bet veltui. Priimtoje rezo
liucijoje pasisakyta prieš minėtąjį 
pareiškimą spaudoje ir pasižadėta 
ryžtingai kovoti už lietuvių teises.

“CHICAGO TRIBUNE” dienrašty
je birželio 14 d. laidoje jo bendra
darbis Vašingtone Walter Trohan at
spausdino ilgą straipsnį, kuriame pri
simenama prieš 31 metus rusų Įvyk
dyta Pabaltijo okupacija. “Milijonai 
šių trijų valstybių gyventojų žuvo 
besipriešindami sovietiniams lėktu
vams, tankams ir artilerijai. Kiti mi
rė sovietinėse vergų stovyklose ar 
nuo bado”. Straipsnis pavadintas 
“World Domination Still Red Goal”. 
Tame pačiame numeryje laiškų sky
riuje rašo latvis Tedis Zierins, ku
ris irgi iškelia Pabaltijo tragediją.

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY 
t 323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont. 

Savininkas V. BAČĖNAS
• telkia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 

be atskiro atlyginimo
• agentūros Išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261

BDVABDAS BULAITIS rinkimas įvyko gegužės 23 d. A. Stm-
13 SAVAITGA- Aiškinama, jog komunizmo taktika ^evičiaus viešbučio patalpose. Susi-

nepasikeitė, nors yra priešingų bal
sų. Jis primena Latvijos žydų teis
mą Rygoje ir lietuvio Simo Kudir
kos nuteisimą vien tik už tai, kad 
mylėjo laisvę.

I PIETUS NUO ČIKAGOS, neto
li Michigan City, yra gražus sodas, 
kuris vadinasi “International Friend
ship Garden”. Jame Įvairios tautos 
turi savo sklypelius, kur yra paso
dinta medžių toli paliktų tėviškių 
atminimui, čia yra ir Lietuvos skly
pas, pasižymintis tuo, jog 1942 m. 
Lietuvos buvęs prezidentas A. Sme
tona jame pasodino eglutę, dabar iš
augusią į didoką medį. Neseniai su
galvota, esą reikėtų atžymėti ir kitus 
Lietuvos prezidentus. Veteranų są
jungos “Ramovės” rūpesčiu buvo su
sitarta su sodo vadovybe, kuri lei
do pasodinti medelius, skirtus A. 
Stulginskiui ir K. Griniui atminti. 
Šių medelių pasodinimas buvo iškil
mingai atžymėtas birželio 20 d. tame 
sode įvykusia iškilme.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Į naują 
Liet, žurnalistų Sąjungos centro val
dybą kandidatuoja 14 čikagiečių: B. 
Brazdžionis, A. Budręckas, V. Butė
nas, A. Ginteris, J. Janušaitis, Z. 
Juškevičienė, V. Kasniūnas, B. Mac
kevičius, M. Pėteraitienė, A. Pužaus
kas, A. Stakėnas, K. Tautkus, kun. 
J. Vaišnys, SJ, V. Zalatorius. — Ka
zys Merkis, kurio žmona Stasė nese
niai mirė Bostone, atvyko paviešėti 
i Čikagą ir apsistojo pas J. Karveli.
— Klevelando “Žaibo” tinklininkai, 
kartu su Čiurlionio ansambliu atvy
kę į Čikagą (jie visi priklauso an
sambliui), birželio 6 d. išmėgino jė
gas su Čikagos rinktine. Laimėjo či- 
kagiečiai 3:0. — Įdomūs lietuviški 
garsiniai filmai — apie Jievą Si
monaitytę, Joną Biliūną, Maironį, 
Lietuvos mokyklas ir kt. buvo de
monstruojami birželio 13 d. Cicere.
— Zita Sodeikienė, gyvenanti Cice
ro liet, kolonijoje, gegužės 22-23 die
nomis Čikagos pašonėje esančiame 
Winetkos miestelyje Įvykusioje dai
lės parodoje laimėjo antrąją pre
miją.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
P. Lubys. Tel. WA 2-7981, 261-0537 
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA.

PILNAI APMOKĖTA 
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA 
SPECIAL 1 ..... _.......  $47.00
10 sv. kiaulės taukų,
10 sv. kviet. miltų, 10 sv. ryžių, 
10 sv. cukraus
VERTINGIAUSIA DOVANA 
GIMINĖMS — KAILIO IMITA
CIJOS MOTERIŠKI APSIAUS

TAI. Didelis pasirinkimas.
Nepaprastai vertingi. Minkų 
(lygios ir dryžuotos), persiško 
ėriuko ir avies kailių apsiaustai.

PILNA KAINA TIK $99.00
10 SKARELIŲ .........  ...___.S46.80
5 vilnonės skarelės didelėm ar
ba mažom gėlėm bei turkišku 
raštu ir 5 šilkinės skarelės, įvai
rių spalvų. Norint siųsti oro 
paštu, reikia pridėti $8.50.
COMBINATION SPECIAL $126.

DIDELĖS VERTĖS
3 jrcL vyr. žieminiam apsiaustui 

100%vilnonė medžiaga,
3 jrd. moteriškam žieminiam 

apsiaustui 100% vilnonė me
džiaga

3*6 jrd. vyr. eilutei 100% vilno
nė medžiaga, 3 jrd. moteriš
kai žieminei suknelei 100% 
vilnonė medžiaga, 2 paklodės 
(dvigubo dydžio), 2 užvalka
lai, 6 turkiški rankšluosčiai.

Daug kitų specialių siuntinių 
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMOKA
MŲ NAUJU ILIUSTRUOTŲ 

KATALOGŲ.
UŽSAKYKITE DABAR 

UŽSAKYKITE SIUNTINIUS 
PER

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd. Street 
Fifth Floor

New York, N.Y. 10010, USA 
Tel.: 982-1530

PRAŠYKITE MŪSŲ NAUJŲ 
ILIUSTRUOTŲ KATALOGU

DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA KANADOJ SPECIALI 
EUROPIETIŠKŲ SKANĖSTŲ KRAUTUVĖ, TURINTI 
PUIKIAUSIOS KOKYBĖS IR DIDŽIAUSIO PASIRINKI
MO KONKURENCINĖMIS KAINOMIS GAMINIUS 

tip-top MEATS
1727 Bloor St West (Prieš Keele St požeminio stotį) 

yorkdale shopping centre
Fairview Mall, Sheppard Ave. / Don Valley Parkway

Sault St Marie, Ont. »i»l • Tėvais žiburį .

JŲ klubo “Briedis” visuotinis susi- 

čius. I prezidiumą išrinkti: Vyt Skar- 
žinskas — pirmininku, M. Riauks — 
sekretorium. Klubo pirm. A. Šimke- 
vičiau pranešime apžvelgė valdybos 
veiklą 10 men. laikotarpyje, su pasi
tenkinimu konstatavo, kad klubas da
bartiniu metu stovi ant tvirto pama
to. Sekr. - ižd. V. Mockus pranešė, 
kad klubo ižde yra $412.75. Nė vie
nas parengimas nebuvo nuostolingas. 
Visos sekcijos savo pareigas atliko 
be jokių priekaištų, išskyrus medžio
tojų sekciją, kuriai, deja, nepavyko 
suorganizuoti per visą medžiojimo 
sezoną jokios medžioklės. Meškerioji
mo metinis terminas baigiasi birželio 
30 d. Po to paaiškės, kam atiteks pre
mija už pagautą didžiausią žuvį. Meš
keriojime iki šiol pirmauja A. Šim- 
kevičius su 12% sv. laimikiu. Į nau
ją klubo valdybą slaptu balsavimu iš
rinkti: pirm. A. Šimkevičius, sekr.- 
ižd. V. Mockus, meškeriotojų sekci
jas vadove R. Galinienė, medžioto
jų sekc. vadovu B. Dabulskis, šaudy
mo sekc. vadovu J. Meškys. Revizijos 
komisijon — Vyt. Skaržinskas, M. 
Riauka ir O. Skaržinskaitė. Susirinki
me dalyvavo apie 40 asmenų. A. Šim- 
kevičiaus iniciatyva buvo rodytas fil
mas iš Hamiltono medžiotojų-meške- 
riotojų klubo veiklos. Po to visi na
riai ir svečiai buvo pavaišinti tradi
ciniu klubo maistu — žuvimi ir brie
diena bei įvairiais kitais lietuviškai 
gamintais skanumynais ir klubo pir
mininko keptais tortais. Netrūko ir 
linksmosios dalies su šokiais ir, dai
nomis. Apie 12 vai. visi nariai ir sve
čiai patenkinti skirstėsi į namus. 
Nuoširdus lietuviškas ačiū A. Simke- 
vičiui už parodymą įdomaus filmo ir 
už leidimą nemokamai pasinaudoti 
viešbučio patalpomis. Taip pat tenka 
padėka “Briedžio” klubo valdybai, 
pakėlusiai sunkią organizacinio dar
bo naštą. Kad visi pobūviai ir paren
gimai vyko taip sklandžiai, tai yra 
nuopelnas tokių nepailstamų darbš
tuolių, kaip R. Galinienė, M. Duobie- 
nė, J. Staškūnienė, O. žurauskienė, 
A. Kantautienė, O. Skaržinskaitė ir 
kitos. Turbūt geriausias atpildas už 
jų darbą ir rūpesčius bus jų morali
nis pasitenkinimas tuo, ką jos pada
rė. V. M.

MEDŽIOTOJŲ - MEŠKERIOTOJŲ 
KLUBAS “Briedis” birželio 27 d., 2 
v. p. p., prie Echo Lake rengia viešą 
gegužinę (pikniką), kurios metu bus 
meškeriojimo varžybos,. įvairūs žaidi
mai jaunimui ir suaugusiems. Už pa
gautą didžiausią žuvį bus skiriama 
vienkartinė premija — taurė. Premi
jinis žvejojimo laikas — nuo 3 v. p. 
p. iki 8 v. v. Prieš ar po nustatyto 
laiko pagauta žuvis nebus premijuo
jama. Visi dalyvaujantys varžybose, 
prieš išvažiuojant į ežerą meškerioti, 
privalo užsiregistruoti pas meškerio
tojų vadovę R. Galinienę. Veiks bu
fetas su gaivinančiais gėrimais, šil
tais ir šaltais užkandžiais. Kaimyni
nių kolonijų ir visus apylinkės tau
tiečius kviečiame dalyvauti.

Valdyba

SUDBURY, ONT.
PADĖKA

Būdamas ligoninėj patyriau daug 
nuoširdumo ir užuojautos iš tų, ku
rie mane lankė ir guodė po operaci
jos. Nuoširdžiai dėkoju: kun. Ant. 
Sabui, p. p. Bataičiui, Bružui, Gri
niui, Glizickienei, Mazaičiams, Kul- 
niams, Venskams ir (už gėles) Skve- 
reckams, Senkams ir Pranskūnienei.

Už Jūsų prielankumą reiškiu Jums 
nuoširdžiausią padėką. A. Žilėnas

• Meilė — tai šulinys: labai 
gera iš jo gerti, tik nepatartina

ČESNAKAS-
geras vaistas 
česnokas (gorite) yra natūralus krau
tą valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jos 
sunaikino."ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnaką kaip vaistą, tikė
dami jo gydomąją bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi. šios česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio.

JD SKAITYTOJAI IANISAKO
PRIES 30 METŲ KAUNE

Prieš 30 metų (1941. VI. 22-30) 
Kaune buvo ir linksma, ir pavojin
ga. Birželio 22 d. apie 5 v. r. su
drebėjo miesto langai, pasigirdo dun
desiai, šūviai. Jauni vyrai tvarkė 
“draugus”, šaudėsi, karpė telefono 
laidus, seni lindo į rūsius, nors ir 
augšti kariškiai. Bėgo rusai nuogi, 
basi, be ginklų, kiti atsišaudydami. 
Bėgo civilinė Paleckio valdžia su vi
sais bendradarbiais ir “draugais”. Jie 
gaudė automobilius, šoferius. Paslėp
ti ginklai atsirado vyrų rankose. Jie 
šveitė, tvarkė juos ir bėgo į būrius, 
jau besikalančius su rusais. Sprog
dinami buvo tiltai, barikaduojami 
pasitraukimo keliai. Per radiją pasi
girdo “Lietuva, Tėvyne mūsų”. 
Džiaugsmas apėmė visus lietuvius. 
Atrodė, kad Lietuva jau laisva. Ži
nios sklido apie partizanų kovas su 
rusais, žuvusius, sužeistuosius. Ligo
ninės pilnos sužeistųjų. Daugelis, 
ypač senų, net nesiorientavo kas čia 
vyksta. Sekančiomis dienomis mes/ 
jaunikliai, bėgome į savo darbo vie
tas žiūrėt ką rusų komisarai paliko. 
Vienos ministerijos departamento ko
misarų stalus radom užrakintus — 
išplėšėm. Slapti dokumentai nespė
ta paimti. Radom sąrašus tarnautojų 
su charakteristika apie kiekvieną, iš
vežtus birželio 12-16 d.d. ir sąrašus 
tų, kurie buvo numatyti vežti bir
želio 29 d. Apie kiekvieną buvo ru
so komisaro (viceministerio) ranka 
parašytas adresas, gimimo data, pro
fesija, kokiom “fašistinėm” organi
zacijom priklausė, kiek tėvai ar jis 
turto turi, kur užsienyje giminių tu
ri, tolerantiškas-komunistams ar ne? 
Pridėta — “liaudies priešas”, “fašis
tas” ir pan. Sužymėti ženklais orga
nizacijų vadai, buvę ats. karininkai, 
šaulių vadai, turtingieji ir kt. Do
kumentus surinkom ir perdavėm vi
daus reikalų ministerijos tarnauto
jams. Po savaitės susirinkom į šau
lių S-gos kiemą ginklų gauti. Lau
kėm. Buvo pranešta, kad visi turi
mus ginklus privalo grąžinti ir iš
siskirstyti. Nedėvėti šaulių unifor
mų, nes vokiečiai suimsią. Sekan
čią dieną pastebėjome, kad ant stul
pų ir sienų iškabintas SS generolo 
Pohl įsakymas, kad žydai turi vykti 
į Vilijampolės getho; visi piliečiai 
privalo grąžinti ginklus policijai. 
Tuomet jau buvo suprasta, kad pra
sideda ne laisvės diena Lietuvoje, 
bet nauja okupacija, kuri irgi.nusi
nešė dešimtis tūkstančių lietuvių gy
vybių ir šimtus milijonų dolerių tur
to. J- Gurąs

AR JAU ATNAUJINOT 
“TĖVIŠKES ŽIBURIŲ”

PRANO BARAUSKO ĮSTAIGA 231-2661 

REAL ESTATE IR APDRAUDA 

3828 BLOOR W., ISLINGTON (6- POINTS PLAZA)

A. LIŪDZIUS, B.L
421 Roncesvalles Avė.

(Toronto Dominion Bank
II augštas)

Telefonai: įstaigos
namų

Priėmimo laikas
susitarimą telefonu.

537-1708 
279-7980 
pagal

D R. E. ZUBRIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas > 
Telefonas LE. 2-4108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS AVE 

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Metro Lie. PH. 136. Tel. LE 2-5191

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintos 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus. Skambinti 
Alfonsui LE 6-2805.
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IŠNAUDOJATE SKAITYTOJĄ
Aš noriu žinoti, kodėl taip išnau

dojate skaitytoją. Ateina laikraštis 
ir nėra ko skaityti — tik skelbimai 
ir nuotraukos. Aš moku už lietuviš
ką laikraštį ir noriu, kad jis būtų 
lietuviškas. Kaip nesigėdinat toki 
laikraštį siųsti skaitytojui? Ir Die
vo nebijote taip išnaudoti skaityto
ją — keturi lapai laikraščio, o di
desnė pusė skelbimų. Jei toks butų 
buvęs “Vilniaus Žodis”, tai niekas 
nebūtų skaitęs. Man nesvarbu, kad 
turite daug skelbimų — turėkite, 
bet duokite daugiau popieriaus. Gal 
pasitaisysit ir neprasilenksite su Die
vo įsakymais.

Gal ir negerai parašiau. Mes Vil
niaus krašte neturėjome lietuviškų 
mokyklų, bet išaugom lietuviais. Lau
kiu atsakymo per laikraštį.

Sam Mikšėnas

pasakyta, kuriam laikraščiui taiko
mas šis pabarimas, bet iš visko ma
tyti, kad taikomas “T. žiburiams”. 
Sveikintina, kad esate susirūpinęs 
laikraščio lietuviškumu. Tiek jo’ 
straipsniai, tiek informacijos, tiek 
skelbimai yra spausdinami lietuvių 
kalba. Taigi, laikraščio lietuvišku
mas yra pilnai išlaikytas. Jūsų ap
skaičiavimas, kad pusę laikraščio už
ima skelbimai, yra neteisingas. Iš 
tikrųjų jie teužima apie 25% laik
raščio ploto. Vienuose numeriuose 
jų būna daugiau, kituose — mažiau. 
Be to, kai atsiranda daugiau skel
bimų, spausdinama 10 .puslapių. To
kių padidintų numerių per metus 
susidaro 10-20. Taigi, jokia skriauda 
prenumeratoriui nedaroma. Jis mo
ka už vieną numerį tik 14 et. ir 
skaitymo turi nemažiau, gal net dau
giau, kaip kituose lietuvių laikraš
čiuose. “T. žiburiuose” telpa dau
giau skaitomosios medžiagos, nes da
lis skyrių spausdinama smulkiu rai
dynu. Pagaliau, atsiminkite, kad gy
venate ne Vilniaus krašte, o Ameri
koje, kur joks laikraštis, išskyrus 
žurnalus, be skelbimų neišsiverčia. 
Skelbimai, po prenumeratorių, suda
ro svarbiausią pajamų šaltinį. Jei 
nebūtų skelbimų, nebūtų nė laikraš
čio arba jo kaina būtų dvigubai 
ar trigubai didesnė. Be to, ir skel
bimai yra informacija, kuria domisi 
daugelis skaitytojų. Pvz. prireikė 
kam pirkti namus, pažvelgė į laik
rašti ir randa reikalingą adresą. 
Laikraštis yra informacijos šaltinis 
įvairiose srityse. Skelbėjai verti pa
garbos, nes jie ne tik prisideda prie 
spaudos išlaikymo, bet ir patarnau
ja savajai visuomenei praktiniuose 
reikaluose.

OKULISTES
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R.0.
274 RONCESVALLES AVE.

(prie Geoffrey St.)
TEL. LE. 2 - 5493

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.t.

OKULISTAS
8. BROGOWSK1, OJ).

412 
ard 
LE

Roncesvalles Avė. (prie How- 
Park Ave.) Kabineto telefonas 
14251. Darbo valandos nuo 19 

vai. ryto iki 640 vaL vak. Šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vaL po 

pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

L.LUNSKY,R.O.

M. L U N S K Y, O.D., M.S.C. 

470 College SL Toronto

Tel. 921-3924
Darbo valandos 940 v.r.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

MEDUS

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno:

30 Dewson SL, Toronto 4, Ont
Telefonas 534 * 0543

780 QUEEN ST. W. ____ _
PRIE GORE VALE

AR • * 1 *___ _—' Vestuvinės nuotraukos
-- -------------------- Meniškos vaiki! nuotraukos

Portretai ir kt

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais 2231 Bloor Street W.



IS TORONTO
Sy. Jono Kr. par. žinios
— Pamaldos Springhurste, Gerojo 

Ganytojo stovyklavietėje ir par. baž
nyčioje Toronte sekmadieniais —
10 ir 11 v.

— Pagarba ir padėka Toronto ar
kivyskupui Philip Pocock ir arki
vyskupijos kapinių tarybai už teisin
gą ir lietuviams palankų sprendimą 
lietuvių kapinių reikalu.

—’ Užuojauta prel. J. Balkūnui, 
jo mamytei ir visiems artimiesiems 
eismo nelaimėje žuvus prelato sesu
tei a.a. Kotrynai Balkūnaitei. — 
Nuoširdi užuojauta Kaz. Kaknevičiui 
ir jo artimiesiems, Lietuvoje mirus 
jo tėveliui a.a. Viktorui Kaknevičiui.

— šį sekmadienį pamaldos par. 
bažnyčioje: 10 v. už a.a. Konstantiną 
Barauską, 11 v. už a.a. Stasį Ra- 
ginską, 12 v. už a.a. Praną Pėniką. 
Springhurste: 10 v. už a.a. Joną Juodį,
11 v. už a.a. Eugeniją Kybartienę.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Šį sekmadienį, birželio 27, me

tinė parapijos iškyla Humber Trails 
Parke. Pamaldos ten — 11 v. r. Po 
to — bendri pietūs, loterija, žaidi
mai vaikams. Parkas yra prie King 
Side. Road pietų kelio pusėje, 3 my
lios į rytus nuo Nobleton. Važiuoti 
400 keliu į šiaurę ligi King Side 
Rd. ir King Side Rd. į vakarus 3,5 
mylios ligi parko. Taip pat galima 
važiuoti 27 keliu iki Nobleton centro 
(pagrindinių šviesų), sukti į deši
nę ir važiuoti 3 mylias į rytus King 
Side Rd. iki parko. Iškylos vieta — 
Humber Trails parke “Sleepy Cor
ner”. Visi parapijiečiai, parapijos 
svečiai bei rėmėjai nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti.

— Kun. A. Žilinskas su šeima ato
stogaus liepos 3-16 d.d. Liepos 25 d. 
bus pamaldos skautų stovykloj. Nuo 
liepos 26 d. klebonas su šeima tęs 
atostogas iki rugpjūčio 6 d. Kun. 
Žilinskui atostogaujant, reikalui 
esant pastoracinį patarnavimą atliks 
kun. S. Otto, Toronto uosto jūreivių 
liuteronų kapelionas. Jo telefonas: 
691-2337.

— Nuo rugsėjo 1 d. Išganytojo 
parapijon atvyks antras kunigas ąng- 
liškajai veiklai.

Ryšium su 30 metų taitiečių 
sibirinių trėmimų sukaktimi 
dienraštis “Star” atspausdino 
estų centrinės tarybos nario A. 
J. Kala rasini laiškų skyriuje.

VIENINTELĖ! KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, RJtf. N.Pt R.N.A. 
natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3-8008.

Prisikėlimo par. žinios
— Praėjusį sekmadienį Mišiose ir 

žodžiu prisimintinas 1941 m. birželio 
22-27 d.d. Lietuvos sukilimas.

— Seimų lankymas baigiamas; jis 
vėl bus tęsiamas rudenį.

— Sį savaitgalį T. Placidas išvyks^ 
ta atostogų; grįš liepos 10 d. Kle
boną pavaduoja T. Benediktas.

— Mišios: šeštad., 9 v. koncel., 
vienos iš jų — už a.a. J. Čapliką, 
užpr. J. J. Šarūnų; 9.30 v. — meti
nės už a.a. B. Augaitienę, užpr. K. 
S. Augaičių; 10 v. — metinės už a. 
a. A. Undraitį, užpr. p. Undraitie- 
nės; šį sekmad., 9 v. — už a.a. Da
nielių ir Florijoną Vaičiūnus, užpr. 
A. Vaičiūnienės, 10 v. — už a.a. O. 
Agurkįenę, užpr. punskiečių; 11.15 
v. — už a.a. Pijų ir Oną Sakevičius, 
užpr. A. Bubelienės.

— Stovyklavietė jau baigiama pa
ruošti. Dėkojame visiems, kurie pa
dėjo. Dar yra mažesnių darbų, kaip 
patalpų išvalymas, žolės pjovimas 
ir t.t., kuriem ir toliau prašom tal
kos. Tėvai prašomi užregistruot vai
kus iš anksto. Registracijos blankai 
gaunami parapijos raštinėj. Reika
lingas ir gydytojo pažymėjimas, kad 
vaikas yra sveikas ir neturi jokių 
užkrečiamų ligų. Kainos už stovykla
vimą: 1 vaikui — $25 vienai savai
tei, $45 dviem; 2 vaikam — $45 
vienai savaitei, $75 dviem; 3 vaikam 
ar daugiau — $55 vienai savaitei, 
$95 dviem savaitėm.

Dail. Alfonsas Docius po sėk
mingos plaučių operacijos, pa
darytos dr. N. Delarue General 
Hospital, birželio 16 d. grįžo į 
namus. Visiem jį lankiusiem li
goninėje nuoširdžiai dėkoja.

Toronto rotušės aikštėje pra
ėjusį savaitgalį buvo, surengta 
paveikslų paroda. Joje dalyva
vo ir dvi lietuvaitės — Edith 
Stankus ir Jūratė Batūraitė.

M. F. Yokubynienė persikėlė 
į 207 Quebec Ave. Telefonas 
nepasikeitęs.

SPRINGHURSTE lietuviškame rajo
ne išnuomojamas vasarnamis dviejų 
miegamųjų, šiltas ir šaltas vanduo. 
Skambinti iš ryto tel. 534-8154.

BRAŠKIŲ SEZONAS ŠVEDŲ ŪKY
JE prie Wasagos prasideda dabar. 
Vėliau bus raudoni bei juodi serben
tai ir avietės. Apsilankykite ir patys 
pasirinkite. Teirautis telefonu: To
ronto 762-1227 arba ūkyje (area 
705) 424-0868.

PARDUODAMI 5 mėnesių šuniukai 
ir vienas 2 metų šuniukas (puddle). 
Skambinti tel. LE 1-0733.

PARDUODAMAS originalus 3 butų 
pastatas (triplex) prie Baby Point 
rajono. Kaina sumažinta iki $45.000. 
Skambinti: P. Barauskas, Realtor

Tautybių savaitė — karavanas Toronte prasidės birželio 24 d. ir baigsis pa
radu liepos 1 d. Royal York viešbutyje buvo surengtas parodomasis karava
no vakaras, kuriame kiekviena tautybė turėjo savo stalą. Nuotraukoje prie 
lietuvių stalo iš kairės: “Tž” red., lietuvių paviljono “Vilnius” vadovas 
(burmistro togoje) ir apyL valdybos narys inž. R. Stirbys, jaunimo atstovės
talkininkės — R. Kaminskaitė, 
Masionis

TAUTYBIŲ SAVAITĖ- 
KARAVANAS, kuriame daly
vauja 36 tautinės grupės, jų 
tarpe ir lietuviai, prasideda bir
želio 24 d., 6 v.v., ir truks iki 
liepos 1 d. Lietuvių paviljonas 
Įrengiamas Prisikėlimo patalpo
se. čia bus paroda “Tėvynės 
vaizdai” ir kultūrinės progra
mos, atliekamos Toronto meni
nių vienetų, Hamiltono “Gyva- 
taro” bei “Aido” ir Londono 
“Baltijos”. Bus galima pasivai
šinti lietuviškais valgiais bei ke
piniais, atsigaivinti visokiais gė
rimais. Karavanas pradedamas 
Joninėmis. Bus atšvęstos Vladi- 
nės bei kitos vardinės ir baigia
mos Petrinėmis, Povilinėmis, 
Julinėmis. Į lietuvių paviljono 
-įrengimą yra pakviestas jauni
mas, visos moterų organizacijos, 
apylinkės tarybos nariai ir pa
skiri asmenys. Tinkamas lietu
vių pasirodymas yra visų lietu
vių reikalas, todėl parodykime 
šio reikalo pilną supratimą ir 
Įvertinimą savo prisidėjimu bei 
gausiu dalyvavimu. Mūsų pačių 
susidomėjimas atkreips ir kita
taučių dėmesį. Jonai gali rezer
vuoti savo svečiams stalus. Visi 
Jonai kviečiami į Jonines.

KLB Toronto apyl. valdyba
Pasai Į tautybių karavaną 

gaunami Toronto bankeliuose ir 
pas G. Urboną 532-4792, S. Ma- 
sionį 860-4612, Dilkutę 762-

B. Dilkutė, valdybos atstovas — S. 
R. Stirbio nuotr.

3715 papiginta kaina — $3 (vė
liau — $4). Jie duoda teisę lan
kyti visus 36 paviljonus ir ne
mokamai važinėti karavano au
tobusais (važinės nuo Toronto 
rotušės ir nuo priemiesčių cent
rų — Etobicoke, East York, 
North York, Scarboro ir York). 
Be to, įsigiję pasus dalyvauja 
loterijoj, kur gali laimėti nemo
kamą kelionę lėktuvu Į Acapul
co vasarvietę (Meksikoj). Tokių 
laimingųjų bus 170. “Vilniaus” 
paviljono lankymo valandos — 
nuo 6 v. vakaro iki 12 v. (bir
želio 24 — liepos 1 d.). Lietu
viai savo paviljone galės lanky
tis ir be pasų, mokėdami už 
įėjimą tik $1. Meninių vienetų 
pasirodymų dienos dar nėra ga
lutinai nustatytos, bet rengėjų 
plane taip numatyta: “Ginta
ras” — ketvirtadienį ir penkta
dienį, “Baltija” — šeštadienį, 
“Gyvataras” — penktadienį ir 
sekmadienį, “Aidas” — trečia
dieni, Stp. Kairio muzik. viene
tas — antradienį.

Ukrainiečių Diena rengiama 
birželio 27, sekmadienį, Onta
rio Place Forume. Programą at
liks įvairūs ukrainiečių meni
niai vienetai, daugiausia chorai 
ir šokių grupės. Pradžia — 12 
v., pabaiga 8.30 v.v.,

I. šelmienė laimėjo $1000 
Kanados operos loterijoj, kuri 
vadinama “Lotterio”.

City Driving Schoo!
Pripažinta Ontario Safety 
Lygos ir Board of Education. 
Baigę šią mokyklą gauna piges
nę autovežimio drauda. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST. 
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

DARAU NUOTRAUKAS
Vestuvių, krikštynų; 
įfrrftaoju fotografuoti į namus. 

Stambinti B. TARVYDUI, 
tdet 767-4737.

TEAKWOOD
Salono, valgomojo ir miegamojo kam
bario baldai tiesiog iš importo sandė
lio. Atidaryta 1—9 v. v.

EINAR CLAUSEN, Ltd.
Tel. 1-454-1388. Prie 7 kelio į 
rytus nuo 5 linijos, Bramalea

231-2661 arba 231-6226.

PASITURINTIS NAŠLYS, 58 m. am- 
žiaus, jieško našlės—gyvenimo drau
gės iki 60 metų amžiaus. Rašyti: “T. 
Ž.” administracija, c. o. Našlys, 941 
Dundas St. W., Toronto 3, Ont.

PARDUODU tautinius drabužius ir 
gėlę agavą. Skambinti tel. 5324726.

RETAI PASITAIKANTI PROGA 
mėgstantiems Springhurstą. Prieina
ma kaina, netoli Šv. Jono Kr. para
pijos salės parduodamas gerai įreng
tas dviejų miegamųjų vasarnamis. 
Taip pat Emory Miller Realtor Ltd., 
67 Dunlop St. W., Barrie, Ont, turi 
pardavimui daug kitų nuosavybių 
įvairiose vietovėse. Skambinti jų at
stovui Juozui Grybui tiesiogine lini
ja iš Toronto tel. 364-7941, Barrie 
— teL 726-1881 ir namų tel. 728-8868.

MORTGIČIAI. Dėl pirkimo, pardavi
mo ar investavimo į naujus mortgi- 
čius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.

ONTARIO VYRIAUSYBĖ KVIEČIA JUS Į

'DTVXTTK' A pirmosios L IJvIn IiYZ *
ANT VEJOS PRIEŠ QUEENS PARK (atvykite su visa šeima)

Pradžia — 11 v.r. Čia galėsite pasiklausyti . . . RCMP 
orkestro . . . Ontario Place dainos grupes . . . vaikų choro . . . 
Dixieland Music's Midnight Specials ... pamatyti spalvinga 
etninių grupių pasirodymą... Bus balionai ir skrybėlės 
vaikams . . . Užbaiga — 2 valandą ryto.

KODĖL? NES TAI KANADOS GIMTADIENIS

ELEKTROS RANGOVAS į 
Fleet Electric Co. Ltd.

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sav. A. Čeponis

ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON
TO medžio darbus, taip pat darau 
lt naujus įrengimus. Tel. 533-5116. 
KAZYS CIBAS

NERINGA-
NAUJA LIETUVIŠKA STOVYKLAVIETĖ 

JAV VERMONT VALSTIJOJE
LIETUVIŠKOJ - KRIKŠČIONIŠKOJ DVASIOJ

VADOVAUJA NEK. PR. M. SESERYS

STOVYKLA MERGAITĖMS 7—16 metų: birželio 27— 
liepos 10; liepos 11 — 24 arba birželio 27 — liepos 24 
BERNIUKAMS 7—14 metu: liepos 25—liepos 31 d. d.
Adresas: Neringa, Box 134 C, W. Brattleboro, 
(802-254-9819) Vermont 05301, USA

ft 

ft

ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir įrengiu poilsio 
kambarius. TeL 5354724.

BARONESSA BEAUTY SALON | 
3
SSav. Alė Kerberienė Tel. 762-4252

2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių 

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 

perukai ir t. t. Prieinamos kainos ž

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

P A R K S I D E market
335 Roncesvalles Avė, Toronto. Tel. LE 5-1258

Įvairios savo pastate rūkytos dešros Ir mėsos, lietuviški sūriai, paršiu
kai. rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dešros ir kt.
Užsakymai priimami ir telefonu. Nemokamas pristatvmas.

NUO IdiNOS IKI DANGORAIŽIO!
VERSLO BEI P R AM ON tS PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425 Petras Prakas

. Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

Naujas advokatas , ,
HENRIKAS STEPONAITIS, b.Sc.ll.b. 

šį pavasarį baigęs teisės mokslus, dirba Chester Smith 
patalpose ir priima klientus 2489 Bloor St. W., suite 207 

Toronto 9, Ont. Telefonas 7634366

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
977 College St., Toronto 4, Ont. r

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

Įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei 
reklaminiai 
spaudini a i

DANISH CUSTOM FURNITURE
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED

25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 

Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
trečiadieniais, ketvirtad., penktod., nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

Lietuvių kapinės - 
lietuvių nuosavybė
Birželio 18 d. Toronto arki

vyskupijos kapinių tarybos me
tiniame posėdyje, pirmininkau
jant Toronto arkiv. Philip F. Po
cock, be kitų visas kapines lie
čiančių klausimų, svarstyti ir 
šv. Jono lietuvių kapinių rei
kalai. Lietuvių kapinių admi
nistracijos atstovas kun. P. Ažu
balis savo pranešime pažymėjo: 
a. lietuvių kapinės yra ekume
ninio pobūdžio — jose laidoja
mi Įvairių konfesijų krikščio
nys lietuviai; b. lietuvių kapi
nėse Toronte laidojami ir kito
se vietovėse gyveną lietuviai, 

^neišskiriant nė JAV; c. visų lie
tuvių noras turėti nuosavas ka
pines, kurių tvarkymas nepri
klausytų nuo kurijos. Arkiv. P. 
Pocock pareiškė girdėjęs apie 
gražiai tvarkomas lietuvių ka
pines, paminklus ir Lietuvių 
kankinių koplyčią, kad tai esan
ti “Lithuanian Shrine”. Jis pa
siūlė posėdžiaujančiai tarybai 
lietuvių šv. Jono kapines iš
jungti iš arkivyskupijos kapinių 
draugijos (Association) ir leisti 
patiems lietuviams įregistruoti 
jas kaip atskirą korporaciją pa
gal Kanados įstatymus. Arki
vyskupo pasiūlymas buvo vien
balsiai priimtas visų tarybos na
rių. Nutarimas oficialiai užpro
tokoluotas. — Šv. Jono liet, ka
pinių administracija, išsiaiški
nusi teisinius klausimus per 
adv. Arthur Maloney, sudarys 
atskirą lietuvių korporaciją ir 
jos vardu įregistruos kapines 
kaip jos nuosavybę. Tikimasi, 
kad į šios korporacijos rėmus 
galima bus įjungti šv. Jono Kr. 
parapijos planuojamą prieglau
dą bei kitą nuosavybę ir Gerojo 
Ganytojo stovyklavietę Spring
hurste.

Steigiant lietuvių kapines To
ronte, žemė buvo Įgyta kun. P. 
Ažubalio vardu. Vėliau, pagal 
bendrus nuostatus, ji buvo 
Įjungta Į Toronto arkivyskupi
jos kapinių draugiją (Associa
tion), kuri yra atskira nuo ku
rijos korporacija. Naujasis pa
tvarkymas lietuviams yra ne tik 
labai palankus, bet ir didelis 
lietuvių laimėjimas ateičiai, nes 
tuo būdu galutinai bus sutvar
kyti Šv. Jono lietuvių kapinių 
nuosavybės teisiniai reikalai.

Kun. P. Ažubalis
Lankėsi “TŽ” buvę torontie- 

tiečiai, dabar gyveną JAV-se — 
E. Budvilaitis ir Evaldas Kaz
lauskas. Pirmasis gyvena Bur- 

■ bank, Kalifornijoj (sumokėjo 
rėmėjo prenumeratą), antrasis 
yra Įsikūręs Decatur, Georgia 
valstijoj (užsiprenumeravo “T. 
Ž.”).

Ontario etninės spaudos eks
kursija po pietinę provincijos 
dali įvyko birželio 14-18 d.d. Ją 
organizavo Ontario turizmo mi
nisterija. “TŽ” atstovavo R. Sa- 
kalaitė ir V. Taseckas.

Stasys Grizickas, spaudos rė
mėjas, “Tž” paaukojo $10.

“GINTARAS” NUOŠIRDŽIAI 
DĖKOJA:

Toronto apylinkės valdybai už S50 
auką gintariečių veiklai paremti; 
mūsų mieliems kaimynams Hamilto
no apylinkės valdybai už $25; Time 
Press (sav. p. p. Danaičiai) — $25; 
dr. J. ir poniai Yčams už $25; J. 
ir dr. O. Gustainiams už $25; dr. V. 
Meiluvienei už $10; ačiū p. Raza- 
nauskui už S6; po $5 gintariečius 
parėmė; J. Aukštaitis, J. Bilkis, S.
A. Kalūzos, Ip. Krasauskas, K. J. 
Poškai, p. Staniulis. Gintariečiai nuo
širdžiai dėkoja už duosnią paramą ir 
aukas prašo siųsti: Gintaras, 3170 
Golden Orchard Dr., Apt 905, Mis
sissauga, Ont.; arba: Gintaras, 584 
Indian Rd., Toronto 165, Ont.

"T. ŽIBURIAMS" AUKOJO
S20: R. Geležiūnas; $10 B. Nar

butas; $8: J. Girevičius; rėmėjo pre
numeratas po $10 už trejus metus 
— A. šilinskis, už dvejus metus —
B. Kronas, už vienerius metus — S. 
Rakštienė, V. A. Waitkus, A. Pau
lauskas, Marija Kizis, V. Tamošiū
nas, E. Stačytė, J. Žilys, Mary Nor
vaišas, V. Lapaitienė, L. Vyšniaus
kas, L. Markelis, Pr. Kaunas, P. Ta
mulis, S. žvirblys, P. Pargauskas, V. 
V. Birštonas, Stefa Rydelis; $2: P. 
Adams-Adomynas, J. Radvilas; $1: 
S. Zavienė, P. Malukas, K. Jasiule- 
vičius, S. Savokaitis, J. Mikonis, S. 
Mikšėnas, P. Pargauskas, kun. J. 
Zasas, Wm. Zarkienė. Nuoširdus ačiū 
visiems spaudos rėmėjams.

PADĖKA
Nuoširdus ačiū už man suruoštą to

kį jaukų ir gražų mergvakarį, kuris 
liks atminty visą laiką. Ačiū gero
sioms rengėjoms: p. p. Baltaduonie
nei, V. Balsienei, A, Byszkiewicz, G. 
Balčiūnienei, V. Bilkienei, L. Butė
nienei, Dambarienei, L. Gvildienei, 
A. Jankaitienei, E. Jankutei, S. Jau- 
nienei, Juodviršienei, I. Pūkienei, E. 
Puniškienei, K. Puniškienei, M. Ra- 
džiūnienei, O. Rimkevičienei, P. Sap- 
lienei, L. Stanevičienei, Stulgienei, 
Tarvydienei, 0. Teišerskienei, P. Ur
bonienei, M. Vaitkienei, J. Žolienei; 
mieloms viešnioms, visoms jūrų ir 
kitoms skautėms. “Dainuojančios jau
nystės” choristėms už gražias bei 
naudingas dovanas. Ačiū A Byszkie
wicz už linksmą žodį ir pritaikintus 
posmus, S. šarkaitei — už rimtus pa
tarimus. Visoms ačiū ii širdies —

Rima Puniškaitė
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B9 MONTREAL
ušros Vartų par. žinios kė Montrealio policija, nes bu- 

_ _ _ ___ _ ______ _ vo gautas leidimas. Gatvėse tuo
metu buvo sustabdytas judėji
mas. Dalyvių pradžioje galėjo 
būti apie 300, vėliau — ma
žiau. Atvykus prie konsulato, 
buvo einama ratu su įvairiais 
šūkiais anglų, prancūzų ir rusų 
kalbomis. Demonstracija buvo 
baigta šūkiu: “Pasimatysim se
kančiais metais”! I. Terands 
perskaitė rezoliuciją anglų ir 
prancūzų kalbomis. Po to buvo 
sugiedota Estijos, Latvijos, Lie
tuvos himnas ir vienas posmas 
Kanados himno. Apie šią de
monstraciją rašė ir Toronto 
angliškoji spauda, pažymėdama, 
kad dalyvavo 150 asmenų.

Lietuvių jaunimo informaci
jos centro organizuojamos eks
kursijos dalyviai atvyko į Mont- 
realį sekmadienio popietę. Mont
realio lietuvių studentų sąjunga 
jiems suruošė priėmimą Šv. Ka
zimiero par. salėje. Sveikinimo 
kalbas pasakė L. B-nės vardu S. 
Piečaitienė, Akademinio Sam
būrio — p. Beniušis, ir kun. F. 
Jucevičius. Visi linkėjo geros 
kelionės ir sėkmės telkiant lie-

Aušros Vartų par. žinios
— AV par. choristai liepos 2 d., 

8.55 v.r., išskris lėktuvu į dainų 
šventę Čikagoj; grįš liepos 4 d. va
kare.

— Tėvai prašomi registruoti moks
leivius j ateitininkų rengiamą jau
nimo stovyklą, kuri bus liepos 17-24 
d. “Baltijoj”. Skambinti seselei Mar
garitai tel. 766-9397.

— Labai sėkmingai praėjo operos 
soL E. Kardelienės muzikos studijos 
mokinių koncertas.

— Lietuvoje mirė Ant. Ptašinskas. 
Velionies artimiesiems nuoširdi užuo
jauta.

— Jonas Kartis susituokė su Biru
te Paliukaite. Linkime laimingo ve
dybinio gyvenimo.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $168.99.

Sibirinių trėmimų minėjimas, 
kurį rengė Baltiečių Federaci
jos komitetas, įvyko birželio 14 
d., 6 v.v., Dominion aikštėje. 
Prie paminklo buvo padėtas 
vainikas, kalbą pasakė Mr. Mol- 
dre. Per miesto centrą su pla
katais buvo žygiuojama iki Sov. 
Sąjungos konsulato. Eiseną tvar-

TORONTO, ONT.
Tautinių šokių grupė “Ginta

ras” sėkmingai "dalyvavo kara
vano muzikiniame festivalyje 
birželio 19 d. aikštėje prie To
ronto rotušės. Kitos grupės da
lyvavo kitose miesto dalyse, pa- 
ruošdamos publiką karavano sa
vaitei, kuri prasideda birželio 
24 d.

Ryšium su tautybių savaite 
— karavanu prie Toronto rotu
šės nuo birželio 24 d. iki lie
pos 1 d. bus duodama įvairi 
muzikinė programa, kurioje da
lyvauja visa eilė etninių gru
pių vienetų. Programa numaty
ta vidudieniais nuo 12 iki 2 v. 
p.p. ir vakarais nuo 5 iki 7 v. 
Spalvingiausią diena bus Lie
pos pirmoji — Kanados šventė. 
Karavano paradas bus 12.30 — 
1.30 v.p.p. nuo Queen’s Park 
College St.. iki miesto rotušės. 
Nuo 2 v.p.p. iki vidurnakčio — 
festivalis.

CHIN radijo stotis, iš kurios 
perduodama ir lietuviškoji “Tė
vynės prisiminimų” programa, 
rengia plataus masto gegužinę 
“CHIN’s International Picnic 
1971” Centro saloje prie Toron
to liepos 4 d. Pramoginę pro
gramą atliks įvairių tautybių 
grupės bei asmenys," bus Įvai
rios varžybos. Pradžia — 9 v.r., 
pabaiga — saulei leidžiantis. 
Lietuviai programoje nepažy
mėti.

Lietuvių jaunimo grupė, ke
liaujanti per š. Ameriką, jau 
lankėsi Montrealyje, Toronte, 
Londone — Delhi, Hamiltone. 
Grupės vadovas Gintaras Karo
sas su p. Vaičiumi lankėsi “T. 
Ž.” redakcijoj ir išdėstė savo 
planus. Pasak jų keliaujanti 
grupė esanti susižavėjusi pri
ėmimu Montrealyje. Iš jų kal
bos buvo jaučiamas nusivylimas 
Toronto lietuvių jaunimu, nes 
čia nebuvo surengtas joks pla
tesnis priėmimas.

tuvių jaunimą. Vakarui vadova
vo studentų s-gos pirm. Vyt. 
Kudžma. Visi dalyviai buvo pa
vaišinti vynu. Iš centro pirm. 
G. Karoso sužinota, kad jauni
mo informacijos centras nori 
suregistruoti viso pasaulio išei
vijos lietuvių jaunimą. Šiuo me
tu suregistruota jau 3000 lietu
vių jaunimo. Informacijos grei
tam perdavimui bus vartojamas 
skaitytuvas (kompiuteris). Cent
ras leidžia informacijos biule
tenį.

“Nepriklausomos Lietuvos” ge
gužinė įvyko birželio 20 d. p. 
Skruibio ūkyje. Oras buvo labai 
palankus, todėl dalyvių atsilan
kė daug. Gegužine rūpinosi “N. 
L.” bendrovės pirm. L. Girinis 
ir kiti v-bos nariai. Muzika 
(plokštelių) buvo p. Kalvaičio. 
Vietovėje pastebėta naujų Įren
gimų — tai pastogė barui, ku
rią Įrengė Montrealio šauliai. 
Gegužinėje buvo pagerbta p. 
Kazlauskienė gimtadienio pro
ga. Ji yra daug pasidarbavusi 
kaip “NL” rėmėja-darbuotoia.

Šv. Kazimiero parapijos išvy- 
ka-gegužinė įvyko Vekterių va
sarvietėje birželio 13 d. Mišias 
atlaikė kun. dr. F. Jucevičius. 
Oras pasitaikė labai geras, ir 
suvažiavo daug parapijiečių bei 
svečių. Jaunimui buvo premi
juotos rungtynės bei žaidimai. 
Abiejų parapijų bendra geguži
nė bus šį rudenį. J. L.

Šv. Onos draugija, Įvertinda
ma N. Pr. Marijos seselių so
cialini darbą tiek su jaunimu, 
tiek ir su seneliais bei ligoniais, 
ruošia parengimą spalio 24 d. 
Aušros Vartų par. salėje.

Sės. M. Jonė Laurinaitytė yra 
pakviesta į Dainavos mergaičių 
vasaros stovyklą. Išvyksta iš 
Montrealio liepos 16. d.; gris 
rugpjūčio gale.

N. Pr. Marijos seserys Mont
realyje uždaro vaikų darželi va
sarai nuo liepos 26 iki rugpjū
čio 16 d. Kviečiame lietuvius

A.a. Kotryna Balkūnaitė, 70 
m., žuvo automobilio nelaimėje. 
Palaidota birželio 21 d. Jos gi
minių yra ir Toronte.

registruoti savo vaikučius į se
selių vedamą darželį. Informa
cijos reikalais prašome kreiptis 
pas sės. Margaritą tel. 766-9397.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
SAVISTOVUS AGENTAS

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

Chartered Insurance broker
Su teise dirbti Quebeco ir Ontario Provincijose

Tel. Off.: 722-3545 • 3907A Rosemont Blvd. • Res. 256-5355
Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781
Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

“LITAS”
MOKA Už:

ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET
MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

Einamąsias s-tas________  5.0%
Taupomąsias s-tas................6.0%
Tenn. ind. 1 metams__  6.25%
Term. ind. 2 metams ____ 6.75%
Duoda nemokamą gyvybės ap- 
draudą iki $2,000 už tanp. s-tos 
sumas.

DUODA PASKOLAS:

Asmenines ..................     8.5%

Nekiln. turto___ ________ 8.75%

čekių kredito __________  9.0%

Investadnes .... nuo 9.0% iki 12% 

Nemok, gyvybės apdr. iki 910.000 
nž paskolos sumą.

Kasos valandos: 1465 De Steve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12 JO v^ 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai kasdien, išskiriant šeštadienius; 

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount BlvdL, teL 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 vai ir vakarais — pirmad., trečiadieniais Ir penktad. nuo 7 iki 0 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. Iki rugsėjo 15 d. 
Ir per visus flgucdus savaitgalius.
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