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Naujas projektas
Išeiviams niekad projektų netrūko. Senieji Lietuvos išeiviai, 

pasiekę Š. Ameriką ir kitus žemynus, pradėjo kurti įvairiausius 
savo ateities projektus. Nekitaip buvo ir su naujaisiais. Jie taip 
pat ėmėsi didelių, kartais net grandiozinių, projektų. Vieni jų 
buvo realizuoti, kiti gi mirė dar negimę. O mirė jie pirmiausiai 
dėlto, kad buvo perdaug geri ir perdaug gražūs. Konkretus gyve
nimas — tai ne literatūra. Jame kurti sugeba tiktai realistai, kurių 
atkaklumas lygiai kietas, kaip ir pati gyvenimo tikrovė. Dėlto prak
tinėje srityje prasiveržė tie asmenys ir tie kolektyvai, kurie įstengė 
apvaldyti kietąją tikrovę ir net ją praturtinti. Prie tokių pirmiau
siai priklauso lietuviškosios vienuolijos, pajėgusios įsteigti gimna
zijas, laikraščius, bendrabučius, jaunimo centrus, kultūros židinius, 
spaustuves, vienuolynus, stovyklavietes. Gana stambiais projektais 
reiškėsi parapijos, steigdamos lietuviškas kapines, pradžios mokyk
las, prieglaudas. Nestokojo projektų šiaipjau organizacijos ir pa
vieniai asmenys. Tokių tarpe pvz. yra Lietuvių Enciklopedijos lei
dėjas J. Kapočius, Alkos muzėjaus steigėjas prel. Pr. Juras, Čika
gos lietuvių kultūros muzėjaus iniciatorius Balzekas, koplyčių 
statytojas vyskupas V. Brizgys. Jei prie jų pridėsime įvairių sri
čių veikėjus su jų įvykdytais projektais, turėsime gana turtingą 
lietuviškosios išeivijos panteoną. Jame betgi prasikiša individas. 
Net ir tuose kolektyvuose, kur projektai vykdomi organizuoto vie
neto vardu, vyrauja asmuo kaip pagrindinis judintojas.

★ ★ ★

Pastaruoju metu Kanadoje išryškėjo naujas specialaus dėme
sio vertas projektas, pavadintas Lietuvių Sodyba Anapilis. Šis pro
jektas apima kapines, salę, poilsio namus, spaustuvę, kleboniją ir 
šventovę. Pagal numatytą teisinį statutą, visas projektas priklau
sys lietuvių korporacijai — Lithuanian Foundation Anapilis, išsky
rus kleboniją ir šventovę, kurie, pagal vietos įstatymus, turi pri
klausyti arkivyskupijos korporacijai. Praktiškai betgi viskas bus 
lietuvių rankose ir sudarys koncentruotą tvirtovę-pilį. Žiūrint iš 
Lietuvos, tai tolimas, tolimas žemės kampelis, kuriame teiksis tau
tiečiai savo religinei, tautinei, kultūrinei veiklai ir sudarys tvirtą 
atramą-pilį, pasiryžusią ginti bei išlaikyti savąsias jėgas ir verty
bes. Pradžia jau padaryta — kapinės įsteigtos prieš keletą metų, 
pastatytas Laisvės paminklas, Lietuvos kankinių koplyčia su atitin
kamu forumu iškilmėms. Netoli kapinių parinkta vieta Šv. Jono Kr. 
šventovei ir kitiem Anapilio pastatam, čia persikels iš Toronto 
miesto Šv Jono Kr. parapija ir palengva kursis kitos institucijos. 
Visi reikalingi leidimai jau gauti ir ruošiamasi pradėti statybą nuo 
salės. Finansinis pagrindas, su vyskupjos kurijos pagalba, taip pat 
sudarytas. Reikia manyti, kad projektas pamažėl ims judėti iš ar
chitekto V. Liačo planų ir įgaus konkrečias formas, juoba, kad už 
tų planų stovi iniciatorius kun. P. Ažubalis, pajėgiąs apvaldyti ir 
labai kietą tikrovę. Tai faktas, kuris dar kartą patvirtina, kad di
deli projektai yra daugiau individų kūriniai.

★ ★ ★

Kaip kiekviena nauja, pozityvia iniciatyva, taip ir šia tenka 
tik džiaugtis. Kai tokiose vietovėse, kaip Lawrence, kur ilgai kle
bonavo prel. Pr. Juras, nebeliko net lietuvių kalbos, steigiasi nau
jos lietuviškos tvirtovės, kaip Anapilis, kur toji kalba ryžtasi ilgai 
laikytis. Galimas dalykas, kad tokioje sutelktinėje tvirtovėje leng
viau bus išlaikyti lietuviškąją dvasią. Šio projekto kūrėjai, atrodo, 
žvelgia ateitin ir atitinkamai jai ruošiasi. Jei lydės sėkmė, Anapilis 
atliks reikšmingą misiją — religinę ir tautinę. Pastarosios svarbą, 
atrodo, jaučia ne tiktai Anapilio steigėjai, bet ir Toronto Lietuvių 
Namų organizatoriai, kurie ryžosi parduoti senąjį pastatą, nupirkti 
protestantinę šventovę ir joje įrengti erdvius Lietuvių Namus. 
I tą veiklos srovę jungiasi ir Toronto Prisikėlimo parapija su nau
jaisiais pastatais, kuriuose vyksta gyvas lietuvių judėjimas. Žvel
giant betgi iš tolimesnės perspektyvos, reikia pasakyti, kad nau
jieji projektai ateina 20 metų pavėlavę. Taip, jie reikalingi ir da
bar, bet prieš 20 metų jie buvo daug reikalingesni. Idealu būtų, jei 
Toronto lietuviai pajėgtų susitelkti į tokį projektą, kuriame visi 
tilptų. Deja, istorija nutiesė trišakį kelią, kurio pakeisti dabartis 
negali. Dėlto belieka džiaugtis tuo, kas yra, ir linkėti, kad esamie
ji centrai lietuvybę ugdytų bei ją stiprintų. Nieko nebūtų liūdnes
nio, jei įdėtos milžiniškos pastangos imtų tarnauti savikovai. Nau
jieji projektai teatnaujina ir bendros atsakomybės jausmą.

KANAPOS ĮVYKIAI

PAVOJINGA SLAPTOJI VEIKLA

Pasaulio įvykiai
PREZ. R. N I K S O N A S KELIONE J AUSTRIJĄ, SOVIETU SĄJUNGĄ, 
Iraną ir Lenkiją užbaigė specialiu pranešimu JAV senato ir at
stovų rūmų jungtiniame posėdyje, kurin jis buvo nuskraidintas 
tiesiai iš aerodromo. Pagrindinė pranešimo tema — nauji santy
kiai su sovietais ir kiniečiais, prklausantys nuo Amerikos prisiim
tų įsipareigojimų įgyvendinimo. Prez. R. Niksonui, matyt, labiau
siai rūpi su L. Brežnevu pasirašytos atominius ginklus ribojančios 
sutarties ratifikavimas kongrese. Jis taipgi prasitarė, kad pasita
rimuose su L. Brežnevu daug vietos buvo skirta Vietnamo karui, 
tačiau detalių neatskleidė, nenorėdamas pakenkti taikos siekiams. 
Pasak prez. R. Niksono, Maskva ir Vašingtonas Vietnamo klausi
mu užima skirtingas pozicijas, bet abi pusės nuoširdžiai siekia 
taikos pasaulyje. Prez. R. Nik- •-----------------------------------------

Toronto lietuvių kapinėse pa
sakyta P. Hellyer kalba apie 
Kanadai gresiantį marksistų ir 
maoistų pavojų susilaukė nema
žo dėmesio' federaciniame par
lamente. P. Hellyer jau 20 metų 
yra parlamento narys, kandida
tavęs į liberalų vadus ii- pralai
mėjęs dabartiniam premjerui P. 
E. Trudeau, buvęs susisiekimo 
ministeriu pastarojo kabinete 
iki 1969 m. balandžio. Jam te
ko matyti karališkosios komisi
jos krašto saugumo reikalu pa
ruoštą pilną pranešimą, kuris 
nesusilaukė premjero P. E. Tru
deau didesnio dėmesio. P. Hel
lyer reikalauja, kad būtų suda
ryta nauja komisija saugumui 
patikrinti. Tokiu atveju jis ga
lėtų pateikti naujų duomenų, 
ypač apie marksistų ir maoistų 
gaunamą valdžios paramą “Lo
cal Initiatives P r o g r a m” ir 
“Opportunities for Youth’’ rė
muose. Pirmąją programą tvar
ko ir pinigus skiria darbo min. 
B. Mackasey, antrąją — valsty
bės sekr. G. Pelletier. Remian
tis spaudos pranešimais, kartais 
patvirtinimo susilaukia iš tikrų
jų labai naivūs ir beverčiai pro
jektai, kurių autoriai priklauso 
kairiųjų radikalų eilėms. Liūd
niausia, kad dešimtys milijonų 
išmetamų dolerių laikinį darbą 
parūpina tik nedideliam jauni
mo ir bedarbių skaičiui. Už tuos 
pinigus vyriausybė, pati planuo

dama bei juos atitinkamai in
vestuodama, galėtų parūpinti 
nuolatinių darbų. P. Hellyer rei
kalavimas sudaryti naują komi
siją saugumo reikalams susilau
kė konservatorių pritarimo fe
deraciniame parlamente. Prem
jeras P. E. Trudeau betgi reika
lavimą atmetė ir netgi ėmė 
įtaigoti, kad savo prasitarimais 
P. Hellyer laužo ministeriu ka
binete duotą priesaiką. Konser
vatorių vadui R. Stanfieldui jis 
pasisiūlė parūpinti pirmosios ko
misijos pranešimą, kurį yra 
skaitęs ministeriu kabinete P. 
Hellyer. Tuo, atrodo, siekiama 
nutildyti P.Hellyer ir nesudary
ti jam sąlygų grėsmę krašto sau
gumui papildyti naujais faktais.

Kanados laiškanešių ir pašto 
tarnautojų unijos atmetė vyriau
sybės pasiūlymą padidinti atly
ginimus 3-5% į metus, vadovau
jantis vietinėmis atskirų Kana
dos sričių sąlygomis, Toronto 
laiškanešių unija pareikalavo, 
kad tuojau pat būtų balsuoja
mas streiko klausimas. Sutartys 
su pašto unijomis yra pasibai
gusios š.m. kovo 26 d. Derybos 
tęsiamos, bet jos ir vėl gali baig
tis nauju paštininkų streiku. 
Kanados pašto ministeris J. P. 
Cote, viešėdamas Vankuveryje, 
apkaltino paštininkus, kad jų 
produktyvumas nuo 1965 m. su
mažėjo net 12,5%, nors buvo 

Nukelta j 9-ta pi).

Kalbėtojai lietuvių laisvės manifestacijoj Toronte, kuri išreiškė protestą prieš religinę ir tautinę priespaudą so
vietų okupuotoje Lietuvoje. Iš kairės: Paul Hellyer, Kanados parlamento narys, buvęs krašto apsaugos ir 
transporto ministeris; gen. konsulas dr. J. žmuidzinas; KLB krašto valdybos pirm. inž. E. Cuplinskas. \ isi jie 
reiškė solidarumą Romo Kalantos tragiškam protestui ir reikalavo okupuotai Lietuvai laisvės Nuotr. S. Dabkaus

Jėga nenuslopins laisvės troškimo
Paskutiniai įvykiai Lietuvo

je privertė švedų spaudą atsi
sakyti patogaus tylėjimo ir aiš
kiai pasisakyti už Baltijos tautų 
vedamą laisvės kovą.

Gegužės 19, vykstant studen
tų kovoms Kaune, “Svenska 
Dagbladet” dienraščio publicis
tas Sagittarius aštriai kritikavo 
Švedijos vyriausybės vienaša
lišką i laikyseną. “Ar Baltijos 
kraštai visiškai užmiršti? — 
klausė jis. ’’Bet ten juk nevyks
ta karas, gali būti atsakoma. Jis 
kaip tik vyksta. Jau daugiau 
kaip 20 metu ten vyksta tylus 
karas, psichologinė tautžudystė, 
kuri siekia sunaikinti trijų bu
vusių nepriklausomų tautų poli
tinę laisvę, kultūrinį savitumą, 
etninę individualybę ir siekia su
lydinti jas su Sovietų Sąjunga. 
Ir tatai vyksta — tęsia “Svens
ka Dagbladet” — ne kitoje že
mės rutulio pusėje, bet mūsų 
betarpiškoje artumoje; kraštuo
se, kurie mums nėra tolimesni 
už Suomiją; tatai liečia žmones, 
kurie arčiau mūsų stovi, negu 
kiti ne šiaurės gyventojai”.

Po poros dienų, plačiai paskli
dus žiniai apie Romo Kalantos 
susideginimą, tas jiats didysis 
Stockholmo dienraštis paskelbė 
vedamąjį “Laisvės liepsna”. 
Ten rašoma:

“Praėjusios savaitės sunkūs 
susirėmimai Lietuvoje, spren
džiant iš visko, yra išdava smar
kiai pakilusio tautiškumo, kuris 
taip pat reiškiasi ir kitose Bal
tijos respublikose, Ukrainoje, 
Gudijoje ir Gruzijoje. Iš ten 
pastaruoju metu gaunama vis 
daugiau pranešimų apie įvairiai 
reiškiamus protestus, tarp kit
ko ir prieš vykstančią rusifika
ciją, nors tie protestai taip 
smarkiai neprasiveržė. kaip 
Lietuvoje . . . Oficialūs sovietų 
sluogsniai mėgino sudaryti vaiz
dą, kad viskas šiose srityse bu
vo ir yra normalu”. Kaip pa
vyzdį švedų laikraštis nurodo 
neperseniausiai i š s p a u sdintą 
straipsnį sovietų rašytojų orga
ne “Literaturnaja Gazeta”, 
kur Lietuvos padėtis piešiama 
šviesiomis spalvomis. Toliau 
“Svenska Dagbladet” nurodo, 
kad dvidešimtamečio kataliko 
Romo Kalantos susideginimas 
dėl politinių priežasčių buvo to
ji ugnies kibirkštis, kuri sukėlė 
neramumus Lietuvoje. Kauno 
demonstrantų šauksmą “Laisve 
Lietuvai!” sovietų kariuomenė 
nutildė tokiu pačiu būdu, kain 
Rytų Vokietijoje 1953, Vengri
joje 1956 ir Čekoslovakijoje 
1968 m.

Baigdamas vedamąjį, Stock
holmo dienraštis pastebi: “So
vietų partinė vadovybė, aišku, 
turi savo rankose jėgą nuslopin
ti tokioms demonstracijoms 
tiek dabar, tiek ateityje. Bet nei 
Baltijos kraštuose, nei kitose 
Sovietu Sąjungos dalvse ii aiš
kiai negali sutriuškinti tiek po
litinės, tiek religinės laisvės 
troškimų. Kremlių turi slėgti 
dar ir tai. kad demonstrantų 
dauguma Kaune buvo jaunuo
liai. kurie, nors grynai sovieti
nėse sąlygose išauklėti, neapsi-

P R ANE ŠIMAS ± Š _ŠV_ED ĮJOS

prato su Lietuvos ir kitų Balti
jos valstybių okupacija ir reika
lauja laisvės.”

Švedų spatida atmetė sovie
tų mėginimus suniekinti Romo 
Kalantos asmenį ir Kauno įvy
kių reikšmę. Ryšium su tuo žy
miausias Stockliolmo dienraštis 
“Dagens Nyheter” gegužės 29 
d. paskelbė vedamąjį, kuriame 
rašoma:

“Pamišimas ‘n- neblaivumas, 
anot oficialaus sovietų APN biu
letenio, buvo tikrieji’ sukėlėjai 
to, ką biuletenis vadina pasta
rųjų dienų . įvykiais Lietuvoje.” 
"Tai liečia — tęsia laikraštis — 
tautines protesto demonstraci
jas, kurios truko porą dienų iš 
eilės. Jose, kaip pranešama, da
lyvavo keli tūkstančiai jaunuo
lių, kurie reikalavo laisvės Lie
tuvai. Demonstracijos iš pra
džios buvo jausmo išsiliejimas, 
laidojant dvidešimtametį Romą 
Kalantą, kuris dėl politinių prie
žasčių nusižudė susidegindamas. 
Reikėjo didelio skaičiaus saugu
mo policijos ir net parašiutinin-

Jaunuolis, sujaudinęs visus
Romo Kalantos žygį iškelia pasaulio spauda, o sovietiniai 

pareigūnai bando jį suniekinti
Didžiųjų spaudos agentūrų ži

nia iš Maskovs apie Romo Ka
lantos susideginimą Kauno mu
zikinio teatro sodelyje gegužės 
14 d. pasiekė viso laisvojo pa
saulio spaudą. Ji buvo pateik
ta ir “T. Žiburiuose”. Po to gau
ta papildomų žinių iš įvairių šal
tinių.

Sveikas ir religingas
Pirmiausiai reikia konstatuo

ti, kad paties fakto neneigia nė 
sovietiniai šaltiniai. Jie tiktai 
visą įvykį apverčia augštyn ko
jom ir aiškina, kad tai psicho
patų, chuliganų, padaužų dar
bas. Žinios, atėjusios iš nesovie
tinių šaltinių, aiškiai sako, kad 
Romas Kalanta buvo sveikutė- 

Laisvės manifestacijoj gegužės 28 d. Kanados lietuviai protestavo prieš re
ligijos persekiojimą sovietų okupuotoje Lietuvoje ryšium su Romo Kalan
tos atveju. Iš kairės: kalba Toronto arkivyskupo atstovas kun. dr. L. 
Wall ir KLK Centro pirm. dr. J. Sungaila Nuotr. S. Dabkaus

kų dalinių neva tvarkai sugrą
žinti ... Yra žinoma, kad daug 
asmenų už nepatogias pažiūras 
Sovietijoje laikomi beprotna
miuose. Tai yra aiškiai įrodyta. 
Todėl nieko nestebina, kad Ro
mas Kalanta APN biuletenyje 
paskelbtas psichiniu ligoniu.”

Stockholmo dienraštis toliau 
tęsia:

“Prisiminus, kaip, pavyzdžiui, 
žydų demonstrantai Sovietijoje 
buvo vadinami vagimis ir ban
ditais, atrodo irgi natūralu, kad 
protestuojantys lietuviai pra
vardžiuojami “triukšmadariais”. 
Tarp kitko, jie kaltinami truk
dę susisiekimą bei “neblaivia
me stovyje įžeidinėję viešosios 
tvarkos saugotojus.” Jeigu net 
kaltinimai būtų teisingi, tai dėl 
tokių nusikaltimų sunku jausti 
pasipiktinimą” — ironiškai bai
gia savo vedamąjį “Dagens Ny
heter”, pašiepdamas sovietų ne
vykusį mėginimą nuvertinti Lie
tuvos jaunimo demonstracijų 
reikšmę. —

A. Leinbergas

lis, gabus mokinys ir religingas 
(nors oficialiai buvo įsirašęs į 
komjaunuolius). Dar daugiau — 
jis svajojo tapti kunigu ir ruo
šėsi stoti į kunigų seminariją. 
Tai buvo žinoma nė tik jo drau
gams, bet ir mokytojams. Kad 
Romas nepasuktų svajojamu 
keliu, istorijos mokytojas pasi
stengė jį sukirsti. Visi kiti da
lykai jam pavyko gerai, suklu
po tik istorijoj, kur yra bene 
daugiausia komunistinės propa
gandos bei falsifikacijos. Šis su
klupimas Romui buvo vienas 
motyvų, pastūmėjusių į viešą 
susideginimą. Iš aplinkybių ma
tyti, kad buvo ir kitų motyvų.

(Nukelta į 8-tą puslapį) 

šono pokalbius su L. Brežnevu 
užbaigė bendras 12 punktų pra
nešimas, pritariantis raketinių 
bei atominių ginklų apriboji
mui, Europos saugumo konfe
rencijai, Varšuvos Sąjungos ir 
Atlanto Sąjungos kariuomenių 
sumažinimui centrinėje Europo
je, taikos atstatymui Artimuo
siuose Rytuose pagal Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos pri
imtą rezoliucija, kuri reikalau
ja Izraelio kariuomenės pasi
traukimo į prieškarines 1967 m. 
sienas. Kompartijos vadui L. 
Brežnevui prez. R. Niksonas pa
dovanojo liuksusinį “Cadillac” 
automobilį, šilto sutikimo prez. 
R. Niksonas susilaukė Irane, 
bet nuotaiką drumstė kairiųjų 
radikalų pradėtos sprogdinti 
bombos. Galimas dalykas, prez. 
R. Niksono atmintyje ilgiausiai 
išliks lenkų jam keltos ovaci
jos, tradicinis šios tautos linkė
jimas sulaukti šimto metų. 
Prez. R. Niksono sutikime da
lyvavo apie 250.000 Varšuvos 
bei jos apylinkių gyventojų, ke
letą kartų pralaužusių milicijos 
barikadas ir apsupusių svečią iš 
JAV. Tokie proveržiai baigda
vosi spontanišku rankų paspau
dimu. Su kompartijos vadu E. 
Gieriku prez. R. Niksonas nu
tarė sudaryti lenkų ir amerikie
čių jungtinę komisiją technikos 
ir prekybos reikalams.

POSĖDŽIAI BONNOJE
Prez. R. Niksoną Maskvon ly

dėjęs valstybės sekr. W. Ro
gers iš ten atvyko į Bonną kur 
buvo susirinkę Atlanto Sąjun
gos kraštų užsienio reikalų mi
nisterial. Specialiuose posė
džiuose buvo aptarti du prez. 
R. Niksono įsipareigojimai, lie
čiantys Atlanto Sąjungą: Euro
pos saugumo konferencija ir 
abipusis kariuomenės sumažini
mas centrinėje Europoje. Pra
diniai pokalbiai šiais dviem 
klausimais bus pradėti lapkričio 
mėnesį Helsinkyje. Tai reiškia, 
kad Europos saugumo konfe
renciją bus galima sušaukti tik 
sekančiais metais, nors Maskva 
jos norėjo šiemet. Atrodo, prez. 
R. Niksonas, ruošdamasis rinki
mams, nenorėjo šiemet įsivelti į 
komplikuotas Europos saugumo 
problemas, nes jų sprendimas 
gali sumenkinti jo populiarumą 
iš Europos kilusių amerikiečių 
eilėse.

PSICHOLOGINIS KARAS
Amerikiečių lėktuvai virš di

džiųjų Š. Vietnamo miestų iš
mėtė milijonus prez. R. Nikso
no nuotraukų su besišypsančiu 
L. Brežnevu. Iš jų Š. Vietnamo 
gyventojai pirmą kartą sužino
jo, kad jų propagandistų nuolat 
keikiamas ir nepataisomu “žu- 
liku” laikomas prez. R. Nikso
nas Kremliuje geria šampaną su 
L. Brežnevu. Anksčiau š. Viet
name buvo paskleistos prez. R. 
Niksono ir Kinijos komparti
jos vado Mao susitikimo nuo
traukos. Tokios nuotraukos eili
niam Š. Vietnamo piliečiui su
kelia įtarimą, kad galbūt prez. 
R. Niksonas nėra jau toks juo
das, kaip jį piešia propaganda, 
jeigu su juo bičiuliaujasi Mao ir 
L. Brežnevas. Iš lėktuvų taip pat 
mėtomos ir subombarduotų til
tų nuotraukos. Beveik visus pa
grindinius Š. Vietnamo tiltus 
nušlavė amerikiečių pradėtos 
naudoti “gudrios” bombos, tai
kinį penkių pėdu tikslumu su
randančios televizijos ir laše
no spindulių dėka. Tokius bom
bardavimus paprastai vykdo du 
lėktuvai: vienas jų paleidžia la
šeno spindulius į taikinį, antra
sis išmeta didžiulę bomba, kuri 
pati susiranda kelią į laserio 
spinduliais paženklintą taikinio 
dalį. Žvalgybos duomenimis, Š. 
Vietnamas nė nebando atstatyti 
subombarduotu tiltu, nes žino, 
kad jie ir vėl bus išmesti į pa
danges vienos ar pusantros to
nos svorio “gudriųjų” bombų. 
Seniau, bombarduojant tiltus. 

priešlėktuvinė artilerija numuš- 
davo daug amerikiečių lėktuvų, 
o dabar bombardavimai atlieka
mi beveik be nuostolių — “gud
riosios” bombos išmetamos to
lokai nuo taikinio.

SKERDYNĖS AERODROME
Trys japonų jaunuoliai, at

skridę “Air France” bendrovės 
lėktuvu iš Romos į tarptautinį 
Tel Avivo Lod aerodromą, la
gaminuose atsivežtais automa
tiniais sovietu gamybos ginklais 
nušovė 24 keleivius ir jų sutikti 
atėjusius asmenis, sužeidė apie 
80. Du teroristai nusižudė, o 
trečiasis pateko į Izraelio mili
cijos rankas net nesužeistas. Siu 
skerdynių organizatorium pasi
skelbė Libane veikiantis arabų 
partizanų marksistinis Palesti
nos Išlaisvinimo Frontas, įspė
damas turistus vengti kelionių 
Izraeliu. Premjerė G. Meir pa
reikalavo, kad Libanas tuojau 
pat imtųsi veiksmų prieš parti
zanus. Priešingu atveju bus at
silyginta Izraelio kariuomenės 
įsiveržimu Libanan. Suimtasis 
teroristas K. Okamoto paneigė 
betkokius ryšius su Palestinos 
Išlaisvinimo Frontu, bet neiš
duoda skerdynes planavusios or
ganizacijos ir reikalauja teisės 
nusižudyti. Policija spėja, jog 
teroristai yra Raudonąja Armi
ja vadinamos japonų kairiųjų 
grupės nariai. Suimto teroristo 
K. Okamoto brolis prieš porą 
metų su kitais aštuoniais jau
nuoliais pagrobė japonų kelei
vinį lėktuvą ir pabėgo į S. Ko
rėją.

BOMBOS AIRIJOJE
S. Airijos miestų gatvėse be

veik kasdien sproginėja IRA 
(Irish Respublican Army) tero
ristų bombos ir aidi šūviai susi
dūrimuose su britų kariuomene. 
Aukų skaičius didėja, o galimy
bių taikai vis dar nematyti. Šiek 
tiek vilties teikia IRA oficialio
jo sparno pažadas sustabdyti te
roro veiksmus, bet IRA provizo
rinis sparnas juos ketina tęsti. 
IRA pogrindininkai 1969 m. 
suskilo į oficialų ir provizorinį 
sparną. Oficialusis sparnas re
miasi Marksu ir siekia socialis
tinės sujungtos Airijos respub
likos. Provizorinį sparną sudaro 
tautininkai, kuriem nerūpi so
cializmo įgyvendinimas. IRA 
oficialiojo sparno siūlomos pa
liaubos neturės didesnės reikš
mės, jeigu jo pavyzdžiu nepa
seks ir provizorinis sparnas, at
sakingas už 75% visų teroro 
veiksmų Š. Airijoje. Provizori- 
ninkai ginklus sutiktų padėti tik 
tada, jeigu būtų sustabdytas 
įtariamų asmenų internavimas, 
paskelbta amnestija politiniams 
kaliniams ir atitraukta britų ka
riuomenė iš Š. Airijos.

ĮSIGALIOJO SUTARTYS
V. Vokietijai užbaigus Bon- 

nos ir Maskvos sutarties ratifi
kavimą, keturių didžiųjų kraš
tų užsienio reikalų ministerial 
savo parašais V. Berlyne patvir
tino 1971 m. pasiektą susitari
mą, palengvinantį V. Berlyno 
susisiekimą su V. Vokietija. 
Šiuos istorinius žingsnius iš 
laikraščių pirmųjų puslapių iš
stūmė įvykiai Frankfurte prie 
Maino, kur į policijos rankas 
pateko bankus plėšusios ir bom
bas sprogdinusios Baader-Mein- 
hof kairiųjų revoliucininkų gau
jos vadas Andreas Baadėr su 
trim savo kolegom. Dabar belie
ka suimti jo sėbrę Ulrikę Mein- 
hof, kuri 1970 m. A. Baaderį iš
laisvino iš kalėjimo.

DINGO ERDVĖLAIVIS
Sovietų Sąjunga savo paro

dai Švedijoje geležinkeliu pa
siuntė kosmonauto J. Gagarino 
pirmojo skrydžio erdvėlaivio 
“Vostok” modelį ir mėnulio dul
kių. ši siunta dingo pakeliui į 
Švediją. Paskutinį kartą ji bu
vo pastebėta Lenkijoie. Erdvė
laivio ir mėnulio dulkių dabar 
jieško keturių kraštų policija.
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Vokietija patvirtino vergijos politika^

* Krikščionys turi būti tvirti 
ir “nusižeminusiai išdidūs”, iš
pažindami tikėjimą j Kristų, kai 
tikėjimas yra nemadingas. Tai 
pabrėžė popiežius Paulius VI, 
kalbėdamas apie daugelio siūly
mus, kad Katalikų Bendrija su
pasaulėtų, priimdama ideologi
jas bei papročius dabartinių pa
saulio bendruomenių. Jis suti
ko, kad reikia laikytis tam tik
rų taisyklių, diktuojamų to lai
ko gyvenimo aplinkybių, bet 
dargi priminė, kad reikia visuo
met nepamiršti nesikeičiančių 
Kristaus reikalavimų, kurie yra’ 
svarbesni už viską. Popiežius 
taipgi priminė gresianti III pa
saulinio karo pavojų, kuris visa
da yra arti, kai didžiosios jėgos 
bando viena kitos stiprumą. 
Šiuo metu esą ypatingai baugūs 
Artimųjų bei Tolimųjų Rytu 
įvykiai^ ____

* Popiežiškoji Teologijos Aka
demija griežtai pasisakė prieš 
34 katalikų teologų pasirašytąjį 
manifestą, kuriame kaltinama 
Katalikų Bendrijos vadovybė. 
Akademija pabrėžė, kad tas 
manifestas esąs nepagrįstas, pa
statąs Katalikų Bendriją vienoj 
plotmėj su pasaulietinėmis 
bendruomenėmis ir patarnau
jąs bedieviams. Prieš tą mani
festą taipgi šiomis dienomis pa
sisakė ir Italijos vyskupų konfe
rencija.

* Caritas Internationalis, ka
talikiškoji šalpos organizacija, 
turėjo savo susirinkimą Romo
je, kuriame dalyvavo 90 kraštų 
organizacijos padalinių atsto
vai. Buvo tartasi, kaip padėti 
kraštams Įvairių nelaimių atve
ju ir kaip prisidėti prie jų vys
tymosi.

* Katalikiškieji universitetai 
turi užtikrinti, kad juose dėsto
mi tikėjimo dalykai pilnai ati
tiktų kataliku doktriną — pa
reiškė popiežius Paulius VI, 
kalbėdamas Gregoriaus univer
sitete Romoje. Tas universite
tas buvo įsteigtas popiežiaus 
Gregoriaus XIII 1582 m. Šiais 
metais universitetas švenčia 400 
metų sukaktį nuo savo steigėjo 
išrinkimo popiežiumi. Paulius 
VI susirinkusiems profesoriams 
bei studentams priminė, esą 
kaip tada po Tridento, taip da
bar po Vatikano santarybos tu
rime panašias užduotis bei ap
linkybes. Tikėjimas esąs dažnai 
statomas pavojun. Kunigystė 
yra viena pirmaeilių vertybių, 
kuri dabar turi būti palaikoma 
ir puoselėjama. Labai svarbu 
priminti ne tik teologinės kul
tūros, bet ir dvasinio ugdymo 
reikalą kunigams. Reikia aiškių 
gairių ir ypatingo paklusnumo 
K. Bendrijos ir popiežiaus mo
kymui, nes jis rūpinasi autentiš
ku Apreiškimo perdavimu ir 
yra matomasis vienybės pagrin
das tikėjime.

* Popiežiškasis biblinis insti
tutas Romoje paskelbė, kad pa
vyko išskaityti vieną rankrašti 
iš VI šimtmečio, kuriame rasta 
šv. Morkaus evangelijos dalis.

* Naujos pastangos dedamos 
kanonizuoti Anglijos karalių 
Henriką IV, kuris gyveno XV 
šimtmetyje. Jis buvęs labai mo
kytas ir kultūringas žmogus, 
bet sykiu labai paprastas ir pa
maldus. Įsteigė garsiąją Eton 
kolegiją beraščiams, norintiems 
siekti mokslo. Ta kolegija tačiau 
po reformacijos tapo turtuolių 
mokykla. Karalius vėliau buvo 
nužudytas žmogaus, kuris tano 
Anglijos karalium Ričardu III. 
Pirmą kartą kanonizacijos byla 
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buvo pradėta karaliaus Henri
ko VII laikais, tačiau viskas nu
trūko Anglijai vėliau atsiskyrus 
nuo Romos.

* Vatikano atstovas spaudai 
pavadino absurdišku teigimą, 
kad popiežius Pijus XI buvęs 
Musolinio įsakymu nužudytas 
1939 m. Tai tvirtina mirusiojo 
kard. Tisserant užrašai, dabar 
spausdinami Prancūzijoje. Kar
dinolas Confalonieri, buvęs Pi
jaus XI sekretoriumi iki jo mir
ties, irgi pritaria Vatikano pa
reiškimui, kad popiežius nebu
vęs nužudytas.

* 1972 m. JAV katalikų sta- 
tistina, sudaryta “P. J. Kenedy 
and Sons” firmos, rodo, kad 
nuo 1971 m. katalikų padaugė
jo 176,261. Šiuo metu JAV-se 
yra 48,390,900 katalikų, kurie 
sudaro 23.3% visų JAV gyven
tojų. Tačiau JAV gyventojų 
skaičius per tuos pačius metus 
daugiau paaugo, nes pernai ka
talikai sudarė 23.5% visų Ame
rikos gyventojų. Kiti statistiniai 
duomenys yra nelabai malonūs. 
Praeitais metais buvo 58,161 ku
nigas, o šiemet — 57,421. Per
nai buvo 25,710 klierikų, o šiais 
metais —22,963. 1971 m. buvo 
153,645 seselės, o 1972 m. — 
146,914. 1971 m. buvo 10,156 
broliukai, o 1972 m. — 9,740. 
Katalikiškų pradžios mokyklų 
1971 m. buvo 9,606, o 1972 m.
— 9,206, gimnazijų 1971 m. — 
1,954, o 1972 — 1,815, ligoni
nių 1971 m. buvo 737, o šiais 
metais — 718. Praeitais metais 
veikė 134 kat. sanatorijos, o 
šiais metais — 118. Tik senelių 
prieglaudų skaičius padidėjo: 
1971 m. buvo 420, o šiemet — 
432. Krikštai mažėja: 1962 m. 
buvo pakrikštyta 1,352,371; 
1964 m. — 1,322,515: 1966 m. 
1,274,938; 1968 m. — 1,139,248; 
1970 m. — 1,086,858; 1971 m.
— 1,088,463 ir 1972 m.—1,054, 
933. Katalikiškų santuokų skai
čius per paskutinį dešimtmetį 
palaipsniui didėjo: 1962 m. su
situokė 312,811 porų, o 1971 m.
— 426,309. Tik šiais metais san
tuokų truputį mažiau—416,924. 
Čikaga yra didžiausia Amerikos 
vyskupija su 2,496,300 tikinčių
jų, o mažiausia yra Juneau vys
kupija Aliaskoje, kuri turi 13, 
241 tikintįjį.

* Apaštalas šv. Tomas oficia
liai paskelbtas Indijos apaštalu 
bei globėju. Spėjama, kad jis 
buvo nužudytas 72 metais Indi
joj Maypore vietovėje.

* Marijos tariamų apsireiški
mų vietovės Seville mieste ir EI 
Palmar de Troya kaime už
draustos laikyti stebuklingomis 
ir tuo tikslu lankyti. Uždraudė 
Seville kardinolas Jose Bueno 
Monreal, pavadindamas mini
mus apsireiškimus "kolektyvi
niu prietaru”.

* Katalikų Bendrija JAV-se
šiuo metu esanti painiavoje ir 
galinti žlugti per 20 metų, jei 
nepasikeis į geresnę pusę, pa
sak italo teologo kun. Battista 
Mandin. Vatikano savaitraštyje 
“L'Osservatore della Domenica” 
jis rašo, kad katalikiškasis Ame
rikos pastatas skyla nuo apačios 
iki viršaus tarsi per žemės dre
bėjimą. Visur jaučiamas skili
mas, pradedant dvasiškiais ir 
baigiant pasauliškais. Ypatingai 
prie to chaoso po II Vatikano 
santarybos prisidėję žurnalistai 
ir teologai. Jo manymu, padėtį 
gali išgelbėti “tylinčioji daugu
ma”, likdama ištikima pagrin
diniam krikščioniškajam įsipa
reigojimui. Kun. J. Stš.

Tai padarė ji, ratifikuodama 
su Maskva ir Varšuva sudarytas 
sutartis. Maskvos pavergtos ar 
tautinio komunizmo tironijai 
atiduotos tautos laikys gegužės 
17 juodžiausia diena jų laisvės 
atgavimo lūkesčiuose. V. Vokie
tija buvo joms visą laiką di
džiausia viltis Europoje, siekiant 
išsilaisvinimo iš komunizmo ver
gijos. Dabar V. Vokietijai bei 
kitoms laisvoms Europos vals
tybėms, o gal net ir visam lais
vam pasauliui šis įvykis gali at
nešti tragiškesnių pasekmių nei 
Molotovo-Ribentroppo sutartis.

Koalicija ir opozicija
Opozicijos nepasisekimas nu

versti dabartinę koalicinę vy
riausybę ir kancleriui sukeltos 
ovacijos sudarė keistą būklę. 
Sekančią dieną koalicija nepa
jėgė surinkti tiek balsų, kad ga
lėtų priimti tada svarstytą biu
džeto dalį. Pasirodo, net kaiku- 
rie koalicijai priklausę parla
mentarai balsavo prieš vyriau
sybės paruoštą projektą. Šitie 
du įvykiai parodė, kad koalicija 
nesudaro jau net paprastos dau
gumos. Bet nesudarė jos ir opo
zicija. Todėl buvo imta kalbėti 
apie parlamento paleidimą. Vis- 
dėlto, kol nebuvo išspręstas 
Bonnos-Maskvos ir Varšuvos su
tarčių ratifikavimo klausimas, 
partijos suabejojo būsimais re
zultatais ir pradėjo galvoti apie 
susitarimą.

Rastoji formulė
Nuo sutarčių pasirašymo die

nos koalicija populiarino jas vi
suomenėje ii- stengėsi ratifikuo
ti. Bet į galą ji pamatė, kad savo 
jėgomis negalės to padaryti, jei 
opozicija balsuos prieš jas. Gi 
opozicija kritikavo visą laiką vy
riausybės užsienio politiką, kar
tu, žinoma, ir šias sutartis, tvir
tindama, kad ratifikavimo me
tu ji balsuos už jų atmetimą. 
Bet bendradarbiavimui su koa
licija ji pasiūlė pastarajai pri
imti bendrą rezoliuciją, pareiš- 
kiančią, kad tos sutartys nelie
čia keturių didžiųjų teisės ir at-

Bswat
(Tęsinys iš praėjusio numerio)
SUKILIMO VYKDYMAS

Signalu sukilimui reikia skai
tyti momentą, kai vokiečių ka
riuomenė žengs per sieną ir pra
dės rusus pulti.

Jei apie tą momentą Akty
vistų Fronto vadovybei pavyktų 
sužinoti nors kiek iš anksto, tai 
tuojau būtų pasistengta duoti 
apie tai žinių per slaptus agen
tus ir ryšininkus, dirbančius vie
noje ir kitoje sienos pusėje, kad 
skubiai perduotų toliau per tar
pinius centrus į Kauną ir Vil
nių.

Be to, ruošiamasi paskutiniu 
momentu arba vokiečių puoli
mui jau prasidėjus, nusodinti 
Lietuvoje iš lėktuvų parašiuti
ninkus, kurie atneštų’paskutines 
instrukcijas.

Bet, kaip ten bebūtų, tikruoju 
signalu sukilimui turi būti skai
toma vokiečių peržengimas Lie
tuvos sienos. Kol to nėra įvykę, 
jokiems kieno nors nurodo
miems terminams netikėti,, kad 
nepatekus į provokaciją.

Kadangi vokiečiams skubiai 
žygiuojant pirmyn, planingas su
kilimo vadovavimas būtų neįma
nomas, nes visi ryšiai tarp cent
rų ir periferijos būtų nutrūkę, 
tai negalima tikėtis jokių nuro
dymų iš viršaus. Sukilimas to
kiomis sąlygomis turi įvykti au
tomatiškai ir spontaniškai visa
me krašte. Todėl kiekvienas pa
dalinys turi gaudyti radijo ži
nias ar kaip kitaip sekti, kada 
vokiečiai pereis sieną. Tokią ži
nią pagavę ir pranešę apie tai 
savo kaimyniniams padaliniams 
bei augštesniam vadui ir tuo bū
du gautą žinią patikrinę, tuojau 
imasi paskutinių pasiruošimų, 
įsitikinus, kad gauta žinia yra 
tikra, kad ne kieno paleista pro
vokaciniais tikslais, ryžtasi vyk
dyti iš anksto duotą uždavinį.

Jei pavyks susitarti
Jei pavyks susitarti su vokie

čiais iš anksto dėl sudarymo 
Lietuvos vyriausybės, tai numa
toma — tuo metu, kai vokiečių 
kariuomenė žengs per siena ir 
pradės puolimą — išplatinti Lie
tuvoje iš lėktuvų tos vyriausy
bės viešą atsišaukimą - plakatą į 
tautą su parašais visų ministe- 
rių kabineto narių, raginantį vi
sus. kas tik gali, stvertis ginklo 
vyti rusus okupantus iš Lietu
vos. Šis atsišaukimas būtų ofi
cialus ir visiems krašto gyven
toj ams privalomas vykdyti.

Tuo pat metu naujai susida
riusi vyriausvbė ir Aktyvistų 
Fronto vadovybė — suorganiza
vus iš esančiu Vokietijoje lietu
vių ir atbėgėlių atitinkamą gink

J. KAIRYS
Mūsų bendradarbis Vokietijoj 

sakomybės visos Vokietijos ir 
Berlyno atžvilgiu; jos nėra tai
kos sutartys ir nesudaro teisinio 
pagrindo dabartinėm sienom 
įteisinti; jos negali būti naudo
jamos V. Vokietijos politikai 
blokuoti Europoje; jos negali 
kludyti laisvo vokiečių apsi
sprendimo eventualiai sujungti 
kraštą; jos turi palengvinti lais
vą susisiekimą tarp abiejų Vo
kietijų, sustabdyti bėglių šau
dymus ir 1.1. Be to, opozicija rei
kalavo, kad tokio turinio rezo
liucija būtų ir sutarčių šalims 
privaloma. Deja, sutarčių ko
rektūros nebuvo koalicijai pri
imtinos, nes jos būtų parodžiu
sios, jog derybose su Maskva 
tikrai būta neapdairumo. Ne
buvo jos priimtinos ir Maskvai, 
nes pastaroji laikė ir tebelaiko 
sutartis pirmoje eilėje galutiniu 
sienų pripažinimu iš V. Vokie
tijos pusės. Po ilgų derybų opo
zicijos su koalicija sutarta dėl 
minėto turinio rezoliucijos, nes 
koalicijai nebuvo kito kelio su
tarčių ratifikavimui. Turėjo su
tikti ir Maskva, nes kitaip grėsė 
pavojus sutarčių priėmimui. Be 
to, koalicija ir Maskva norėjo, 
kad sutartys būtų ratifikuotos 
kiek galint didesne balsų dau
guma. Tai padaryti galima buvo 
tik opozicijos parlamentarams 
už jas balsuojant.

Suskilo opozicija
Po susitarimo dėl rezoliucijos 

opozicija pradėjo skilti. Pasiro
do, kaikurie jos parlamentarai 
manė balsuoti už sutarčių ratifi
kavimą. Tokių buvo ypač CDU 
tarpe. Prie jų priklausė ir šios 
sąjungos pirmininkas bei kandi
datas j kanclerius dr. Barzelis. 
Tik Strausso vadovaujama CSU 
buvo ir tebėra nusistačiusi prieš 
sutartis. Kad išvengtų visiško 
suskilimo, beveik pačiu paskuti
niu momentu opozicija nutarė 
nuo balsavimo susilaikyti. Mo
tyvas — pervėlai koalicija pa
kvietė bendradarbiauti. Šis mo

luotą smūgio padalinį — pasi
stengtų jėga užgrobti kurį nors 
punktą Lietuvos pusėje ir iš čia 
perimtų bendrą sukilimo vado
vavimą bei jo derinimą su vo
kiečių kariuomenės žygiavimu 
pirmyn.

Lygiagrečiai būtų Lietuvių 
Aktyvistų Fronto vardu išpla
tinta po visą Lietuvą iš lėktuvų 
įvairių, kurstančių gyventojus 
sukilti, atsišaukimų, būtent, į 
lietuvius aktyvistus, atsargos ka
rininkus ir šaulius, į buvusius 
Lietuvos kariuomenės kūrėjus- 
savanorius, į lietuvių inteligen
tiją, į kultūrininkus ir valdinin
kus, į moksleiviją ir kaimo jau
nuomenę, į ūkininkus, į darbi
ninkus, į verslininkus, į rusų 
raudonosios armijos karius ir 
t. t.

Galima tikėtis, jog tokiu bū
du visa tauta būtų ūmai išjudin
ta ir susidarytų krašte tokia 
įkaitinta prieš okupantus ir mū
siškius komunistus atmosfera, 
kad jų tarpe kiltų baimės pani
ka, kuri palaužtų betkurį iš jų 
pusės rimtesnį pasipriešinimą. 
Be to, žymiai numuštų pas rau
donuosius ūpą, kas prisidėtų 
prie raudonosios armijos demo
ralizavimo.

Tokiomis aplinkybėmis gali
ma tikėtis, jog sukilimo vykdy
mas visame krašte praeitų 
sklandžiai. Tik reikalinga paro
dyti daugiau ryžtumo, drąsos ir 
revoliucinio akiplėšiškumo, kai 
vokiečiams puolant, raudonoji 
armija ir visi mūsų tautos išda
vikai, panikos perimti, bėgtų iš 
Lietuvos arba skubėtų slapsty
tis kur po urvus.

Iš anksto galima numatyti, 
kad ten, kur nėra sutelkta di
desnių rusų raudonosios armi
jos jėgų, sukilimas galėtų grei
tai ir bė sunkumu praeiti. Tuo 
tarpu gi ten, kur sutelkta dau
giau rusu raudonosios armijos 
jėgų, patartinas būtų atsargu
mas: pradžioje kovoti su tikslu, 
kad laimėjus laiką, kol priartė
tų vokiečių kariuomenės pagal
ba.

Jei nepavyks susitarti
Jei dėl vyriausybės sudarymo 

su vokiečiais susitarti nepavyk
tų, kitaip sakant, jei vokiečiams 
pradėjus puolimą nebūtų iš lėk
tuvų platinama vyriausybės ir 
Aktyvistų Fronto atsišaukimų, o 
taip pat apie vyriausybės suda
rymą nieko iš Berlyno per radi
ją nebūtų pranešta, tai reikia 
skaityti, jog vokiečiai Lietuvos 
atžvilgiu dar turi užpakalinių 
tikslų.

Nuo sukilimo betgi ir tokia
me atsitikime susilaikyti nerei
kia. Jis turi būti vykdomas kaip 

tyvas buvo rimtas. Jei koalicija 
būtų pakvietusi opoziciją bend
radarbiauti pradžioje, vedant 
derybas dėl sutarčių, tai grei
čiausiai sutartys būtų kitokios 
ir būtų išvengta tiek daug erze
lio, trukusio virš pusantrų metų.

Opozicija išgelbėjo
Pradžioje buvo balsuota už 

opozicijos su koalicija bendrai 
suredaguotą rezoliuciją. Už ją 
pasisakė 491 atstovas, susilaikė 
5. Taigi, už rezoliuciją balsavo 
beveik visi parlamentarai. Ki
taip balsai pasiskirstė balsuojant 
sutartis. Čia už Bonnos-Maskvos 
sutartį pasisakė visa koalicija, 
susidedanti iš 248 atstovų. Iš 
opozicijos parlamentarų 238 su
silaikė ir 10 balsavo prieš, nors 
turėjo visi susilaikyti. Už Bon- 
nos-Varšuvos sutartį irgi pasi
sakė visa koalicija. Iš opozici
jos — 230 parlamentarų susilai
kė ir 17 balsavo prieš, nors ir 
čia turėjo visi susilaikyti. Bal
suojant šią sutartį, vienas at
stovas nedalyvavo.

Taigi, sutartys ratifikuotos tik 
opozicijos susilaikymo dėka. Ki
taip jos būtų nepraėjusios, nes 
koalicija neturėjo nė vieno bal
so persvarai. Antra, vyriausybė 
išvengė ir krizės, į kurią ji bū
tų patekusi, jei sutartys nebūtų 
buvusios ratifikuotos.

Koalicija už naujus 
rinkimus

Jei parlamento ir jo tarybos 
(Bundesrato) atlikto sutarčių ra
tifikavimo niekas neapskųs kons
tituciniam teismui (arba pasta
rasis atmes skundus), tai sutar
tys įsigalios ir bus privalomos 
visai V. Vokietijai, nors ir yra 
priimtos tik pusės parlamenta
rų balsais.

Vyriausybės padėtis nesustip
rėjo — ji ir toliau pasiliko su 
puse balsų parlamente. Šitaip 
dalykams susiklojus, dabartinė 
koalicija negalės priimti jokio 
įstatymo, padaryti jokios svar
besnės reformos. Todėl jau pats 
kancleris kalba apie parlamen
to paleidimą ir rinkimus.

paruoštas, su tikslu pagrobti 
krašto valdymo aparatą į savo 
rankas. Krašto vyriausybę to
kiame atsitikime turėtų pa
skelbti Vilniaus centras revoliu
ciniu keliu, kad pastačius vokie
čius prieš įvykusį faktą. Asme
nims, kurie tokią vyriausybę su
darytų, ypatingo pavojaus iš vo
kiečių'pusės negalėtų būti, nes, 
kaip jau minėta, jau dabai- yra 
paaiškėję, jog patys vokiečiai 
yra suinteresuoti, kad krašto 
valdymo aparatą apstatytume 
savo žmonėmis.

Revoliucinė vyriausybė
Revoliucinės vyriausybės pa

skelbimo aktas turėtų būti lai
ku paruoštas ir tinkamai sure
daguotas, kadangi jisai būtų di
delės istorinės, tarptautiniai-tei- 
sinės ir morališkai - politinės 
reikšmės ne tik dabarčiai, bet ir 
ateičiai. Ypač jis būtų svarbus 
pačios vyriausybės legalizavi- 
muisi ir kaip nesugriaunamas 
argumentas Lietuvos diplomati
jai užsieniuose ginti Lietuvos at
statymo reikalą visame pasauly
je.

Kalbamas aktas turėtų būti 
sustatytas ir skelbiamas Lietu
vių Aktyvistų Sąjūdžio vardu, 
kaip vienintelio lietuvių tautos 
valios reiškėjo ir vykdytojo, pa
statant eventualiai tos vyriausy
bės priešakyje patį to sąjūdžio 
vadą, kad tuo galimai daugiau 
surišus vokiečiams rankas. Jie 
į šį sąjūdį ir jo vadą deda savo 
viltis, yra prieš juos užsiangaža
vę ir todėl jiems būtų politiniu 
ir moraliniu atžvilgiu sunku su 
tokia vyriausybe nesiskaityti ir 
jos nepripažinti.

Kadangi, kaip jau minėjau, 
centralizuotas sukilimo vadova
vimas numatomose sąlygose bus 
neįmanomas, tai sukilimas vyk
domas vietose savistoviai, vieti
nių veikėjų ir vadų iniciatyva. 
Tarpiniai ir apskričių centrai 
turės uždavinį paskirų sukilimo 
padalinių veikimą derinti, pa
siųsti kur būtų reikalinga pa
spirties iš kaimyninio padalinio 
ar padalinio rezervo ir duoti 
papildomų nurodymų, ką daryti 
tam ar kitam padaliniui pradinį 
uždavinį įvykdžiusiam.

Tarpiniai ir apskričių centrai 
sukilimo metu vykdo vietoje 
valdžios funkcijas, kol užsimegs 
ryšys su Vilniaus centru, Vy
riausiąja Aktyvistų Fronto va
dovybe bei susidarys Lietuvos 
vyriausybė ir ji neperims krašto 
valdymo.

Apie įvykdytus sukilimo užda
vinius ir kovos eigą bei atsiek
tus rezultatus žemesnieji suki
limo padalinių vadai praneša 
per patikimus ryšininkus sekan-
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Augščiausiajam pašaukus amžinybėn

Onę Narušienę,
mūsų mielus "Varpo'' choristus — dukrų RITĄ ir 
JUOZĄ KARASIEJUS, sūnų VIKTORĄ bei artimuo
sius jų skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame —

Toronto Lietuvių Choras "Varpas"

Onę Narušienę
pašaukus amžinybėn, gilių užuojautų reiškiame 
Toronto Lietuvių Bendruomenės tautinių šokių vado
vui VIKTORUI NARUŠIUI, jo giminėms bei arti
miesiems —

T. B-nes tautinių šokių jaunimas 
ir tėvai

AfA
Onai N a r u š i e n e i

mirus, dukrą RITĄ KARASIEJIENĘ ir jos vyrą JUOZĄ, 
sūnų VIKTORĄ bei kitus artimuosius giliai 
užjaučiame —

1

E

I

A. A. dail. VIKTORUI BRIČKUI 
staigai mirus Meksikoje, jo šeimą ir mielus lenkimiškius 
— brolį ALOYZĄ, JUOZĄ ir seserį IRENĄ nuoširdžiai 
užjaučiame — 
D. P. Stuokai 
Hamilton Ont.
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Viktorui Bričkui
mirus, liūdesio valandoje jo broliui ALOYZUI ir šeimai 
reiškiame gilią užuojautą —

P. ir L. Griškonis

Viktorui Bričkui
staigiai mirus, jo šeimą, brolį ALOYZĄ ir gimines 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia —

Juozas Žadeikis

Mielą mūsų Bičiulį 

JUOZĄ SKĖRIŲ, jo artimuosius ir gimines, 

jo mielai MAMYTEI Lietuvoje mirus 
nuoširdžiai užjaučiame — 

J. Šakinis O. K. Kudukiai
J. P, Butkai

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU
IV-toji Tautinių Šokių šventė
įvyks 1972 m., liepos 2 d., 2 v.p.p., 
Čikagos International Amphitheatre
42-ji ir SOUTH HALSTED GATVĖ.

j ■f
....................... : ...............

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji nariai ir įnašai:

477. Mažeika, Antanas, Elena $300
478. Mockienė, Genovaitė 100
479. Mockutė, Dalia 100
480. Visockio, Juozo atm. 220

įnašus papildė:
231. Adomaitis, Jonas iki 200 

A. E. Mažeikos gyvena Simcoe, au
gina tabaką ir yra susipratę lietuviai 
patriotai. G. Mockienė ir D. Mocku'- 
tė iš Toronto — mokytojos. Dalia 
čia baigusi pedagoginius mokslus ir 
dirba kanadiečių mokykloje. Tai pa
vyzdinga ir gražiai lietuviškų reika
lų klausimu sutarianti šeima. Arti
mieji ir draugai prasmingai pager
bė velionį Juozą Visockį jo vardą 
savo įnašais įamžindami Lietuvių 
Fonde. Aukojo po $75: Jonas Visoc
kis; po $20: Petras Lingė ir Mikas

čiani augštesniam sukilimo va
dui ar sukilimo centrui, kurie iš 
savo pusės orientuoja subordi
nuotuosius jiems žemesnius su
kilimo vadus ir patikėtinius apie 
tai. kokia susidarė bendra padė
tis veikimo plote, kas atlikta ki
tose sukilimo srityse ir ką pada
liniui toliau veikti bei kaip jam 
toliau laikytis. (Bus daugiau',

Irena ir Ron Cox

Br. J. Staniai
St. K. Mileriai

i

$

Bilietai jau platinami MARGINIUOSE. Bilietų kainos: 
8, 7, 6, 5, 4 ir 3 dol. Ložės — po 1 2, 1 0, 9, 8, 6 ir 4 vietas. 
Paštu bilietus galima užsisakyti atsiunčiant čekį ar pašto 
perlaidą, išrašytą Lithuanian Folk Dance Festival vardu su 
sau adresuotu voku ir pašto ženklu sekančiu adresu: 

MARGINIAI, 2511 W. 69th Street, Chicago, III. 60629, USA.

Mikšys; po $10: A. Urnavičiai, J. V. 
Barzilauskai, S. M. Sibilskiai, R. A. 
Klemkos, A. V. Kerauskai, N. V. 
Mickevičiai, Z. J. Dldžbaliai, A. J. 
Karpiai; po $5: B. J. Vaidotai, A. 
P. Dranginiai, A. B. Petkcvičiai, A. 
Endzelis ir P. Matulevičius, Šiuo me
tu velionies J. Visockio vardu bendra 
suma LF yra $245. Gražiu žodžiu mi
nėtinas J. Adomaitis, kuris su papil
doma šimtine praturtino ir sustipri
no Fondo pozicijas. Visiems nuošir
di padėka.

S.m. gegužės 27 d. įvyko KLF ta
rybos posėdis, kuriame buvo priimtas 
ir patvirtintas pelno paskirstymas. 
Jaunimo kongresui — $2,000; KLB 
švietimo komisijai ir lituanistinėms 
mokykloms — $2,100; kultūriniams 
sambūriams ir organizacijoms — 
$675. Iš viso $4,755.

Visi, kuriems rūpi mūsų jaunimo 
lietuviška ateitis, nepasilikime nuo
šaliai ir junkimės į Lietuvių Fondo 
narių eiles. Lietuvių Fondas jūsų 
laukia. Įnašai priimami lietuvių 
kredito kooperatyvuose Montrealy- 
je, Hamiltone ir Toronte. Taip pat 
galima siųsti iždininkui šiuo adresu: 
140 Glendale Ave, Toronto 3, Ont.

P. BASTYS, ižd.
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MARKSISTŲ ĮTAKA KANADOJE
PAUL HELLYER, M.P.

Marksistų jtaka sparčiai didė
ja Kanados valdžioje ir jos insti
tucijose. Ji pasireiškia daug kur 
užslėptai. Kaikurie mūsų įstaty
mai yra sudaromi taip, kad vis 
daugiau galios tektų vyriausy
bei. Daug pinigų paskiriama 
marksistų ir maoistų grupėms 
iš “Opportunity for Youth” ir 
“Local Initiative Program” fon
dų.

Kaip tikras demokratas aš 
manau, kad marksistai ir maois- 
tai tiek pat turi teisių pareikšti 
savo nuomones, kaip ir kiti, ta
čiau, kaip Kanados mokesčių 
mokėtojas, aš nepakenčiu, kad 
šimtais tūkstančių dolerių, su
telktų mokesčiais, yra šelpiamos 
grupės, kurios siekia nuversti ir 
sunaikinti mūsų laisvę, demo
kratinę visuomenę.

norės imtis darbo už tinkamą at
lyginimą. Tada išnyks ir inflia
cija.

Valdžios pakeitimas
Vadovybės pakeitimas yra es

minis dalykas. Partija, kuri ne
kontroliuoja monopolių veiks
mingai ir leidžia neribotai kelti 
kainas, yra visiškai netinkama, 
nežiūrint partijos vardo. “Ac
tion Canada” bando telkti žmo
nes iš visų politinių partijų, ku
rie supranta rimtą būklę ir ku
rie mėgina ką nors daryti. Mū
sų demokratinė sistema gali pui
kiai veikti, bet vadovai turi aiš
kiai suprasti ir imtis reikalingų 
veiksmų, neatsižvelgiant į aiš
kius sunkumus. Jei dabartinė 
būklė liks tokia ir toliau, gresia 
žlugimas.

Lietuvos gen. konsulas Kanadai dr. J. žmuidzinas prakasa žemę Lietuvių Sodybai Anapilis gegužės 28 d. Mississau
ga vietovėje prie Toronto Nuotr. S. Dabkaus

Paminklas, atsparus rūdims ir laikui
AL. GIMANTAS

Ateivių vaidmuo
Gaila, kad paparasti kanadie

čiai nepažįsta tarptautinio ko
munizmo metodų ir jų taktikos. 
Dėlto jie net nejaučia, kai daro
mi tokie pakeitimai. Iš dalies 
taip yra dėlto, kad Kanados val
džia neduoda tinkamos informa
cijos žmonėms — jie negali su
vokti tų griaunančių veiksmų. 
Karališkoji saugumo komisija, 
kuri galėjo prieiti prie atrinktos 
informacijos, nedviprasmiškai 
sugestionavo, kad yra rimtų 
priežasčių susirūpinti. Ji rado, 
kad komunistų veiklos formos 
Kanadoje yra įvairios. Viena jų 
— pridengtos organizacijos, sie
kiančios nuversti atskirus asme
nis valdžioje. Kitos grupės vei
kia informacijos srityje, univer
sitetuose, darbo unijose, imig
rantuose, etninėse grupėse ir 
politinėse partijose.

Jūs, kurie žinote tą techniką 
iš patyrimo, esate įpareigoti pa
sidalinti savo turimomis žinio
mis bei patirtimi su kitais kana
diečiais, kurie nepatyrė subver- 
sijos ir kurie daugeliu atvejų 
tiki, kad subversijos nėra. Prieš 
1948 metus Čekoslovakijos žmo
nės taip pat kalbėjo, kad ten ne
gali būti komunizmo, bet atėjo. 
Kanadoje žmonės sako tą patį, 
bet ir čia gali atsirasti komuniz
mas. Kartą praradus laisvę, be
veik neįmanoma atgauti. An
gelė Davis, pasišventusi komu
nistė, pareiškė, esą nėra atvejo, 
kad fašizmas būtų iš vidaus nu
verstas. Tai yra pritaikoma ir 
komunizmo diktatoriams. Tota
litarizmas iš kairės ar iš dešinės 
yra esmėje tas pats.

Kovojant už laisvę
Laisvės kovos bus laimėtos 

tik žmonių protuose ir širdyse. 
Jei norime savo laisvę išlaikyti, 
turime savo sistemoje veikti 
taip, kad visa dauguma būtų pa
lenkta šia kryptimi. Sistema tu
ri veikti ne tik pakankamai, bet 
labai gerai, vyraujančiai. Tokiai 
veiklai reikia pagrindinių pakei
timų. Dabartinė Kanados vado
vybė yra labai silpna ir nepa
tenkina daugelio kanadiečių. 
Gausus bedarbių skaičius, in
fliacija, dideli mokesčiai gali su
griauti civilizaciją. Mes turime 
atkreipti dėmesį į karališkosios 
saugumo komisijos perspėjimą, 
kad komunistai pajėgia išnaudo
ti ir didinti esamus socialinius 
neramumus bei prieštarauti 
įvairiems pasiūlymams. Visa tai 
galima pataisyti, bet reikia pa
šalinti priežastis.

Darbas, tinkamas atlygini
mas, pastovios kainos, žemesni 
mokesčiai, tinkami butai, švarus 
oras kvėpavimui, švarus vanduo 
plaukiojimui yra frontai, ku
riuose reikia kovoti. Dabartinis 
spyruokliškas atlyginimų ir kai
nų lenktyniavimas turi būti su
stabdytas. Monopolių jėga turi 
būti palenkta visuomenės reika
lams. Atlyginimų ir prekių kai
nų dydis turi būti kontroliuoja
mas. Kai bus sustabdytos šios 
žiurkių lenktynės, bus galima 
pilnai aprūpinti žmones darbais 
už tinkamus atlyginimus, suda
ryti būklę, kurioje kiekvienas

Kai bus pasiektas pilnas dar
bingumas ir sulaikyta infliacija, 
galėsime įveikti ir kitus sunku
mus. Mes galėsime išvengti pa
šalpų sistemos, nes kiekvienas 
galintis ir norintis dirbti ras tin
kamą darbą. Žinoma, neturintys 
darbo turėtų garantuotas meti
nes pajamas, kurių užtektų 
maisto, buto, drabužių ir asme
ninių išlaidų reikalams. Tada 
turėtų būti pakeistos bedarbių 
draudos įstatymo nesąmonės'. 
1972 m. sausio pabaigoje buvo 
išmokėta daugiau bedarbių pa
šalpų, negu buvo bedarbių. Tuo 
pasinaudojo daug sezoninių dar
bininkų, kurie jau buvo užsidir
bę daugiau, negu vidutinis dir
bantysis. Tie privilegijuotieji 
neturėtų būti remiami iš sun
kiai dirbančiųjų mokesčių mo
kėtojų.

Daug valdžios biurokratijos 
būtų galima sumažinti. Gyveni
mas darosi sudėtingesnis, ir 
daug žmonių, pvz. smulkūs vers
lininkai, baigia metus su nuos
toliais.

Su pilnu įsidarbinimu galime 
papildomai pagaminti už 4 — 5 
bilijonus dolerių naujų gami
nių. Si papildoma produkcija 
gali būti panaudota neturtui pa
šalinti, pakeisti apleistiem rajo
nam, miestų susisiekimui page
rinti, užtikrinti namų statybai, 
išvalyti upėms ir ežerams, kad 
visi galėtų naudotis poilsiui. Tai 
reikia padaryti, kad atsirastų 
nauji šaltiniai norintiems dirb
ti. Mes net galime išplėsti savo 
pramonę savais pinigais.

Tai yra galimybės, kurių nori 
visi jauni kanadiečiai, daugiau
sia idealistai. Radikaliųjų skai
čius kol kas yra labai nežymus. 
Tačiau nepasitenkinimas auga, 
nes ši sistema nėra vykdoma 
taip, kad sudarytų sąlygas visuo
menės gerovei kelti.

Bedarbiai daktarai
Neseniai aš sutikau tris dak

tarus, baigusius fizikos mokslus 
Britų Kolumbijos universitete. 
Vienas jų atidaro krautuvę, ki
tas vairuoja taksį, o trečias — 
pas tėvą dirbtuvėje mokosi sta
liaus amato. Ir tai darosi tuo 
metu, kai mums būtinai reikia 
moderniųjų miestų susisiekimo 
priemonių,'srutų valymo siste
mų, šiukšlių perdirbimo įmonių, 
naujų jėgainių. Tad nenuostabu, 
kad jauni žmonės nusivilia, 
prieštarauja ir nustoja pasitikė
jimo politikais.

Mūsų, kaip kanadiečių, sieki
mas yra pakeisti ekonominį gy
venimą, išeiti iš blogiausiai tvar
komos sistemos į geriausiai 
tvarkomą visame Vakarų pasau
lyje. Tada bus galima panaudo
ti visas jėgas kūrybiniam dar
bui.

Tokia turi būti daugialypė vi
suomenė, toks turi būti demok
ratinis gyvenimas. Tik tokiu bū
du galima užtikrinti laisvę. Jos 
kova nebus laimėta ar pralaimė
ta ginklų jėga, bet sutelktine vi
sų energija, kuriančia naują są
moningą visuomenę, paremta 
sveikomis idėjomis.

Vertė M.

Išdraskytos Lietuvos žemės
Profesorius Kostas Navickas—rusiškojo imperializmo gynėjas

Vilniuje leidžiamas “Gimtasis 
Kraštas” siuntinėjamas lietu
viams, pabėgusiems nuo rusiško
jo teroro į Vakarus, bet nesiun- 
tinėjamas į Sibirą ištremtiems 
lietuviams.’Jis kartas nuo karto 
papila tokios naivios ir skystos 
propagandos, kad ją skaitant net 
koktu darosi; dar kokčiau, kad 
tokią naivią propagandą rašo pa
tys lietuviai. Kokčiausia, kad ta 
propaganda, sukirpta pagal im
perialistines Maskvos užmačias, 
randa pataikūnų bei rėmėjų pa
čių lietuvių tarpe. Pataikūnai 
bei išdavikai yra galbūt pati di
džioji giltinė, šienaujanti lietu
vių tautą nuo istorinių laikų ligi 
šių dienų.

Vienas toks pagal imperialis
tinį Maskvos kurpalį parašytas 
straipsnis pasirodė “Gimtajam 
Krašte” 2 (258) nr., 1972. 1. 6. 
Straipsnis pavadintas “Kaip su
sidarė Tarybų Lietuvos sienos?” 
ir pasirašytas Vilniaus universi
teto profesoriaus, istorijos moks
lų daktaro Kosto Navicko.

Pagal sovietinę tritomę enci
klopediją, Kostas Navickas yra 
gimęs Maskvoje 1917 m.; raudo
nosios armijos, vadinamos XVI 
“lietuviškos” divizijos karys; 
Maskvoje baigęs diplomatijos 
mokyklą ir visuomeninių moks
lų akademiją. Vilniaus universi
tete dėstė marksizmą leninizmą. 
Daktaro laipsnį gavo už diserta
ciją: “Tarybų Sąjungos vaidmuo 
ginant lietuvių tautos gyvybinius 
nacionalinius interesus 1917 — 
1940 m.” Yra parašęs ir daugiau 
panašių dalykų, ginančių rusišką 
imperializmą ir pridengiančių 
lietuvių tautos rusinimą, koloni
zavimą ir dvasinę priespaudą. K. 
Navickas nėra iš tų “praregėju
sių” latvių komunistų, kurie vi
sam pasauliui šaukia apie latvių 
tautos naikinimą. K. Navickui li
gi to dar toli (sprendžiant iš jo 
straipsnių).

“Gimtojo Krašto” redakcija 
prieraše prie to straipsnio paste
bi, esą kažkokia moteris R. 
Vembrė iš Lawrence, JAV, susi
domėjusi “tarybinės” Lietuvos 
sienomis. Ta moteris, savo am
žiuje galbūt neskaičiusi nesu
klastotos Lietuvos istorijos, ne
mačiusi rusų sukarpytų Lietuvos 
žemėlapių, — nei is šio, nei iš to 
susirūpino Lietuvos sienomis. 
Teisybės jieškodama, parašė j 
Vilnių laišką. Profesorius davė 
“autoritetingą” atsakymą.

Sutryptas principas
Prof. K. Navickas savo straips

nyje pakartotinai pabrėžia etno
grafinį principą, kurio, pasak 
jo, laikosi Maskva. Štai tas pro
fesoriaus principas: “Praktiškai 
buvo laikomasi etnografinio 
principo: į kuriamą Tarybų Lie
tuvos valstybę turėjo įeiti žemės, 
kuriose gyventojų daugumą su
darė lietuviai”. Vos parašęs tą 
principą, profesorius jį sumala į 
nesulipdomus gabalus, nurody
damas, kad 1919 m. vasario 
mėn. bolševikai sujungė Lietu
vą su Baltarusija ir į Lietuvos 
sudėtį įėjo “dabartinės Tarybų

B. RIMGAUDAS

Kanados lietuviai, susirinkę gegužės 28 d. lietuvių kapinių forume prie Toronto, išreiškė savo solidarumą su per
sekiojamais tikinčiaisiais Lietuvoje ir protestavo prieš religinę bei tautinę priespaudą. Tai daryti juos paska
tino drąsus Romo Kalantos žygis Nuotr. S. Dabkaus

Baltarusijos vakarinės sritys su 
Minsku ir Gardinu”.

Štai tau etnografinis princi
pas! Kur kur, bet jau Minske lie
tuviai daugumos niekad nesuda
rė ir j jį niekas nepretenduoja. 
Lietuvai rūpinasi tiktai savo et
nografinėmis žemėmis, kurias 
savo laiku klastingai pagrobė 
lenkai, įvairiausiais barbariškais 
būdais naikino lietuviškumą, o 
šiandien tą patį tose žemėse iš
darinėja rusai, prisidengę gudų 
vardu. Žinoma, po ilgamečio tero
ro lietuvių skaičius tose srityse 
apnaikintas arba jau visai išnai
kintas, bet tai nereiškia, kad tos 
sritys jau turi priklausyti Gudi
jai. Fizinis naikinimas nereiškia 
teisės, teisingumo ar istorijos 
faktų laidotuvių. Šiuo atveju tin
ka pakartoti Voldemaro žodžius, 
pasakytus lenkų delegacijos prie 
Tautų Sąjungos pirmininkui, kai 
šis ėmė tvirtinti, kad Vilnius yra 
Lenkijos miestas, nes jo gyven
tojų dauguma — lenkai. Volde
maras paklausė lenkų pirminin
ką: “Jeigu iš tavo barzdos į mano 
barzdą perbėgs tavo utėlės, tai 
argi tuo atveju mano barzda jau 
pasidarys tavo?”.

Profesorius sau prieštarauja
Prof. K. Navickas rašo, kad 

1920 m.,
Siekdama greičiau normalizuoti 

santykius su Lietuva, tarybinė vyriau
sybė sutiko pripažinti jai (Lietuvai) 
ir Ašmeną, Lydą, Gardiną ... 1920 m. 
liepos 12 d. Maskvos sutartimi nusta
tyta Lietuvos valstybės rytų ir pietų 
rytų siena ėjo nuo Dauguvos upės į 
pietus pro Pastovius, Naručio ežerą, 
Molodečną, pietryčiuose siekė Beržu- 
na..,

Reiškia tada Maskva sutiko, 
iškilmingai pasirašė ir taikos su
tartį “visiems laikams” patvirti
no “neklystančios”, “visažinan- 
čios” partijos vardu. 1939 m. 
Maskva tą 1920 m. pasirašytąją 
sutartį numetė į šiukšlyną ir ta
da Lietuvai pripažintas Gardino, 
Augustavo, Lydos, Smurgonių, 
Ašmenos, Breslaujos sritis už
grobė ir prijungė prie Gudijos. 
Gal profesorius teiksis prisimin
ti, kad šios sritys nuo amžių bu
vo lietuviškos, kad šiose srityse 
yra lietuvių tautos lopšys ir kad 
jos niekada nepriklausė nei Ru
sijai, nei Gudijai. Net caristinė 
Rusija šių sričių kitaip neišdrįso 
pavadinti, kaip lietuviškomis. 
Kad į šias sritis lenkai dvidešimt 
metų grūdo kolonistus, barbariš
kai persekiojo lietuvybę, o rusai 
bolševikai iš tų sričių tūkstan
čius lietuvių ištrėmė į Sibirą ir 
jų vieton atsiuntė kolonistus, tai 
čia galioja anos barzdos posakis 
— prievarta atvežtas svetimas 
elementas dar nereiškia privers
tinio įjungimo į svetimą valsty
bę įteisinimo.

Profesorius aiškina, jog 1920 
m. Maskvos bolševikai “negalėjo 
sutikti su tuo, kad būtų nu
statomos Lietuvos sienos su Len
kija ir Latvija šioms valstybėms 
nedalyvaujant”. Šioje vietoje 
profesorius pasirodė tikru profe
sorium, nes užmiršęs ką prieš 
pusę valandos rašė, ima pats sa
ve negailestingai plakti savo pa
ties tvirtinimais. Jis rašo: “Kai 
dėl dabartinės Tarybų Lietuvos 
ir Lenkijos valstybės sienos, tai 
ji galutinai juridiškai buvo įtvir
tinta Tarybų Sąjungos — Lenki
jos 1945 m. rugpjūčio 16 d. su
tartimi ...” Reiškia, pačiai Lie
tuvai derybose nedalyvaujant 
Maskva “geradarė” nustatė su 
Lenkija pietines Lietuvos sienas, 
palikdama ištisas lietuviškas sri
tis Lenkijos pusėje.

Etnografinis principas 
rausta iš gėdos

Dabar panagrinėkime tą pro
fesoriaus pakartotinai pabrėžtą 
etnografinį principą atskirais at
vejais. Jis rašo, kad Lietuvos de
legacija Maskvoje 1920 m. reika
lavusi dalies Latvijos. Iš tikrųjų 
tada ėjo klausimas ne apie dalį 
Latvijos, bet apie lietuvišką 
Alūkštos sritį. Jeigu, anot profe
soriaus, sritys, kuriose gyvento
jų daugumą sudarė lietuviai, tu

rėjo būti įjungtos į Lietuvos 
valstybę, tai tuomet tokia buvo 
Alūkštos sritis, kurią latviai, pa
sinaudoję lenkų žygiu į Vilnių, 
jėga prijungė prie Latvijos.

K| ip suprasti tą profesoriaus 
etnografinį principą, kai kiaurai 
lietuviškas Punsko - Seinų kraš
tas be jokių ceremonijų, net Lie
tuvai derybose nedalyvaujant, 
buvo priskirtas prie Lenkijos? 
Argi Lietuva prašė lietuviškas 
sritis atiduoti Lenkijai? Jeigu 
jau Maskva tokia “teisinga”, tai 
galėjo lenkams pasakyti: “Ei, 
jūs, Varšuvos draugai, buržuazi
nės Lenkijos ponai užgrobė lie
tuviškas Suvalkų trikampio sri
tis. Atitaisykite smurto veiks
mus ir grąžinkite lietuviams, kas 
jiems etnografiškai, istoriškai ir 
teisiškai priklauso!” Deja, to ne
buvo padaryta. Mask-va prekiavo 
su lenkais lietuviškomis žemė
mis, kaip kad Suvalkų trikampiu 
prekiavo Hitleris su Stalinu. 
Kažin ar prof. K. Navickui žino
ma, jog Stalinas Hitleriui 1941 
m? uz lietuvišką Suvalkų trikam
pį sumokėjo 31.5 milijono 
reichsmarkių? Taigi ta prof. K. 
Navicko ginama “teisingoji” 
Maskva Lietuvos žemėmis pre
kiavo su kitu tokiu pat grobiku 
kaip ir ji pati.

Kaip tas etnografinis princi
pas kaista iš gėdos lenkinamų 
Punsko srities lietuvių atžvilgiu, 
taip jis iki kraujo gelmių raudo
nuoja, kai lietuviais apgyventos 
Apsos, Gervėčių, Rodūnios, Pe
lesos ir kitos sritys neša aršesnį 
rusinimo jungą, negu tai buvo 
lenkų laikais. Juk tose šiandien 
prie Gudijos prijungtose lietu
viškose srityse nėra nei vienos 
lietuviškos mokyklos, nei vienos 
lietuviškos bibliotekos. Net jau
nuoliai, kurie ryžtasi mokytis 
Vilniuje ar kitoje lietuviškoje 
mokykloje, būna gudų įvairiais 
būdais persekiojami ir net grasi
nami.

štai, profesoriau, kokiais ke
liais eina Tamstos ginama Mask
va. Bet ir čia dar neviskas. Pa
žvelkim į Mažosios Lietuvos (Ka
raliaučiaus) sritį. Ta sritis, pa
čių vokiečių vadinta Litauen, 
šiandien paversta “Kaliningrads- 
kaja oblasti”, prigrūsta rusų ko
lonistų, prijungta prie Rusijos. 
Vietovardžiai surusinti. To ne
drįso padaryti net Maskvos są
jungininkas Hitleris. Jis tik vo
kietino galūnes, kamienus pa
likdamas lietuviškus arba pada
rydavo pažodinį lietuviško vie
tovardžio vertimą; pvz. Kara
liaučius — Koenigsberg.

Istoriniu ir etnografiniu po
žiūriu ta sritis turėjo būti pri
jungta prie Lietuvos, bet rusiš
kas imperializmas bando ją pa
siglemžti sau, nors ji tėra rusiš
ka tiek, kiek rusiškos yra smil
tys mėnulyje.

Tarsi nematytų tikrovės
Nežiūrint pirštu paliečiamų 

faktų, tarsi pagal Maskvos fa- 
kiro dūdelės taktą, į šokėjų po
rą jungiasi ir J. Keliuotis, bu
vęs “Naujosios Romuvos” re
daktorius. Jis “Gimtojo Krašto” 
5(216) nr. straipsnyje “žodžiai 
apie gimtinę ir save” tarp kitko 
rašo:

Faktiškai pirmą kartą mes turime 
visą savo etnografinę teritoriją. Mū
sų tėvynėj sukurta neklasinė socia
linė visuomenė ir įgyvendinta tvirta 
draugystė su mūsų kaimynais.

Perskaičius šias eilutes, susi
daro įspūdis, kad ir J. Keliuotis 
į senatvę pakliuvo smauglio hip
notizuoto paukštelio vieton. 
Smauglys žiūri į jį baisiom 
akim, o paukštelis traukia savo 
giesmelę ligi jį praris. Nepa
liaujama maskvinio melo propa
ganda per porą dešimtmečių pa
laužė ir šviesių asmenų protus.

Caristinė Rusija buvo užgro
busi mūsų šalį, bet etnografinės 
Lietuvos žemės, administraciniu 
požiūriu, išliko nepaliestos. Ca
ristinė Rusija pripažino “Lithua
nia propria” ribas, kurios yra 
dvigubai platesnės už šiandieni
nę vadinamą “tarybinę” Lietu
vą. Pirmą kartą istorijoje mask- 
viniai imperialistai įvykdė tokio

Turbūt ne atsitiktinumas lė
mė, kad Kanados Midlando 
šventovės lietuviškojo pamink
lo kryžiaus užsakytojas — Ka
nados Lietuvių Katalikų Cent
ras projekto vykdymo darbams 
pasirinko Cicero, Illinois valsti
joje, gyvenantį rangovą Valių 
Sodeiką. Šis jaunas, bet pakan
kamai patyrimo turįs meistras 
savo įvykdytais darbais jau ne
kartą parodė ne tik sąžiningą 
darbą, bet ir estetinį skonį. Juk 
meninio kūrinio galutinis išbai
gimas ir bendrasis atlikimas rei
kalauja ne vien tik aklo pateik
tų brėžinių sekimo, bet ir savo
sios širdies bei sielos žvilgsnio. 
Kitaip paminklas liktų šaltu, ne
gyvu, neprakalbančiu objektu.

V. Sodeika, būdamas plačiai 
lietuviškoje muzikologijoje ži
nomos Sodeikų šeimos nariu, tu
ri meninį skonį ir pajautimą, 
kuris yra būtinas realizuojant 
meninį kūrinį, šiuo atveju — 
lietuvišką kryžių Midlande. Ne
perseniausiai teko kalbėtis su 
juo jo namuose. Jis parodė kry
žiaus projekto brėžinius (auto
rius dail. Telesforas Valius), aiš
kino detales, supažindino su 
naudosima medžiaga — plienu 
ir atitinkama plastmasės kombi
nacija. Visa bus paruošta taip, 
kad nebus pavojingas nei laikas, 
nei kandys nei, pagaliau rūdys. 
Pats kryžius yra pakankamai 
impozantiško dydžio, ne iš at
skirų gabahi sudurstytas. Tad 
bus sunkumų su jo nugabeni
mu iš Čikagos į Midlandą. Rei
kės ar tik ne dviejų atvirų (o gal 
ir dengtų) sunkvežimių. Be to, 
kryžiaus padarymui teks nuomo
ti specialias, objekto dydžiui 
proporcingas patalpas. Prie visų 
paruošiamųjų darbų reikia pri
skirti ir papildomų darbo brėži
nių ruošimą. Kaikurios detalės 
turi būti normalaus, pilno dy
džio, kitos — padidintos. Atseit, 
angažuota ir braižytojų talka. 
Visas projektas nėra jau taip 
mažas, be to, žinant, kad tai ir 
lietuviškosios reprezentacijos 
bei prestižo reikalas, darosi aiš
ku, kad darbas negali būti atkiš- 
tinai paruoštas ir atliktas. Nėra 
nė mažiausios abejonės, kad šį 
momentą puikiai žino ir supran
ta rangovas. Dėlto jis stengiasi 
atlikti darbą ne patenkinamai, 
gerai, bet geriausiai!

Kaip žinoma, projekto sąma
ta siekia $5000 sumą. Šie pinigai 
jokiame biudžete nenumatyti ir 
savaime, lyg anų laiku mana iš 
dangaus, neatsiras. KLK Cent
ras tam tikslui yra paskelbęs at-

skirą rinkliavą ir atidaręs spe
cialią sąskaitą. (Prisikėlimo pa
rapijos bankelis, nr. 2605). Kvie
čiami atsiliepti tautiečiai, lau
kiamos jų aukos. Visas projek
tas yra terminuotas. Rangovas 
reikalingas pinigo medžiagoms 
pirkti, patalpoms nuomoti. Už
sakytojai jau padarė pirmuosius 
įmokėjimus, tvirtai tikėdami, 
kad uolūs ir pareigingi lietuviai 
išgirs ir dar vieną kreipimąsi, 
nes tiesa yra toji, kad betkuris 
mūsų sumanymas tegali būti 
įvykdytas tik sukaupiant bent 
minimalų materialinį fondą.
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D. Razutytė, Los 
šokių mokytoja, 
grupe dalyvauti 
tėję Čikagoje

Angeles LB taut, 
ruošiasi su savo 
taut, šokių šven-

masto fizinį ir dvasinį lietuvių 
tautos apiplėšimą. Lietuviškos 
sritys šiandien išdalintos Gudi
jai, Lenkijai, Rusijai. Lietuvių 
tauta išblaškyta: šimtai tūkstan
čių tebėra Sibiro plotuose be 
teisės sugrįžti tėvų žemėn; de
šimtys tūkstančiu turėjo bėgti į 
vakarus nuo rusiškojo teroro; iš
tisi lietuvių plotai valdomi Len
kijos. Okupuotoj Lietuvoj vyks
ta sistemingas rusinimas, sąmo
ningas tautos istorijos iškraipy
mas, kuriam tarnauja Maskvai 
parsidavę karjeristai arba rusiš
kos propagandos parblokšti lie
tuviai.

Visi čia suminėti faktai (jų 
tik dalis čia paliesta) rodo, jog 
Maskva plečia rusiškąjį impe
rializmą. kurio tikslas — nušluo
ti nuo žemės lietuvių tautą ir 
jos vietoje, “socialistinės broly
bės vardan”, įtvirtinti Rusiją. 
Didele dalimi tai jau pasiekta 
dar šio amžiaus pradžioje Ašme
nos, Lydos, Breslaujos ir kitose 
srityse.

Nežinau, ar prof. K. Navic
kas ta iškraipytų faktu bei prieš
taravimų straipsnį rašė okupan
to įsakymu, ar maskvinės erudi
cijos paveiktas. Jeigu jis taip yra 
įsitikinęs. tai klaiku, nes jame 
atsispindi tragiškas lietuvių tau
tos aspektas. Lietuviai, užuot vi
sais galimais būdais tarnavę sa
vai tautai, pasipuošę augštais ti
tulais. klastoja savos tautos kru
vina dabartį ir tarnauja rusiško
jo imnerializmo užmačioms, sie
kiančioms sunaikinti lietuvių 
tautą.

TRANSPORTO BEI RYŠIŲ 
MINISTERIJOS PRANEŠIMAS
Pakeitimai pakeltų kelių (Skyway) 
mokesčių ir autovežimių bei vairuo
tojų leidimų kainų.
Ontario vyriausybė pranešė pakeiti
mus, liečiančius mokesčius už prava- 
žiavima. per Garden City ir Burling
ton Skyway ir automašinų bei vai
ruotojų leidimus bei kitus adminis
tracinius patarnavimus.
Įstatymų pakeitimai liečia šias dvi 
sritis, ir jau yra gautas reikalingas 
patvirtinimas, štai tie pakeitimai.
PAKELTŲ KELIŲ (SKYWAY) 
MOKESČIAI
Mokesčiai nekasdieniniams (non- 
commuter) keleiviniams autoveži- 
miams pakeliami iš 10 iki 25 centų 
už kiekviena pravažiavimą; kasdieni
niams (commuter) autovežimiams iš 
5 iki 10 centų už kiekvieną pravažia
vimą.
Mokesčiai autovežimiams su prieka
bomis ir dviašiams sunkvežimiams 
bus pakelti iš 25 iki 40 centų nekas
dieniniams pravažiavimams, ir iš 10 
iki 20 centų — kasdieniniams prava
žiavimams.
Nekasdien pravažiuojantiems sunk
vežimiams, turintiems tris ar dau
giau ašių, bus nustatyta 75 centai, o 
iki šiol buvo imama 45 centai, ta
čiau kasdien važiuojantiems sunkve
žimiams bus pakelta iš 15 iki 30 cen
tų už kiekvienų pravažiavimą.
Vyriausybė mano, kad tokie pakė
limai yra gana menki, palyginus su 
imamomis kainomis už kitus tokios 
rūšies pravažiuojamus kelius. Vy
riausybė taip pat nurodo, kad vietos 
gyventojai gali išvengti mokesčių, 
pasinaudodami kitais, keliais.
AUTOVEŽIMIŲ IR VAIRAVIMO 
LEIDIMŲ MOKESČIAI
Nuo sekančių metų pradžios regis
tracijos mokesčiai keturių cilinderių 
autovežimiui bus pakelta iš 20 iki 23 
dolerių; šešių cilinderių autoveži
miui iš 27.50 iki 32 dolerių; aštuonių 
cilinderių automašinai iš 35 iki 40 
dolerių; motociklams iš 10 iki 15 
dolerių; motorinėms sniego rogėms 
iš 2 iki 10 dolerių į metus.
Registracijos mokesčiai komerci
niams autovežimiams, įskaitant sunk
vežimius ir autobusus (išskyrus au
tobusus, esančius mokyklų ar savi
valdybių nuosavybėje), bus pakelti 
10 nuošimčių.
Mokesčiai už komercinius autoveži- 
mius yra nustatomi pagal maksima- 
linį jų svorį, žymimą registracijoj. 
Nuo liepos 1 d. vairuotojų leidimų 
mokesčiai bus pakelti vienu doleriu 
— iki $2. Tai pirmas pakėlimas nuo 
pat pirmojo tokio mokesčio įvedimo 
1927 metais. Be to, nustatyta, kad 
dar po $1 visi vairuotojai mokėtų j 
"Motor Vehicle Accident Claims” 
fondą.
Iš tikrųjų tai reikš, kad mokestis už 
vairuotojo leidimą bus pakeltas iš 6 
iki 9 dolerių, nes dabar leidimai iš
duodami trejų metų laikotarpiui. 
Pradedančiųjų mokytis leidimo mo
kestis lieka tas pats—$2, bet jo galio
jimo laikas bus pratęstas iš 120 die
nų iki vienerių metų.
Kvalifikuoto vairuotojo leidimas kai
nuoja $10. Siekiant išlyginimo tarp 
tiesioginės išlaidų ir imamos kainos 
mokestis už egzaminus vairuotojo 
leidimui gauti bus tuojau pakelia
mas iš $5 iki $8.
Taip pat bus pakeliami iš $1 iki $2 
arba $3 (žiūrint kokios rūšies patar
navimas bus atliktas) mokesčiai už 
kopijų tvarkymą, už prašymus lei
dimų dublikatams, už išdavimą 
plokštelių komerciniams autoveži- 
miains ir už pervedimą viešųjų ko
mercinių autovežimių leidimų.
Mokesčiai už nelaimių pranešimus 
bus pakelti iš $2 iki $5 nuo liepos 1. 
Sis patarnavimas neseniai buvo cent
ralizuotas ministerijoje ir manoma, 
kad visa tai bus sutvarkyta iki įsiga
liojimo datos, t. y. liepos 1 dienos.

THE HON. WILLIAM G. DAV1$ 
PREMIER OF ONTARIO



© PAVERGTOJE TOT III'.
pardavėjos šypsena
Spaudoje jau daug kartų buvo 

puolamas pardavėjų šiurkštumas, 
abuojumas, suktumas. Antrąją me
dalio pusę “Komjaunimo Tiesos" 89 
nr. atskleidžia šypsotis klientams 
bandžiusi Vilniaus universalinės par
duotuvės pardavėja Albina Vaitkevi
čiūtė: ‘‘Pirkėjas visada teisus” — 
yra tokia nerašyta taisyklė. Ją žino 
pirkėjai ir tuo dažnai piktnaudžiauja. 
Reikia ar nereikia, o jau gąsdina.

— įrašysiu į skundų knygą, iš 
darbo bematant išlėksit. Vieną tokią 
jau pamokiau ...
... Pardavėja. Ir patarėja, ir pa

dėjėja. Bet dažnai jautiesi žaisliu
ku, kai:

— Na, pažiūrėkite gal atsiras? 
Man labai reikia. O gal po preky
staliu? Paieškokite...

Kiti dar gudresni.
— Sakykite, ar dirba pas jus 

toks... (sumini direktoriaus pavar
dę).

Atseit, galgi ir prekė atsiras.
— Aš neliksiu jums skolingas, tik 

sukombinuokite.
Taip, užuot kovoję prieš nege

roves, patys skatiname ir stumiame 
i prasižengimus. Tikrasis prekybi
ninkas nepasiduos jokiai pagundai. 
O blogybių dar pasitaiko. Todėl tū
lam ir vaidenasi, kad visi prekybi
ninkai sukčiai, kad 'jų šypsena dvi
veidė.

— Prašom, kuo galiu jums padėti?
— maloniai kreipiuosi, pasirodžius 
lankytojui.

— Čia dabar ... Negalima pasi
žiūrėti? — užsiplieskia sutiktasis.

— Prašom, prašom ... — nusišyp
sau.

— Rado kam dantis rodyti, — 
burbteli ir apsisukęs nueina.

Ir vis dėlto tą dieną visiems šyp
sausi, visiems dėkoju už pirkinius 
ir visus kviečiu lankytis mūsų par
duotuvėje.

O tie “visi” į mano paslaugas rea
guoja savaip. Vieni pečiais patrau
ko, nesuprasdami, kodėl man links
ma, kiti šypsosi, nes aš šypsaus, tre
ti nervinasi...

Sako, kad su pirkėjais nereikia 
perdaug leistis į kalbas. Bet šian
dien dirbu lyg informacijos biure. 
Konsultuoju lankytoją, o šalia sto
vinti močiutė kažko paklausia kar
tą, kitą.

— Tai tu, panele, girdi ar negir
di? Ar nenori girdėti? Jei neprigir
di, tai ko čia stovi? Gydytis reikia,
— išpyškina senoji.

— Aš negaliu vienu metu atsaky
ti į šios moters ir jūsų klausinius,— 
sutrikusi paaiškinu. — Kuo galiu pa
dėti?

Apmaudu. Tvardausi, nors ir pati 
tokia močiute gydytis pasiųstum. 
Bet...”

PAGERĖS SPALVOS?
Lig šiol labai liūdnai atrodydavo 

Lietuvoje spausdinti spalvoti atvi
rukai ir spalvotos nuotraukos žur
naluose. Dėl nepakankamo ryškumo 
jos dažnai primindavo dailininko 
ranka tapytus peizažus ar vandeni
niais dažais atliktas akvareles. “Tie
sos" 109 nr. džiaugiamasi, kad vilniš
kės kompartijos ck laikraščių 
ir žurnalų leidykla iš R. Vokietijos 
gavo naują spausdinimo mašiną 
“Plamag”, kurią jau sumontavo lei
dyklos mechanikai J. Zaleckas, A. 
Vasiliauskas, elektrikai A. Barstei- 
ka, A. Sausrys. Net aštuonių spalvų 
darną padės kontroliuoti šios maši
nos automatinis spalvų reguliavimas, 
fotoelementai ir elektronika. Ji pati
kėta 25 metų poligrafinio darbo sta
žą turinčiam A. Rinkevičiui, jo bend
radarbiams N. Rauličkiui ir A. Glau- 
kini. Šia mašina bus spausdinami 
žurnalai “Švyturys”, “Jaunimo Gre
tos”, “Šluota”, “Mūsų Gamta” ir kt. 
Automatinis spalvų reguliavimas lei
džia tikėtis ryškesnių spalvotų iliust
racijų. Rezultatai, žinoma, būtų dar 
geresni, jei poligrafininkai galėtų to
bulintis užsienyje, kur gaminamos 
tokios mašinos.

WINDSOR,
BENDRA GEGUŽINĖ. Windsoro- 

Detroito L. B-nės birželio 17 d. ren
gia bendrą gegužinę-pikniką St. Mi
chael vokiečių parke, 5 mylios nuo 
Ambassador tilto. Pavažiavus į pie
tus Huron-Church keliu iki Malden 
Rd., sukti į dešinę ir važiuoti iki 
Bouffard Rd. ir vėl sukti j dešinę. 
Prie pasukimo yra ir užrašas. Gegu
žinės pradžia — 1 v. p. p. Windsoro 
laiku ir 12 v. Detroito laiku. Vieta 
graži, puikiai įrengta pastogė, taip 
kad ir lietus nesutrukdys. Svečių 
malonumui bus pakankamai užkan
džių ir visokių troškulį raminančių 
išgėrimų. Jaunimui numatyta spor
tiniai žaidimai ir šokiai. Rengėjai 
kviečia visus detroitiečius ir wind- 
soriečius dalyvauti.

JAUNIMO ORGANIZUOJAMAI 
peticijai Jungtinių Tautų gen. sek-

Dr. ANDRES LAANSOO 
Dr. NIJOLĖ ŠERNAS 
praneša, kad atidarė 
dantų gydymo kabinetų 
ir priima pacientus pagal 

susitarimų
120 Collier St., Barrie, Ont.

Tel. 705-726-3771

KAUNO AERODROMAS
Kauno aerodrome gegužės 20 d. 

buvo atidaryti naujieji orinio susi
siekimo stoties rūmai, suprojektuoti 
Kauno politechnikos instituto gru
pės architektų. Trijų augštų pastatas 
turi 300 vietų laukiamąją salę, mo
tinos ir vaiko kambarius, medicinos 
punktą, restoraną ir viešbutį lakū
nams. Jį puošia du kauniečių skulp
torių darbai — B. Klovos mozaika 
“Skrydis", K. Švažo sukurtas Da
riaus ir Girėno bareljefas. Juostelę 
perkirpo iš Maskvos atvykęs Sovietų 
Sąjungos civilinės aviacijos minis- 
terio pavaduotojas L. Svečnikovas, 
o svečius su naujuoju pastatu supa
žindino Kauno aerodromo viršinin
kas M. Afanasjevas.

AUTOMOBILIUS SKIRSTANT
Sovietų Sąjungon vėžlio žingsniu 

ateinantis motorizuotų gyventojų am
žius palietė ir Lietuvą. “Valstiečių 
Laikraščio” 50 nr. korespondentas 
G. Kretavičius svarsto automobilių 
skirstymo problemą. Pasirodo, Lie
tuvon parduoti atgabentus lengvuo
sius automobilius rajonų vykdomie
ji komitetai skiria organizacijoms, 
ūkiams ir įstaigoms, o profsąjungos 
vietiniai komitetai su administraci
ja juos paskirsto piliečiams. G. Kre
tavičius rašo: “Nors lengvųjų auto
mašinų gamyba didėja šuoliais, kol 
kas patenkinti visų norinčių jas įsi
gyti nėra galimybių. Iškyla klausi
mas: kam duoti paskyrą? Gerų, darbš
čių, nusipelniusių žmonių kiekviena
me kolektyve dešimtys. Nustatyk, 
jei gudrus, kuris verčiausias! Skiria 
profsąjungos komitetas Juozui — 
Petras užsigauna. Arba atvirkščiai. 
Ne todėl, kad be automobilio gy
venti negali. Nepaskyrė, vadinasi, jį 
mažiau vertina. O tai jau užgauna 
širdį...” Pvz. Biržų rajono “Raudo
nosios žvaigždės“ kolchozo zootech
nikas J. Pakaušis, suminėjęs savo 
ir žmonos darbo stažą bei gautus 
medalius, kelia triukšmą, kad “ži
gulis” buvo paskirtas kolchoze nese
niai dirbančiam agronomui. Plungės 
rajono "Pergalės” kolchoze automo
bilis teko ne daug metų dirbusiam 
mechanizatoriui R. Stalaučinskui, o 
neseniai pareiškimą pirkti automobi
lį parašiusiam vet. gydytojui A. 
Baltuoniui. Profesinių sąjungų tary
bos butų-buties skyriaus vedėjas A. 
Varžgalis teisinasi, kad automobilių 
skirstymo tvarka yra nustatyta vy
riausybės 19G1 m. balandžio 25 d. pa
skelbiu nutarimu "Dėl papildomų 
priemonių kovojant su spekuliacija 
lengvaisiais automobiliais" ir kad 
jos neverta keisti: “Ne už kalnų tas 
laikas, kai automobilius galėsime 
pirktis taip, kaip šiandien įsigyja
me dviračius ar motorolerius ...” Li
gi to laiko pirmenybė įsigyti auto
mobilį, matyt, bus duodama esan
tiems viršūnėse arba geriau suge
bantiems įsiteikti atitinkamiem par
eigūnam.

UŽMIRŠTA PRAEITIS
Apsileidimą V. Krėvės išgarsinto

je Dainavos šalyje primena P. Čer
niauskas “Valstiečių Laikraščio” ge
gužės 20 d. laidoje: “Reta vietovė 
gali pasigirti tokia gausybe gilios 
senovės paminklų, kaip Merkinė. 
Kasmet ją aplanko daugybė organi
zuotų ir neorganizuotų turistų. Ir la
bai gaila, kad prie to paties Merki
nės piliakalnio nesurasi netgi len
telės su parašu, jau nekalbant apie 
įdomesnę rodyklę. Lieptelis per pi
liakalnį juosiančią upelytę apgriu
vęs. Dažnai tenka matyti ant jo be
siganančius gyvulius. O gyvulys lie
ka gyvuliu — pagarbos paminklui 
iš jo nepareikalausi... Dar labiau 
apleistas ir užmirštas gilios senovės 
paminklas — milžinkapis, kuris stūk
so ant aukšto Nemuno kranto kitoje 
Merkinės pusėje. Didelį nusistebėji
mą kelia faktas, kad netgi Merkinės 
moksleiviai nelabai daug žino apie 
garsius istorijos paminklus, nedaug 
ką tegali papasakoti atvykusioms sve
čiams.”

V. Kst.

ONTARIO
retoriui parašų jau surinkta apie 
1000. Iš jų apie ketvirtadalį surinko 
Br. Barisas. Taip pat gražiai pasi
darbavo mokinė A. Kraniauskaitė. 
Labai apsileido lietuviai studentai.

Į PASIUSTAS REZOLIUCIJAS 
Kanados vyriausybei gauti labai pa
lankūs atsakymai iš premjero Tru
deau, užsienio reikalų ministerio 
Sharp, opozicijos vado Stanfield ir 
apylinkės parlamentarų. Londono 
vyskupas į rezoliuciją neatsiliepė.

LIETUVIŠKASIS JAUNIMAS žen
gia į gyvenimą apsišarvavęs mokslu. 
Universitetą baigė ir diplomus gavo: 
Joana Kuraitė, mokyt. Dana Kozu- 
lytė, Andrius Čerškus. Mokytojų ko
legiją baigė Rūta Eidukaitė. J. Ku
raitė ketina tęsti toliau mokslą, A. 
Čerškus — odontologiją. Linkime 
geriausios sėkmės. Kor.

Advokatas 
EUGENIJUS KRONAS

B. Sc., B. C. L.

32 James St. So., 

Royal Bank Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781 
Hamilton, Ontario

Niujorke veikia baltiečių organizacija UBA-BATUN (United Baltic Appeal — Baltic Appeal to the United 
Nations), kuri nuolat informuoja JT narius apie įvykius Baltijos kraštuose. Nuotraukoje — organizacijos parei
gūnai susirinkime. Iš dešinės: Kęstutis K. Miklas daro metinį pranešimą, susirinkimo pirm. prel. J. Balkonas, 
ižd. Rein Wirkmaa. Nematyti sekretorės Elenos Kulber Nuotr. Vyt. Maželio
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Tradicinė JONINIŲ šventė įvyks St. CATHARINES, Ont., 
birželio 24, šeštadieni, Merriton Community Centre Hall, Park Ave 

• PROGRAMĄ atliks Montrealio jaunimo 

ansamblis "GINTARAS"

?•?

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

Programos pradžia punktualiai 6 valandą vakaro.

• SŪKIAMS gros: V. Vaičiaus 
lietuviškas orkestras iš Hamiltono

Skautų
kviečia 
senimo

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

Skautų rėmėjų komitetas

@ HAMILTON*"
LINA VERBICKAITĖ sutiko būti 

pranešėja IV pasaulio lietuvių tau
tinių šokių šventėje.

“GYVATARAS” gegužės 25 d. da
lyvavo “Life in Ontario” parodos ati
daryme Hamiltono meno galerijoje, 
kur atliko to vakaro programą. Pa
rodą atidarė “Heritage Ontario” 
kongreso rėmėjų pirm. min. J. Ya- 
remko. Atidarymo kalboje jis pabrė
žė, jog Ontorio provincijoje jis žino 
esant 54 gausias etnines grupes, kal
bančias 72 kalbomis. Tai puikus įro
dymas, kaip žmonės, susirinkę iš 
įvairių pasaulio kraštų, gali gyven
ti harmonijoj ir taikoj, neprarasda
mi savo identiškumo. Programą ste
bėjo virš 100 kviestinių hamiltonie- 
čių. Nors per spaudą ir radiją buvo 
skelbta, kad įėjimas laisvas ir visi 
kviečiami, lietuvių nesimatė. Pats 
būdamas ukrainietis, min. J. Yarem- 
ko labai stebėjo mūsų jaunimą, ne
pagailėjo jam komplimentų ir pa
kvietė Raimundą Kaminskaitę su 
juo nusifotografuoti. Vakaras praėjo 
jaukioje nuotaikoje, besivaišinant 
vynu ir sūriu. Sekančią dieną vietos 
spauda tai aprašė kaip “Heritage 
Ontario” prieškongresinį įvykį.

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTĖN Či
kagoje ruošiasi vykti 55 “Gyvataro” 
jaunuoliai dviem autobusais. Supras
dami numatytas dideles išlaidas, pi
niginėmis aukomis “Gyvatarą” pa
rėmė — $900 Ontario Folk Arts 
Council, $200 — Lietuvių Kredito 
Kooperatyvas “Talka”, $100 — Ha
miltono Lietuvių Namų valdyba. 
“Gyvataras” yra visiems labai dėkin
gas ir žada gražiai atstovauti Ha
miltono lietuviams.

“GYVATARO” AKORDEONISTO 
Kazio Deksnio pastangomis gautas 
Kanados premjero P. E. Trudeau 
sveikinimas Čikagoje įvyksiančiai 
laisvojo pasaulio lietuvių tautinių šo
kių šventei. D.

JAUNIMAS įsijungė į KLB šalpos 
Fondo paskelbtąjį vajų Vasario 16 
gimnazijos bendrabučio statybai. 
Komitetas prašo tautiečius, kai jau
nimas kreipsis su aukų lapais, neat
sisakyti paaukoti šiam tikslui. Gal 
pirmą kartą taip gausiai jaunimas 
įsijungė į aukų rinkimą. Tad įver
tinkime jų pastangas, neatstumkime 
jaunimo nuo lietuviško darbo.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East, tel. 544-7125
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 7 v.vak,
9 — 12 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 $2.800.000.

ŠVIEŽIA MESA — DESROS — SKANUMYNAI

Limited

284-288 King St. E. — 528-8468 — 740 Upper James St. — 389-4113
Hamilton — Ontario Guelph Line & Prospect, Burlington, Ont.

TAUTINIU ŠOKIU GRUPĖ 
“Grandinėlė” po gastrolių Europoje 
sutiko atvykti į Hamiltoną koncer
tui lapkričio 19 d. Šiam koncertui 
jau išnuomota geriausia salė — Mo
hawk College auditorija, talpinanti 
virš 1000 žmonių. “Grandinėlės” at
vykimu rūpinasi mergaičių choro 
“Aidas" tėvų rėmėjų komitetas. J. P.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju savo mamytei 

B. Latauskienei, K. Meškauskienei ir 
seseriai D. Enskaitienei už sureng
tą man staigmeną—"Baby Shower”. 
Nuoširdus ačiū p. p. L. ir K. Meš
kauskams už patalpas, visoms po
nioms už dovanas ir gausų dalyvavi
mą: D. Alderdice, V. Beniušie.’iei, G. 
Beržaitienei, M. Borusienei, p. Bub- 
nienei, p. Budininkienei, J. Budni- 
kienei, R. Butkevičienei, p. Dervai- 
tienei, J. Dovidaitienei, V. Dovidai- 
tytei, S. Eismantienei, D. Enskai
tienei, T. Enskaitienei, S. Gasiūnie- 
nei, E. Gudinskienei (Simcoe), E. 
Gudinskienei, E. Gužienei, L. Gu
dinskienei, O. Gurgždienei, N1. Gutaus- 
kienei, S. Jankauskienei, p. Jankie- 
nei, E. Jasevičienei, O. Kaminskie
nei, G. Kažemėkienei, O. Kirvaitie- 
nei, L. Klevienei, S. Kanopienei, E. 
Kontenienei. J. Koperskienei, M. Ky
bartienei, p. Leparskienei, E. Luka- 
vičienei, E. Mažulaitienei, V. Meš- 
kauskaitei, E. Milašienei, A. Patam- 
sienei, B. Perkauskienei, p. Pruns
kienei, M. Pusdešrienei, B. šilgalie- 
nei, O. Spudienei, D. Stošienei, G. 
Strimaitienei, M. Trumpickienei, V. 
Ulbinienei, I. Van Žeist, M. Veger- 
taitei, V. Verbickienci ir N. Zeliznak.

G, Kairienė
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA iš

leido metinį laikraštėlį “žvilgsniai 
Ateitin”. Koordinavo — K. šeštokas, 
talkino M. Gudinskas, A. Gudinskas, 
A. Mikšienė.

PADĖKA
Šiuo norime išreikšti ypatingą pa

dėką P. Armonui už sudarymą są
lygų ir galimybių išvykti į tolimą 
šiaurę. Jūsų globoje praleidome ne
užmirštamai puikų tą ilgą savaitga
lį, už kurį ir tariame ačiū.
P. Siūlys Z. Cečkauskas

A. Paulius

Mokame už:
depozitus _ ________  5%
šėrus ir sutaupąs   6% 
už vienų metų terminuotus
indėlius __6%%
ir virš $10.0000 •• 3 metams 1% 
Duodame:
asmenines paskolas iš 10% 
nekiln. turto paskolas iš 8% %
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PRO ŽYDINČIUS 
SODUS Į JONINES

ST. CATHARINES, ONT. Lietu
voje daug kas keliaudavome į Ram- 
byną, į tą seną, slėpiningą kalną, kur 
Joninės būdavo iškilmingai švenčia
mos. Ta kelionė duodavo progą pa
sigėrėti žaliais rugių laukais, gra
žiais miškeliais ir lygumomis. Kiek
vieno akį patraukdavo darbščiųjų 
lietuvaičių gražiai išpuošti rūtų dar
želiai, juose žydinčios įvairios gėlės. 
Metai daug ką pakeitė. Rambyno kal
nas mums liko tik gražus prisimini
mas, o mūsų keliai j lietuviškas Jo
nines dabar veda per Niagaros pu
siasalio žaliuosius parkus, pro jo 
ežerus į tą gražų susibūrimą St. Ca-_ 
tharines Merriton Community Cent
re Hali. Šioje salėje Joninės rengia
mos jau metų metai, todėl visų žino
mos.

Šiemet Jonines rengia Niagaros 
pusiasalio skautų rėmėjų komitetas 
birželio 24 d., 6 v.v. Programą atliks 
garsusis Montrealio lietuvių jaunimo 
meno ansamblis “Gintaras”. Čia gir
dėsite dainas, deklamacijas, matysi
te gražius lietuviškus šokius ir įvai
rius liaudies instrumentus. Po me
ninės dalies bus šokiai, kuriems 
gros Hamiltono lietuvių orkestras, 
vadovaujamas J. Vaičiaus. Veiks tur
tingi bufetai.

Skautų rėmėjų komitetas

Thunder Bay, Ont.
SVEČIAI. Mus aplankė salezietis 

kun. P. Urbaitis ir kun. St. Kulbis, 
SJ. Gaila, kad jiedu buvo sustoję tik 
labai trumpam — pernakvojo ir iš
važiavo. Nebuvo įmanoma sukviesti 
visus tautiečius pasikalbėjimui. Bū
tų gera, kad pravažiuojantieji ku
nigai ar veikėjai iš anksto praneštų 
apie savo atsilankymą.

RĖMĖJAI. Lankėsi mūsiškiai, da
bar gyvena Saskačevano provinci
joj — A. Braumanas ir V. Zujus. 
Jiedu labai remia lietuvių skyriaus 
įrengimą tautybių parke. A. Brauma
nas, formanas, paaukojo $100, V. Zu
jus —■ $50 (yra aukojęs ir anksčiau; 
nedaug betrūksta iki $100), J. Mi
sevičius — $10 (paminklui), VI. Že
maitis — $20 (Tautos Fondui — $10 
ir Vasario 16 gimnazijai — $10), J. 
Žadeikis iš Čikagos — $20 per F. 
Druktenį, J. Mockus, medžio šaknų 
skulptorius, paaukojo laimėtą pre
miją $13, P. Okmanas su Ponia — 
$3. L. Radzevičienė iš Toronto, lan
kydamasi pas mus, atvežė daiktų, do
vanotų dukros Giedrės Žukauskie
nės, skirtų “Flea Market”. K. Jakau- 
lėnas pažadėjo paskutinius $500 už
baigimui lietuvių skyriaus parke. 
Visiems rėmėjams nuoširdžiausia 
padėka.

PRADĖTAS DARBAS tautybių 
parke gegužės 13 d. Dirbama tik sa
vaitgaliais. Dirba daugiausia vis tie 
patys žmonės. Kviečiame j talką 
ypač vyrus šeštadieniais nuo 9 v. r. 
prie paminklo. Be to, stengiamės 
telkti lėšas, kurių dar labai reikia. 
“Flea Market” gegužės mėnesį da
vė $91.50 pelno. Iš vadinamo “rum
mage sale” gauta tiktai $12. Daug 
padėjo P. Balys. Dirbo: p. p. Bag
donienė. Bružienė, Kajutienė, Mar
garet Andriušis, Jūratė Mitalaitė. 
Paruošė pyragų Z. Danėnienė, daik
tų — E. Kriščiūnienė. Talkino H. 
Poškus ir p. Klova.

(Nukelta į 8-tą puslapį)
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@ LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
valdyba gegužės 20 d. posėdyje nu
tarė, kad kandidatų federacijos va
dui ir kontrolės komisijai siūlymo 
laikas pratęsiamas iki 1972 m. liepos 
1 d. Kandidatus siūlyti gali nema
žiau kaip penki balsuotojai. Pasiūly
ti galima tiek kandidatų, kiek yra 
renkamųjų, t.y., federacijos vadui ir 
trims kontrolės komisijos nariams. 
Jie turi nurodyti kandidatų vardus, 
pavardes, amžių, adresą ir pridėti 
raštišką sutikimą kandidatuoti. Siū
lytojai turi pasirašyti, nurodydami 
savo adresus ir kuriam ateitininkų 
padaliniui priklauso. Pasiūlymai siun
čiami rinkimų komisijos pirm. Ro
mualdui Kriaučiūnui, 1816 Tecumseh 
River Drive, Lansing, Michigan 
48906, USA,

LOS ANGELES lietuviai 1972. V.
22 d. demonstravo miesto centre, pa
gerbdami gegužės 14 d. Kaune su
sideginusį 20 metų Romą Kalantą. 
Demonstracija buvo parodyta skirtin
gose televizijos stotyse.

NIUJORKO “LAISVĖS ŽIBURIO” 
peticiją Simui Kudirkai išlaisvinti su 
daugiau kaip 17.000 parašų į Bal
tuosius Rūmus prieš prez. R. Nikso- 
no kelioię nuvežė delegacija — Dai
va ir Romas Kcziai iš Niujorko, Bi
rutė Vaičiūnaitė ir Lawrence Kel
sey iš New Jersey. Gegužės 18 d. 
Daiva Kezienė per Niujorko televizi
jos V kanalą turėjo pasikalbėjimą 
su šios stoties atstovu apie 1971 m. 
spalio 21 d. S. Kudirkos rašytą laiš
ką amerikiečiui Lawrence Kelsey iš 
New Jersey valstijos, kuris ga
vęs S. Kudirkos adresą iš tarptau
tinės organizacijos Amnesty Inter
national, per įvairias įstaigas sten
gėsi pasiųsti lietuviui kaliniui ma
žų siuntinėlių, nedidelės vertės če
kių ir laiškų. Gautasis laiškas yra ra
šytas angliškai, ekspertų nuomone, 
S. Kudirkos ranka. Tokia išvada da
roma, palyginus laišką su S. Kudir
kos rašysena JAV likusiuose doku
mentuose ir jo pranešimu apie pla
nuojamą pabėgimą ant cigarečių dė
žutės. Laiške rašoma (vertimas im
tas iš “Darbininko”): “Malonus Po
ne Kelsey, aš esu nepaprastai dėkin
gas už Jūsų liepos 9 d. laišką ir už 
mažą pakietėlį, kurį gavau kiek vė
liau. Gražu iš Jūsų pusės išreikšti 
užuojautą ir suteikti man moralinę 
paramą iŠ taip toli nepažįstamam, į 
vargą pakliuvusiam jūreiviui. Turiu 
pripažinti, tai džiugina mano širdį, 
žinant, kad Jūsų šalyje yra bent vie
nas toks asmuo, kuris tikrai rūpina
si manimi ir mano likimu. Man ne
smagu, kad negalėjau Jums anks
čiau parašyti. Man neleidžia rašyti 
daugiau kaip 2 laiškus per mėnesį. 
Tikiuosi, kad šis laiškas Jus pasieks 
laiku palinkėti Jum ir Jūsų šeimai 
linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
Metų. Tuos pačius linkėjimus nuo 
manęs ir mano šeimos siunčiu kiek
vienam Jūsų didžiosios Šalies gyven
tojui. Tikiuosi vėl iš Jūsų išgirsti 
netolimoj ateity. Nuoširdžiai Jūsų 
Simonas Janovič Kudirka”. Laiškas 
siųstas registruotu paštu, bet pašto 
antspaudo ant voko nėra.

KUN. DR. TITAS NARBUTAS, 
Daytono Šv. Kryžiaus lietuvių para
pijos klebonas, mirė vėžiu gegužės 
19 d. Velionis buvo gimęs 1913 m. 
Užunevėžio kaime, Raguvos vlsč., Pa
nevėžio apskr. Vytauto D. universi
teto teologijos fakultetą baigė 1937 
m. ir kunigu buvo įšventintas gegu
žės 22 d. Po karo Romos Angelicum 
universitete gavo teologijos licencia
to laipsnį, Čilės Santiago katalikų 
universitete — teologijos daktaro 
laipsnį. Atvykęs į JAV 1950 m., buvo 
vikaru ir kapelionu, kol 1960 m. 
buvo paskirtas Daytono Sv. Kryžiaus 
parapijos klebonu. A.a. kun. dr. T. 
Narbutas taipgi yra buvęs Kunigų 
Vienybės centro valdybos iždininku 
ir žurnalo "Lux Christi” redakto
rium bei administratorium, lietuvių 
kunigų Elenchus sąrašo tvarkytoju, 
spaudos bendradarbiu. Yra parašęs 
knygų ir brošiūrų lietuvių, anglų ir 
ispanų kalbomis. Palaidotas gegužės
23 d. Daytone, Ohio. Laidotuvėse da
lyvavo visa parapija, vysk. V. Briz- 
gys, iš Europos atskridęs vysk. A. 
Deksnys, 11 lietuvių kunigų ir daug 
svetimtaučių.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
JAV ir Kanados centro valdybos rin
kimais rūpinasi komisija: Stasys 
Džiugas, Vitalija Baleišytė ir dr. Juo
zas Kižys. Kandidatai turi būti pa
teikti rinkiminei komisijai iki bir
želio 10 d. pirmininko adresu: St. 
Džiugas, 7240 So Mozart St.. Chicago, 
Ill. 60629, USA.

TULŽIES OPERACIJA Čikagos Šv. 
Kryžiaus ligoninėje gegužės 18 d. 
padaryta žurnalistui ir “Draugo” red. 
kun. Juozui Prunskini, žurnalistinės 
premijos įsteigėjui.

Argentina
BUENOS AIRES LIETUVIAI tu

rėjo du Motinos Dienos minėjimus. 
Pirmąjį gegužės 7 d. surengė Argen
tinos Lietuvių Centras, antrąjį — 
Aušros Vartų parapija gegužės 14 d. 
AL Centro minėjimas buvo pradėtas 
pamaldomis Santo Cristo bažnyčioje. 
Salėje įvadinį žodį tarė programai 
vadovavusi ALC sekr. Birutė Dara- 
tėnlenė. Lietuviškų dainų ir šokiu 
programą atliko Nelidos Zavickaitės 
vadovaujamas ALC mažųjų ansamb
lis, gitaristas G. Misiūnas, pianistas 
V. Preikšą, dcklamatorė A. M. Mo- 
seikaitė ir sol. M. Zavickienė, kuriai 

akompanavo dukra N. Zavickaitė. A. 
L. C. pirm. V. Misiūnas, pagerbda
mas šios lietuvių kolonijos motinas, 
rožių puokštę įteikė Marijai Zavic- 
kienei, išauginusiai dukrą Nclidą, 
kuri dabar taip aktyviai dirba su 
ALC mažaisiais lietuviukais, dalyva
vusiais Motinos Dienos minėjimo 
programoje.

MOTINOS DIENOS proga Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje Mišias 
atnašavo ir pamokslą sakė kun. A. 
Steigvila. Giedojo muz. V. Rymavi- 
čiaus diriguojamas Šv. Cecilijos cho
ras. Prie Dievo Motinos statulos ir 
Laisvės paminklo kun. A. Steigvila 
su jaunimo atstovais padėjo puokš
tes gėlių mirusioms motinoms pa
gerbti, sukalbėjo maldą ir kartu su 
visais pamaldų dalyviais sugiedojo 
“Viešpaties angelas”. Parapijos sa
lėje įvykusiame minėjime paskaitą 
skaitė Marija Mačernienė. Scenoje 
buvo pagerbtos dvi molinos — Ma
rija Mikučionienė ir Elena Runi- 
mienė. Pirmoji atstovavo seaosios 
kartos motinoms, antroji — viduri
nės kartos. Koncertinę programos 
dalį atliko kanklininkė ir deklamato- 
rė Danutė Runimaitė, tautinių šokių 
grupė “Ateitis”.

Australija
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ KOMITE

TAS Brisbane mieste surengė de
monstracijas prie Festival Hall sa
lės, kurioje koncertą turėjo sovietų 
baleto grupė. Aktyviausi dalyviai bu
vo ukrainiečiai ir lietuviai. Einan
tiems į koncertą buvo priminti tau
tiniai ir religiniai varžtai Sovietų 
Sąjungoje. Lietuvių plakatai ant tri
jų spalvų lapų — geltonos, žalios ir 
raudonos — skelbė: “17.000 drąsių 
lietuvių liudija tikinčiųjų persekio
jimus Sovietų Sąjungoje”, “Mes rei
kalaujame laisvės Baltijos kraš
tams”, “Lietuvos katalikai reikalauja 
sąžinės laisvės”. Sovietų Sąjungos 
nusikaltimus atskleidė 3.000 atspaus
tų ir išdalintų atsišaukimų.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
Melburne buvo pradėtas kun. Pr. 
Vaserio atlaikytomis Mišiomis ir ati
tinkamu pamokslu šv. Jono Bažny
čioje. Minėjimą salėje snrengė P. 
Baltučio vadovaujama sekmadieninė 
lietuvių mokykla. Įvairių skyrių mo
kiniai deklamavo, dainavo, atliko 
trumpą montažą “Sveikinam tave, 
mamyte”. Porą kompozicijų gitara 
paskambino iš Kanberos atvykęs li
tuanistinės mokyklos mokinys V. Ži
linskas. II. Statkuvienės vadovauja
ma mokyklos tautinių šokių grupė 
pašoko Žiogelį, Suktinį Ir Kalvelį. St. 
Čižausko diriguojamas mokinių cho
ras padainavo "Lietuvos peizažą”, 
“Naktį” ir “Maršą jaunystei". Pro
gramos pranešėja buvo šeštokė Kris
tina Didelytė. Minėjimas baigtas 
giesme “Marija, Marija”.

Vokietija
VLB JAUNIMO SEKCIJA Ham

burge surengė šiaurinės Vokietijos 
lietuvių jaunimo suvažiavimą, ku
riame dalyvavo sekcijos vadovybė, 
jaunimas iš artimesnių vietovių ir 
mokytojo V. Bartusevičiaus globoja
ma Vasario 16 gimnazijos V klasė. 
Suvažiavimas buvo pradėtas VLB 
Hamburgo apylinkės suorganizuo
tais bendrais šokiais jo dalyviams ir 
Hamburgo bei apylinkių lietuviams 
penktadienio vakarą, šeštadienį il
gesni pranešimą apie Vokietijos lie
tuvių bendruomenę ir jos problemas 
padarė studentas P. Veršelis. Sek
madienį pamaldas laikė ir pamokslą 
pasakė kun. V. Damijonaitis. Va
kariniame posėdyje savo įspūdžius iš 
okup. Lietuvos pasakojo ten per Ve
lykas su jaunuolių grupe lankęsis 
Romas Šileris. Šis pranešimas susi
laukė gyvų diskusijų. Sekančią die
ną, gegužės 1, suvažiavimo dalyviai 
pasveikino lietuvių kapelioną kun. 
V. Šarką amžiaus penkiasdešimtme
čio proga. Tris dienas trukęs jauni
mo susibūrimas užbaigtas bendrais 
pietumis. Suvažiavimą rengusiai 
VLB jaunimo sekcijai daug talkino 
Hamburgo lietuviai su LB apylin
kės pirm. J. Valaičiu ir kapelionu 
kun. V. Šarka. Suvažiavimo daly
viams nakvynes parūpino Hamburgo 
lietuvių šeimos, o juos globojo ir su 
Hamburgu supažindino vietinis jau
nimas.

V. EUROPOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ suvažiavimas įvyko gegužės 
19-22 d. d. Braunsharte prie Darni- 
stadto, dalyvaujant vysk. A. Deks- 
niui. Rekolekcines konferencijas skai
tė iš JAV atvykęs kun. Stasys Yla, 
Putnaino seselių kapelionas. Euro
poje jis planuoja pasilikti porą mė
nesių, jieškodamas istorinės medžia
gos apie Lietuvos praeitį biblioteko
se ir archyvuose.

Lenkija
PUNSKO LIETUVIŲ GIMNAZIJA 

pirmą kartą savo istorijoje š. m. va
sario 5 d. suorganizavo daug palan
kių atsiliepimų susilaukusį kaukių 
vakarą, o vasario 12 d. kartu su tė
vais ir mokytojais tradicinį šimta
dienį atšventė baigminės IV klasės 
mokiniai.

Italija
VYSK. A. DEKSNYS Šv. Kazimie 

ro kolegijos koplyčioje subdijakona- 
to šventimus suteikė dviem kolegijos 
auklėtiniam — Domininkui Valenti 
ir Pranui Jarškai. Mažesnieji Šven
timai suteikti Juozui Volodkai. Šie 
trys kolegijos auklėtiniai priklauso 
Kauno arkivyskupijai.



Kam skiriamos valdžios lėšos?
DR. MARIJA RAMONIENĖ

Kanados ministerio pirminin
ko P. E. Trudeau 1971 m. spa
lio 8 d. paskelbtas valdžios nu
tarimas remti dviejų kalbų ir 
kultūrų komisijos IV tomo pa
siūlymus davė gražių vilčių. 
Tuo būdu oficialiai pripažinta, 
kad Kanada yra daugelio kultū
rų kraštas.

Nušviesti valdžios pažiūroms 
j tautybių kultūros klausimą 
Otavos Folk Arts Council pir
mininkė pakvietė vietinius tau
tybių atstovus ir valstybės sek
retoriaus departamento piliety
bės skyriaus pareigūną Stephen 
Javorsky. Jis kalbėjo tema: 
“Daugiakultūrės programos 
valstybės sekretoriaus departa
mente”. Federacinės valdžios 
daugiakultūriškumo pripažini
mas iš esmės tebuvo kultūrinės 
laisvės paskelbimas visiems ka
nadiečiams. Asmuo bei piliečių 
grupė yra tiktai kanadiečiai ir 
kaip tokie yra lygiai traktuoja
mi.

Daugiakultūrės programos 
tikslas yra ugdyti Kanados vi
suomenėje kultūrinę laisvę, kū
rybini potencialą, skatinti gru
pių tarpusavio bendravimą, kad 
gilesnis vieni kitų pažinimas ir 
įvertinimas patarnautų krašto 
vienybei.

Vyriausybė nerems pastangų 
išlaikyti gyvenimo būdo, praei
ties laikų tradicijų, kitų kraštų 
papročių. Tik gyva kultūra turi 
reikšmės, ir dėlto ji bus remia
ma.

žodžio “ethnic” prasmė turi 
būti aptarta iš naujo. Folkloras 
neišsemia jo turinio. Be to, pri- 
mintina, kad Kanadoje nebėra 
etninės daugumos. Pagal 1961 
m. statistiką, krašto gyventojų 
esama: britų kilmės 43.85%, 
prancūzų — 30.38%, kitokios 
kilmės — 25.77%. Kitoks vaiz
das buvo 1871 m.: britų — 60. 
55%, prancūzų — 31.07%, kitų 
— 8.38%. Kadangi šiandieną 
nė viena tų grupių nesudaro 
daugumos — 51%, tai nėra nė 
etninės daugumos. Kanada šian
dien yra mažumų, tautybių kraš
tas, kur įvairių tautybių ir kul
tūrų grupė paaugo — 17.35%, 
britų nukrito — 16.70%, pran
cūzų — 0.69%.

Valdžia remia visas Kanados 
kultūras. Piniginę paramą skirs
to valstybės sekretoriato pilie
tybės skyrius. Ji duodama gru
pėms, kurios pateikia projektus 
pagal minėtus reikalavimus. 
Pirmajam paramos skirstymui 
projektai jau atrinkti ir pinigai 
išdalinti. Pareiškimai paramai 
gauti sprendžiami pagal šiuos 
kriterijus: pačios kultūrinės gru
pės parodytas noras ir pastan
gos savo kultūrą puoselėti, su
gebėjimas augti, stiprėti ir savo 
įnašą Kanadai teikti, aiškus pa
ramos reikalingumas. Pareiski- 

Dr. M. Ramūnienė, viena iš Folk 
Arts organizacijos steigėjų Otavoje 
(1966 m.) ir jos pirmininkė nuo ant
ros kadencijos, savo pareigas perda
vusi CBC advokatui R. Melnykui. 
Organizacijos ižde palikta $1000 ru
dens koncertui, veiklos plane — Ka
nados etninių grupių tautinių drabu
žių paroda 1974 m. Salia dr. M. Ra
monienės — Stephen Javorsky, vals
tybės sekretoriato kultūrinio sky
riaus tarnautojas

II Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso 
PROGRAMA

I. PARODOS- birželio 24 — liepos 4 d. d. 
Jaunimo Centre, Čikagoje

II. ATIDARYMAS - birželio 30 — liepos 4 
d.d. Conrad Hilton viešbutyje ir Jaunimo 
Centre, Čikagoje

III. STUDIJŲ DIENOS — liepos 4 — 9 d. d.
Kent valstybiniame universitete, Ohio

IV. STOVYKLA - liepos 9 — 15 d. d. 
Romuvoje, Kanadoje

V. UŽDARYMAS — I i e p o s 1 5 — 16 d. d. 
Toronte, Kanadoje
Smulkesnę programų prašom sekti spaudoje

// PLJK KOMITETAS

mas paduodamas tautybės var
du. Projekto sumanytojai ir vyk
dytojai turi būti tos grupės na
riai. Svarbu įrodyti, kad grupė 
finansiškai šį projektą remia (tu
rint pusę ar dalį numatytos su
mos, yra daugiau vilties gauti li
kusius iš valdžios). Pilietybės 
skyrius patikrina projekto su
planavimą, įsipareigojimus, pa
jėgumą įvykdyti ir tikisi atas
kaitos jį užbaigus. Pirmenybė 
teikiama projektams, kuriuose 
grupės savo tautos kultūriniais 
kraičiais dalinasi su kitais kana
diečiais arba kurie supažindina 
visuomenę su daugialyte ir dau
giaspalve Kanados kultūra. Ban
doma nevaržyti projektų berei
kalingom taisyklėm, stengiama
si palikti daugiau laisvės nau
jom idėjom. Tikimasi, kad Ka
nados kultūros sieks tradicinį, 
iš tėvų paveldėtą turinį įvilkti 
į naują 20 a. kanadišką formą.

Federacinė vyriausybė šiuo 
metu neteikia paramos etninei 
spaudai, radijo ir kitoms komu
nikacijos priemonėms, profesi- 
jonalams artistams, muzikams, 
scenos darbuotojams, nes juos 
remia Canada Council. Ji ne
remia šeštadieninių mokyklų 
bei trečios kalbos mokymo. Pa
rama numatoma: trečios kalbos 
mokymo vadovėliams bei ki
tom priemonėm. Tikimasi, kad 
provincinės vyriausybės rūpin
sis tautybių mokyklomis, kalbų 
mokymu ir etninių studijų 
centrų steigimu. Parama teikia
ma: vaizduojamojo, parodomojo 
meno ir literatūros mėgėjų vie
netams. Valstybinis muzėjus, 
biblioteka, archyvas ir filmų 
valdyba jau turi savo daugiakul- 
tūres programas. Joms pa
skirta parama. (Iš daugelio tau
tybių mes, lietuviai, pirmieji, 
dar prieš valdžiai paskelbus 
daugiakultūrę politiką, savo kul
tūrinės veiklos žingsnius pasu
kome valstybinio muzėjaus ir 
bibliotekos kryptimi).

Baigdamas kalbėtojas pažy
mėjo: jeigu daugiakultūrę poli
tika pasidarys tik naujo fondo 
veikla, tai ji nepasieks savo 
tikslo. Tačiau jei tikime, kad 
kultūrų įvairumas yra vertingas 
Kanados lobis, tai ir mūsų veik
los programos bus paremtos 
žmogaus dvasinio paveldėjimo 
pažinimu, įvertinimu ir bendra
vimu.

Parama teikiama kelių rūšių: 
minėta Citizenship Branch Cul
tures Programine Develope- 
ment teikiama etnokultūrinėm 
grupėm; Travel & Exchange Di
vision for Voluntary Groups a. 
Agencies, kur pasikeičiama vi
zitais; Opportunity for Youth 
Programme teikia paramą įvai
riem studentų bei moksleivių 
projektam. Folk Arts Council ' 
organizuoja parodomojo meno 
tarprovincines ir užsienio ke
liones. Turint stiprius meninius 
vienetus ir kūrybingus kultūri
nius planuotojus, galima viso
mis tomis progomis pasinaudo
ti. Ukrainiečiai pateikė valdžiai 
20 projektų ir 10 buvo patvir
tinta. Paramos yra gavęs “Gy- 
vataras”, “Gintaras” ir kiti tau
tinių šokių vienetai.

• Nerūpestingu pareigų atli
kimu garsėja ne tik Kanados, 
bet ir JAV parlamentarai. Tai 
įrodė Texas valstijos parlamento 
narys Tom Moore, pasiūlęs savo 
kolegoms rezoliuciją pareikšti 
viešą pagyrimą Albertui De Sal
vo už didelį pasišventimą ir nuo
pelnus gyventojų skaičiui kont
roliuoti. Pirmajame balsavime 
visi atstovai pritarė rezoliuci
jai, bet ją vėliau atšaukė pats 
iniciatorius T. Moore, priminęs 
kolegoms, kad A. De Salvo buvo 
psįchopatinis žudikas, Bostono 
gatvėse smaugęs moteris. T. 
Moore sakosi sustabdęs rezoliu
ciją, nenorėdamas pažeisti par
lamento orumo, kai buvo aiškiai 
įrodyta, kad jo kolegos neper
skaito rezoliucijų ir neįsigilina 
į jų turinį.

Montrealio jaunimo ansamblis “Gintaras” 1972 metais. Jis ruošiasi dalyvauti tautinių šokių šventėje Čikagoje lie
pos 2 d. ir Joninių šventėje St. Catharines mieste birželio 24 d. Pirmoje eilėje iš dešinės — tautinių šokių moky
toja Hilda Lapinienė ir ansamblio meno vadovas Zigmas Lapinas

P. STRAVINSKASMontrealio “Nepriklausoma 
Lietuva”, kol ji buvo redaguo
jama Jono Kardelio, buvo tole
rantiška. Ji gerbė žmonių įsiti
kinimus, ypač religinius. Joje 
nebuvo įžeidinėjami kitų religi
niai jausmai. Pats kilęs iš labai 
religingos lietuvių šeimos, Jo
nas Kardelis religiją laikė tau
tos dorinimo veiksniu, net ir 
anksčiau, kai jis buvo dar kiek 
laisvesnių pažiūrų atskirais ti
kėjimo klausimais. Dėl to jis ir 
kvietė mus, katalikus, būti jo 
laikraščio bendradarbiais. Jis di
džiavosi tuo, kad katalikai įsi
jungdavo į jo “NL” bendradar
bių eiles, kad jie sudarydavo 
tų bendradarbių didžiumą. 
Krikščionybę, ypač gi atstovau
jamą Katalikų Bažnyčios, kuriai 
priklausė didžiausia mūsų tau
tos dalis, jis laikė tampriai susi
jusią su lietuvybe, neatjungia
mą nuo jos.

Tiktai Jonui Kardeliui susir
gus ir jo laikraštį pradėjus re
daguoti dr. Henrikui Nagiui 
(1968), tas laikraštis tuojau pat 
pakeitė savo idėjinį veidą. Kone 
visi katalikai iš to laikraščio 
pasitraukė, palikdami naująjį 
redaktoriri su jo pasišauktais 
“naujais žmonėmis”. Tuojau 
vienas jų pasisakė už okup. Lie
tuvoje vykdomą antireliginę 
propagandą. Jis ir pats “NL” 
prabilo tokia antireliginės pro
pagandos kalba, kokia dar ne
kalba nei mūsų komunistinė 
“Laisvė” su “Vilnimi”. Degda
mas neapykanta Katalikų Baž
nyčiai, jos kunigams ir visiems 
tikintiesiems, jis “NL” pusla
piuose pranašavo, kad ateities 
Lietuvoje mūsų žmonės “ne- 
šliaužiosią” aplink bažnyčią (tai 
maldos išjuokimas!)> kad jie ne
bučiuosią kunigams rankų ir 
neatiduosią jiems savo kruvinu 
prakaitu uždirbtų pinigu (tai 
ateistinė demagogija kunigams 
suniekinti!).

Dar prie Jono Kardelio buvęs 
“NL” bendradarbis, aš pasiun
čiau naujam to laikraščio redak
toriui savo griežtą protestą dėl 

Dalyvaukime IV tautinių šokių šventėsBANKETE
ir linksmai praleiskime laiką!

Banketas įvyks AMPHITHEATRE patalpose, liepos 2 dienų 
Čikagoje, tik kitoje salėje tuoj po šokių šventės programos. 
Banketo metu bus pagerbti šokių grupių vadovai. Šokiai 
vyks dviejose salėse ir visus linksmins du garsūs orkestrai. 
Bilieto kaina — 12.50 dol. asmeniui. Bilietus užsisakant 
iš tolimesnių vietovių, siųsti pašto perlaidas: 
LITU. FOLK DANCE-BANQUET, Sofija Džiugienė, 7240 S. Mozart 
Street, Chicago, Ill. 60629, USA, arba: Marginiai, 2511 W. 69th 
Street, Chicago, Ill. 60629, USA., pridedant voką su savo adresu 
ir pašto ženklu. Norint gauti daugiau informacijos bilietų ar ban
keto reikalu, skambinti kom. pirm. S. Džiugienei tel. 312-925-3682 
nuo 5 vai. vakaro darbo dienomis ir šeštadieniais bei sekmadieniais.

A.

44 paviljonai - pasus perkant iš anksto 
kaina - $2.50

Nusipirkite pasų prieš birželio 15 d. už $2.50. Vėliau kainuos $3 už 
VILNIAUS ir kitų paviljonų lankymų įvairiose vietose.

VILNIAUS PAVILJONAS bus įrengtas Toronte 
1573 BLOOR STREET WEST

tokių antireliginio propagandis
to rašymų. H. Nagys to mano 
atsiliepimo, deja, į laikraštį ne
dėjo. Matyt, tai nesiderino su 
naujai nutiestąja “NL” idėjine

dėl “NL”, tai, mano nuomone, 
nereikėtu iu dabar kelti aikštėn 
ir draskyti senu žaizdų, kiršinti 
lietuvius. Geriau gyvenkime vie
nybėje. kurios mums šiandien

Veidai Neringos stovyklavietėje, šiais metais ten laukiami berniukai 7— 
14 metų amžiaus liepos 30 — rugpjūčio 12. Stovyklai vadovaus N. Pra
dėtosios Marijos seserys iš Putnamo. Suinteresuoti prašomi kreiptis šiuo 
adresu: 57 Sylvan Ave., Toronto 173, Ont. Tel. 534-5773

linija ...
Pamatęs, kad iš gražiai Jono 

Kardelio redaguoto Montrealio 
savaitraščio pasidarė antireligi
nės propagandos leidinys, įžeidi- 
nėjąs katalikų, jų tarpe ir ma
no, religinius jausmus, papra
šiau toliau man jo nesiuntinėti.

Kaip “NL” buvo redaguoja
ma ir kaip ji laikėsi religijos ir 
Bažnyčios atžvilgiu prie R. E. 
Maziliausko, pakeitusio, dr. H. 
Nagį, nežinau, nes tada to laik
raščio neskaičiau.

S.m. kovo pabaigoje “NL” lei
dėjams sudarius iš kelių asme
nų redakcinį kolektyvą, atrodė, 
kad tam Montrealio savaitraš
čiui bus grąžinti Jono Kardelio 
principai, kad jis toliau laiky
sis takto ii- etikos, rašydamas 
apie kitų įsitikinimų lietuvius, 
taip pat ir katalikus. Bet mums, 
katalikams, tuojau teko tuo ap- 
sivilti. Gavęs iš vieno “NL” re
dakcinio kolektyvo nario kelis 
ano laikraščio numerius, pir
miausia radau juose, manding, 
visai nereikalingų, netaktiškų, 
katalikus, ypač gi mūsų kunigus, 
įžeidinėjančių išsireiškimų, jo
kiais įrodymais nepagrįstų kal
tinimų, kad kunigai kėsinęsi 
“pasigrobti” tą jų “Nepriklau
somą Lietuvą” ir pan. “Pasi
grobti” gi reiškia kokiomis ap
gaulėmis arba net jėga, smurtu 
iš kito ką sau neteisėtai pasi
imti ar atimti. Toks niekuo ne
pagrįstas priekaištas ar kaltini
mas mūsų kunigams — tai ne
leistinas kunigo vardo ir jo gar
bės žeminimas. Kunigas doros 
lietuvių tautos buvo visais lai
kais gerbiamas, ir mes, lietuviai 
katalikai, turime kunigo vardo 
orumą saugoti. Žinoma, pasitai
ko mūsuose ir blogų kunigu, su 
kuriais ir aš kartais spaudoj pa
kovoju, bet tuos bloguosius bei 
jų neperus darbus reikia nuro
dyti aiškiai, įsakmiai, kad. kalti
nant kaltą, nebūtų paliestas ne
kaltųjų vardas ir garbė. Kai dėl 
tų kadaise turėtų Kanados lie
tuviu nesusipratimu ar varžybų 

daugiausia reikia.
Pasigirdus “N. Lietuvoje” to

kiems nemaloniems balsams, 
įžeidinėjantiems mūsų kunigus, 
ana, tuojau pasirodė Montrealio 
laikraštyje ir kažkoks Stasys Mi- 
siulis, kuris “NL” 1972. V. 3 d. 
laidoje iškoneveikė mūsų kuni
gus, išvadino juos “nepakenčia
mais akiplėšomis” ir pan.; Lie
tuvoj didvyriškai kovojantiems 
su okupantu davė “rusų kuni
gų”, tarnaujančių Vatikanui, 
vardą, o popiežiui metė dėmę, 
kad jis “didesnėse iškilmėse” 
sėdi su “Rusijos bolševikų-ko- 
munistų agentais”, kad su bol
ševikais' darąs visokius “slaptus 
gišeftus” ir pan. Jis paskelbė, 
kad jau mums, visiems lietu
viams, ateinanti “sūdna diena”, 
nes Vatikanas visus mus “su
grauš”. . . Štai jo žodžiai:

šimtmečiais Vatikano bosai (visi 
pabraukimai mano — P. Str.) mus 
graužė ir tebegraužia, kaip vėžys, ir 
jeigu nieko mes nedarysime, jie mus 
sugrauš, kad nei žymės neliks, kad 
čia mes gyvenome, dirbome ir kuni
gus šėrėme.

Ką sako šitie žodžiai apie pa
tį autorių, rodos, aiškinti nerei
kia. Regėjimas, girdėjimas, už- 
uodimas ar kitoks jautimas vi
sai nesančių dalykų medicinos 
moksle vadinamas haliucinacija. 
Toliau jis rašo:

Nieko nelaukiant reikia nutraukti 
visus santykius su Vatikanu, pasiim
ti į savo rankas kapines, bažnyčias, 
ir visą kitą bažnytini turtą.

čia, teisine terminologija sa
kant, yra kvalifikuotas plėšimas, 
vykdomas ne paskiro asmens, o 
visos nusikaltėlių gaujos. Nepri
klausomos Lietuvos įstatymais 
(Baudžiamojo Statuto 589 str.) 
toks nusikaltimas baudžiamas 
sunkiųjų darbų kalėjimu. Tiesa, 
Montrealio “pagerintos” “NL” 
idėjinis kovotojas (su Kat. Baž
nyčia) nurodo to plėšimo “ge
rą tikslą”, būtent, prisiplėšus 
bažnytinio turto, įsisteigti “lie
tuvių tautinę bažnyčią”. Bet aš 
labai abejoju, ar Kanados poli
cija, prokuratūra ir teismai tą
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Montrealio “Gintaras” ruošiasi Čikagon
ALFONSAS NAKAS

Kiekvienas ansamblis, kiek
vienas didesnis ar mažesnis me
ninis kolektyvas, kiekviena vai
dintojų, muzikantų ar tautinių 
šokių šokėjų grupė dažniausiai 
pradžią gauna iš vieno energin
go, talentingo asmens iniciaty
vos. Kai kalbame apie Montrea
lio jaunimo ansamblį “Gintarą” 
ir šiuo kartu ypatingai mums 
rūpimą to ansamblio tautinių 
šokių grupę, tai pirmiausiai tu
rime nors keletą žodžių pasaky
ti apie “Gintaro” organizatorių, 
steigėją, meno vadovą Zigmą 
Lapiną. Kauniškis, gimnaziją 
baigęs, pasirinko muzikos moks
lus (harmonija ir instrumentaci- 
ja) Kauno konservatorijoje. Su 
Lietuvos laisvės žlugimu, su tau
tos ir kartu asmenine tragedija 
Z. Lapino gyvenimo keliai pa
suko kitomis kryptimis. Po vi
siems mums žinomos odisėjos 
jis atsidūrė Kanadoje ir vietoj 
konservatorijos turėjo rinktis 
inžinerijos studijas. Tik po eilės 
metų, baigęs Sir Williams uni
versitetą, jau projektuodamas 
sprausminių lėktuvų motorus 
ir sudaręs šeimai patogias gyve
nimo sąlygas, Z. Lapinas vėl grį
žo prie pirmosios meilės — mu
zikos. Jis davė keletą muzikos 
kūrinių Montrealio lietuvių dra
mos teatrui, pats ėmė gaminti 
skudučius bei kitokius ligtuvių 
liaudies instrumentus ir moky
ti jais groti iš pradžių visus mu
zikalius skautus, o paskui suor
ganizavo orkestrą. Liaudies in
strumentų orkestras galutinai 
tapo realybe tik 1968 m. pava
sarį. Netrukus buvo suorgani
zuota tautinių šokių šokėjų bei 
dainininkų grupė, čia jau prasi
deda “Gintaro” istorija.

“Gintaro” krikštynos įvyko 
1969 m. balandžio 26 d. Virš 50 
jaunuolių meninis vienetas pa
sirodė stipriai ir įdomiai. Per 
paskutinius trejetą metų “Ginta
ras” džiugina Montrealio lietu
vius kiekviena įmanoma proga. 
Kai gintariečiai šokėjai tauti
nius šokius atlieka, tai liaudies 
instrumentų muzikantai juos pa
lydi. Kartu praskamba įr lietu
viška daina, ir lietuviškas žodis. 
Tokių ansamblių nėra daug. Jie 
turi didelį pasisekimą. Nenuos
tabu, kad Montrealio “Ginta
ras” per trejus metus su savo 
koncertais — spektakliais ap
lankė eilę Kanados ir JAV lie
tuviškų telkinių: Otavą, Vašing
toną, Torontą, Hamiltoną, Ro- 
česterį, Filadelfiją, Londoną, 
Hartfordą, Bostoną, Vankuverį, 
Edmontoną, Winnipegą, Čikagą. 
Kuris gi kitas ansamblis tokiu 
trumpu laiku tiekoje vietų bu
vojo?

šiuo metu Montrealio “Gin- 
taras” ruošiasi į pasaulio lietu- 
jo “gerą tikslą” laikytu patei
sinamu pagrindu plėšimams 
vykdyti.

Kas galėjo tikėti, kad “NL” 
Kanados Montrealy taip atrodys 
be Kardelio? 

vių IV-ją šokių šventę. Kai III- 
je tautinių šokių šventėje jau 
šoko kiti trys “Gintarai”, mont- 
reališkis dar tik repetavo. Da
bar, liepos 2 d., tarptautiniame 
Amfiteatre, tikime, Montrealio 
“Gintaras” žėrės jaunyste, bus 
darnus ir pavyzdingas vienetas. 
Kad Čikagoje “Gintaras” gerai 
pasirodytų, šalia ansamblio me
no vadovo tautinių šokių grupe 
ypatingai rūpinasi jos vadovė ir 
mokytoja nuo pat įsisteigimo 
ponia Hilda Lapinienė

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIA DOVANA 
j LIETUVĄ 
SPECIALŪS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMAI

INTER T RADĘ 
EXPRESS CORPORATION 
PIRMIAUSIAI JUMS TAI 
PASAKĖ, O DABAR JŪSŲ 
GIMINES TAIP SAKO. 
Su specialiais rublių pažymė
jimais jūsų giminės galės 
gauti visko tik už dalį regu
liarios kainos, nes specialaus 
rublio vertė yra 4 kartus ar 
daugiau didesnė už regulia
raus rublio. Tai lyg nueitum į 
krautuvę su $100 ir gautum 
prekių už $200 ar $300 vertės 
ar net daugiau. Specialūs rub
lių pažymėjimai gali būti taip 
pat iškeičiami į pinigus di
desne jų verte.
PILNAI GARANTUOTA IR 
APDRAUSTA. TIK INTER- 
TRADE EXPRESS CORP. 
JUMS GREIČIAUSIAI 

PATARNAUS
Šie pažymėjimai pristatomi 
gavėjui į namus maždaug per 
3 savaites. Dabar specialaus 
rublio kaina yra $2.35. 
TAI PILNA KAINA 
JOKIŲ KITŲ MOKESČIŲ 
Galite siųsti kokia tik norite 

sumą.
PRAŠYKITE MŪSŲ 
NEMOKAMO ILIUSTRUOTO 

KATALOGO
Užsakykite dabar tik per
Labai svarbu!
Automobiliai 

gaunami tik per trumpą laiką 
I Greitas pristatymas

“ŽIGULIAI” VAZ 2101___
____________  JAV $3214.00 
“MOSKVIC” 412 IZII _____

__ JAV $3155.00 
“MOSKVIC” 408 IE_______
____________  JAV $3033.00 
“ZAPOROŽEC” ZAZ 968 __
____________ JAV $2026.00 
PRAŠYKITE SPECIALAUS 
MŪSŲ BIULETENIO SU 
AUTOMOBILIŲ 

NUOTRAUKOMIS
APARTAMENTAI 
Prašykite specialaus mūsų 

biuletenio.
MES TURIME 2 3 METŲ 
PATIRTĮ ŠIAME VERSLE 
IR TŪKSTANČIUS 
PATENKINTŲ KLIENTŲ.
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Čikagos lietuviu horizonte
 Vladas Ramojus --------- ---

TEATRINĖJE PADANGĖJE
Gegužės 6 lankantis Vašingtone,

D.C., atsirado netikėta proga išklau
syti vieną iš geriausių lietuvių lite
ratūros vakarų, kuri rengė JAV sos
tinėje gyvenantieji ateitininkai. Į 
vakarą susirinko visa Vašingtono 
lietuviškoji grietinėlė, nežiūrint pa
žiūrų skirtumo, kaip kad dera šiais 
ekumeniniais laikais. Programoje 
dalyvavo: Jonas Aistis, Jurgis Blc- 
kaitis, Kazys Almenas, Antanas Vai
čiulaitis ir akt. Henrikas Kačinskas, 
šalia jų pasirodė ir Vašingtono — 
Ballimorės liet. taut, šokių grupė. 
Porą valandų užtrukęs vakaras buvo 
viena šviesiausių kultūrinių akimir
kų. Po programos draugiški pokal
biai užtruko iki nakties gilumos.Kun. 
A. Keziui reikėjo gerokai pasidar
buoti, gaudant "Dvylikos” filmo tę
siniui poeto J. Aisčio, akt. II. Ka
činsko bei kitų pozas ir pokalbius.

Tą vakarą praleidom kelias ma
lonias akimirkas su režisoriu bei po
etu J. Blekaičiu. Maždaug 1949-53 
jis gyveno Čikagoje ir vadovavo iš 
Hanau atsivežtam dramos sambūriui 
“Atžalynas”. Tais metais “Atžaly
nas”, rež. J. Blekaičio ir jaunųjų ak
torių dėka, išvystė tokią teatrinę 
veiklą, jog atrodė, kad laisvojo pa
saulio lietuvių sostinė ilgai gyvens 
lietuvių teatro renesansu. Iškilo nau
ji ir daug žadą aktoriai: I. Nivinskai- 
tė, J. Kelečius, jau Lietuvoje pra
dėjęs reikštis K. Gandrimas ir visa 
eilė kitų. Deja, intrigos ir kiti už
kulisiai po kelių metų sugriovė ši te
atrą. I Vašingtoną išvyko ir jo šir
dis -r- rež. J. Blekaitis. Taip ir gegu
žės 6 vakarą Vašingtone tiek rež. J. 
Blekaičio, tiek ir jūsų koresponden
to mintys vėl nukrypo i Čikagą, į 
tuos gražius teatro laikus, kurie, 
nors ir neilgai truko, liks gyvi mūsų 
kultūros istorijoje. Rež. J. Blekaitis 
ypač gėrėjosi akt. J. Kelečiaus da
bartiniu aktyvumu, liūdėjo dėl akt. 
K. Gandrimo perankstyvo pasitrau
kimo pradžioje iš teatrinės veiklos, 
o pernai vasarą ir iš gyvųjų tarpo.

šį pavasarį Čikagos lietuvių veik
lą vėl vainikuoja grandinė naujų pa
statymų. Gegužės 21 d. korp! Nco- 
Lituania rūpesčiu jaunosios kartos 
rež. M. Sinilgaitė pastatė V. Krėvės 
istorinę dramą “Skirgaila”, kur ša
lia veteranų aktorių vaidino ir eilė 
jaunimo atstovų. Birželio 10 d. sta
toma A. Škėmos drama “Trys apie 
traukinį”. Veikalą stato LB Kultū
ros Fondas, vaidina LB dramos stu
dijos auklėtiniai, režisuoja taip pat 
jaunosios kartos atstovė Ž. Numgau- 
daitė. Šio pastatymo įkvėpėjas bei 
judintojas yra LB Kultūros Fondo 
pirm, dramaturgas A. Kairys, kurio 
gyvenime teatras yra vienas iš pa
čių svarbiausių rūpesčių. II jaunimo 
kongreso proga taip pat paskelbtos 
dviejų veikalų premjeros: mūsiškio 
K. Ostrausko ir Lietuvoje gyvenan
čio K. Sajos. Smagu, kad J. Blekai
čio ir kitų pasėta teatrinė veikla 
Čikagoje, vėliau brandinta Lietuvių 
Scenos Darbuotojų S-gos, o paskuti
nių kelių metų laikotarpyje ypač pu
renama LB Kultūros Fondo ir jos 
pirm. A. Kairio, — po 20 m. taip su
lapojo, jog premjeros seka premje
rą. O svarbiausia, kad užsiaugintas ir 
prieauglis, kuris garantuoja ateitį. 
Tai liudija M. Smilgaitės, ž. Num- 
gaudaitės, D. Juknevičiūtės ir kitų 
vardai.

BALETAS
Čikagoje veikia viena kita lietuvių 

baleto studija, kurias lanko daugiau
sia lietuvių vaikai. Iš jų ypač popu
liari Jaunučio Puodžiūno baleto stu
dija. Studijos darbe talkina ir pro
fesionalė balerina Violeta Karosai-

tė. Tiesa, ir J. Puodžiūnas savo lai
ku buvo profesijonalas šokėjas, bet 
jam nusibodo “čigoniškas” keliaujan
čių baletininkų gyvenimas — iš Ka
lifornijos persikėlė į Čikagą ir čia 
per eilę metų visas jėgas atidavė sa
vajai baleto studijai. Pradžioje ją 
lankė per 100 jaunuolių, dabar liko 
03. Kaikurios, kaip J. Kolytė, jau 
tolokai pažengė.

Gegužės 20 d. Jaunimo Centro sa
lėje įvyko pavasarinis J. Puodžiūno 
baleto studijos vakaras. Jaunų tėvų 
bei svečių prisirinko pilna salė. O 
ir programai pasiruošta neatkištinai. 
Dekoracijos, šviesos bei režisūra su
darė tiesiog profesijonalinio spektak
lio atmosferą. 63 šokėjos, vis besi- 
keisdamos, atliko G. Gershwyn “Mė
lynąją rapsodiją” ir B. Dvariono 
“Mažąją siuitą”. Atskirus numerius 
atliko V. Karosaitė su J. Puodžiūnu.

RAŠYTOJO DOVANA
Eilė laiškų, pasirodžiusių išeivijos 

liet, spaudoje, perša mintį, kad mū
sų mokyklinis jaunimas skaitytų 
grožinę literatūrą, parašytą Lietuvo
je gyvenančių jaunimo rašytojų. Siū
loma net, kad LB švietimo taryba 
sudarytų oficialų tokių skaitytinų 
knygų sąrašą. Nieko prieš neturiu, 
nes ir pas mane bibliotekoje tokių 
knygučių užtektinai yra. Sūnūs, jas 
paskeitę, kol kas neišaugo nei hi
piais, nei komjaunuoliais. Tad ši me
dalio pusė visai nebaisi. Baisi yra 
antroji: kad mes, piršdami Lietuvo
je išleistas knygas mūsų jaunimui, 
užmirštame savuosius, laisvėje gyve
nančius autorius. Ne vieno jų, Vyt. 
Nemunėlio, L. Žitkevičiaus, J. Mi- 
nelgos, D. Brazytės-Bindokienės, N. 
Užubalienės ir kitų geriausių knygų 
jaunimui tiražai mūsuose dar neiš
pirkti. O štai šiomis dienomis laisvė
je augantis liet, jaunimas vėl susi
laukė lituanistinės knygos — rašyt. 
Česlovo Grincevičiaus apysakaičių 
“Vyskupo katinas". C. Grincevičius 
yra ne tik pedagogas, mokyklose 
gyvenimui paruošęs daug lietuvių 
jaunuolių, bet ir puikus pasakoto
jas ir stilistas. Todėl “Vyskupo ka
tiną” išleidusią LB švietimo tarybą 
tenka tik sveikinti kartu su autoriu
mi už puikią dovaną mūsų jaunimui, 
o tėvus kviesti, kad jie tą knygą sa
vo vaikams būtinai nupirktų. Knyga 
papuošta gyvomis dail. A. Palubins- 
kienės iliustracijomis.

MIRĖ R. J. VALAITIS
Gegužės 25 d. Čikagoje mirė il

gametis dienraščio “Draugo” reika
lų vedėjas, Lietuvoje buvęs vienas iš 
“Žaibo” spaudos bendrovės, kuri lei
do “XX amžių”, steigėjų bei direkto
rių, Remigijus Juozas Valaitis. Pali
ko nuliūdusią žmoną, dvi dukras ir 
penkis sūnus, brolius bei kitus gimi
nes. Velionies vardas jau nuo 1924 
m. neatskiriamai surištas su lietuvių 
katalikiška spauda, kuriai atidavė 
beveik 50 savo gyvenimo metų. 1948 
m. buvo pakviestas į dienraščio 
“Draugo" administraciją. Dienraštis 
tada visai merdėjo. Po kelerių metų 
(apie 1953) jis pasiekė patį didžiau
sią tiražą iš visų išeivijos laikraščių 
ir toje augštumoje išsilaikė iki šių 
dienų. Tarp tų, kurie taip augštai iš
kėlė “Draugą” ir “XX Amžių”, švie
siomis raidėmis figūruoja ir R. J. 
Valaičio pavardė. Knygų leidime jis 
turėjo taip pat didelį įgudimą. Ir 
mūsų paskutinis pokalbis su velio
niu gegužės 20 d. rytą lietė vieną 
stambų veikalą, kuris ateinančią sa
vaitę turėjo eiti į presus. R. J. Va
laitis pažadėjo dar paskambinti pir
madienio rytą, bet nebepaskambino. 
Sekmadienį jį ištiko širdies smūgis ir 
sąmonės gerai neatgavęs ketvirta
dienio rytą iškeliavo amžinybėn.

LONDON,
KLB LONDONO APYLINKĖS 

VALDYBA, ryšium su R, Kalantos 
žygiu Kaune, parengė ant automobi
lių priklijuojamas juostas su įrašu 
“Freedom for Soviet-occupied Lit
huania”. Juostos, 4x16 colių dydžio, 
tinka klijuoti prie automobilių bu
ferių ar langų. Jos bus labai naudin
gos daugeliui lietuvių keliaujant po 
Kanadą ir JAV: į tautinių šokių 
šventę, jaunimo kongresą, Kanados 
Lietuvių Dieną Montrealyje ir pan.

Juosta gaunama nemokamai pas 
apyl. valdybos narius. Tenelieka nė 
vieno lietuvio automobilio Londono 
ir kaimyninėse apylinkėse be šios 
juostos.

LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRE
SAS kanadiečių tarpe skelbiamas 
per specialiai lėšoms telkti šokolado 
pardavinėjimą. Šokolado plytelių vir
šelyje yra įrašas: “II Lithuanian 
World Youth Congress—Thank you 
for your support”. Apylinkės valdy
ba su savo jaunimo narių entuzias
tinga talka pardavinėja šokolado ply
teles. Taip ji telkia lėšas jaunimo 
kongresai! vykstančių Londono apy
linkės jaunimo atstovų kelionės ir 
kitoms išlaidoms. Sis vajus mūsų pa
čių ir kanadiečių visuomenėje vyks 
ligi birželio 11 d. Pratęsimas nuo 
birželio 4 ligi 11 dienos buvo reika
lingas dėl pavėluoto šokolado prista
tymo.

LONDONO APYLINKĖ kviečia
ma duosniai atsiliepti j II Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso finansų 
komisijos prašymą vienkartinėmis 
aukomis paremiant kongreso darbus. 
Aukos, kurioms KLB krašto valdyba 
tikisi gauti nuo pajamų mokesčio at
leidimą, renkamos ant numeruotų

ONTARIO
lapų pačiam jaunimui talkinant. Šios 
aukos neina apylinkės jaunimo kong
reso vietinių atstovų kelionės ir su 
kongresu susijusioms išlaidoms. Jos 
bus reikalingos kongreso tiesiogi
nėms išlaidoms bei užsienio jaunimo 
kelionėms finansuoti.

Kongreso finansų komisija specia
liais raštai atžymi aukojusius $100 
bei didesnes sumas. Visi — organiza
cijos, pavieniai ir šeimos — duos
niai pasitikime aukas registruojan
čius jaunimo atstovus. Apyl. valdyba

EUGENIJUS BERSĖNAS Strath- 
roy gimnazijos 1972-1973 mokslo me
tams išrinktas moksleivių sąjungos 
pirmininku. Tai energingas, gabus 
jaunuolis, priklausąs Londono Lie
tuvių Kultūros Klubui “Aušra”. 
Strathroy gimnazijoje lietuviai stip
riai atstovaujami Bersėnų, Genčių ir 
Valaičių atžalyno. P.

METINIS PARAPIJOS SUSIRIN
KIMAS praėjo darnioje nuotaikoje. 
Pasidžiaugta įvykdytu nemažu re
montu, atliktu vien komiteto narių 
darbo jėga, tuo sutaupant parapijai 
nemaža pinigo. Susirinkimas išreiš
kė padėką klebonui kun. B. Pacevi- 
čiui ir parapijos komitetui už suma
nų parapijos ekonominių reikalų 
tvarkymą, o Londono lėšų telkimo 
skyriui už efektyvią paramą parapi
jai. Po įprastų pranešimų įvyko dis
kusijos ir klausimai bei sumanymai. 
Komiteto ir susirinkimo pirm. Br. 
Misius ragino išsiaiškinti visus ne
aiškumus susirinkime, kuris yra tam 
tikslui kviestas, kad paskui nerei
kėtų klausinėti kaimynų, negalinčių 
į klausimus atsakyti. Susirinkimo da
lyviams iškėlus, kiek ilgiau sustota 
ties aukojimo klausimu. Kaikurie

parapijiečiai nejaučia pareigos ati
duoti parapijai duoklę, kuri pro
porcingai parapijiečių skaičiui kiek
vienam išeina. Jie turi net po kelis 
namus, vasarnamius ir laivus, -o pa
rapijai numeta tik trupinius. Todėl 
kiti, besisieloją lietuviškos parapi
jos išlaikymu, turi aukoti keturgu
bai. Buvo įvairių siūlymų, jų tarpe 
ir labai griežtų, bet komiteto pirmi
ninkas ragino tą reikalą kol kas pa
likti aukotojų gerai valiai ir prašė 
visus parapijiečius nepamiršti, kad 
kainoms kylant smarkiai didėja ir 
visos išlaidos. Todėl visi prašomi ati
tinkamai padidinti ir savo aukas.

Pvz. ligi šiol parapija mokėdavo 
katalikių gimnazijai $900 j metus, o 
dabar turės mokėti $1322. Panašiai 
didėja ir visos kitos išlaidos. Koks 
yra aukos minimumas kiekvienam 
parapijiečiui, kad parapija galėtų iš
silaikyti, suinteresuotieji gali suži
noti iš komiteto pirmininko. Susi
rinkimui sekretoriavo k-to sekretorė 
Daniliūnienė. D. E.

Sudbury, Ont.
MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ, 

surengtą LB Sudburio apylinkės val
dybos ukrainiečių salėj, atidarė 
pirm. J. Bataitis. Sugiedojus Tautos 
himną, Silvija Martinkutė padekla
mavo progai pritaikytą jautrų eilė
raštį. Tautinių šokių grupė “Ramu
nėlė” pašoko “Pas močiutę augau” 
motinoms pagerbti, Sustą, Grandi
nėlę ir Sukčių. Londono lietuvaičių 
kvartetas “Rasa" gražiai padainavo 
dešimtį dainų. Kvartetą sudaro Liu
cija ir Vida Petrušaitytės, Remigi- 
ja Bliskytė ir Irena Jokubaitytė. Jū
ra Tolvaišaitė padeklamavo moti
noms pritaikytą eilėraštį. Tautiniams 
šokiams akompanavo A. Gatautis.

KAS UŽ LIETUVĄ KOVOJA, 
TAS Į LIETUVIŲ FONDĄ STOJA!

Grojo geras orkestras, veikė lietu
viškas bufetas ir loterija. Minėjimas 
praėjo labai pakilusioj nuotaikoj, 
dalyvavo daug žmonių. Buvo pora 
šeimų iš Sault Ste. Marie, pora šei
mų iš Toronto ir Hamiltono. Prie 
parengimo, be valdybos, daug pri
sidėjo L. Griškonienė, Z. Griškonytė 
ir K. Jonikas. Pamaldos už moti
nas buvo atlaikytos antrąjį gegu
žės sekmadienį. Londono jaunimas 
prieš pamaldas ir po pamaldų pla
tino lietuviškas knygas ir plokšteles. 
Londono jaunimo sutiktuvės buvo 
pas S. E. Tolvaišas, o šaunios iš
leistuvės, dalyvaujant visai valdybai, 
klebonui ir Sudburio rinktiniam jau
nimui — pas K. E. Sviežikus.

KITOS ŽINIOS. Tumo-Vaižganto 
šeštadieninė mokykla užbaigė moks
lo metus tradicinėmis vaišėmis, ku
rias paruošė apylinkės valdyba. — 
Vytautas Kručas, studentas, laimin
gai grįžo iš 9000 mylių kelionės po 
Kanadą, JAV ir Meksiką. — Pranas 
Visockas susituokė su Josephine Be
de. — Pakrikštytas Vincas A. Visoc
kas: kūmais buvo P. Visockas ir J. 
Visockienė-Bede. — Gedulingos Mi
šios atgiedotos už a.a. Mykolo Pranc- 
kūno vėlę, užpr. p.p. Adomaičiai; už 
a.a. Marijos Simonavičienės vėlę, 
užpr. A. Braškys. — Į Sudburio įvai
rių tautybių meno tarybą įeina net 
trys lietuviai: vicepirmininkė Silvi
ja Martinkutė, jaunimo atstovė Dan
guolė Remeikytė ir Juozas Bataitis.

K.A.S.

PADĖKA
Šių metų balandžio mėn. staiga iš

tiko mane širdies smūgis. Ambulan- 
su buvau nuvežta j General ligoninę. 
Nuoširdžiausiai dėkoju klebonui kun. 
A. Sabui, kuris aprūpino mane šv. 
sakramentais ir lankė ligoninėje. 
Ypatingą padėką reiškiu savo duk
teriai iš Toronto Daliai Jasiūnaitei, 
kuri, gavusi iš savo darbovietės ato
stogų, slaugė mane ligoninėje 4 die
nas, nuo ankstyvo ryto iki vakaro, o 
taip pat už gėles ir dovanas; taip 
pat dukteriai Violetai ir jos vyrui 
Viljamui Gulutsonams iš Europos, 
kurie telegramomis ir laiškais teira
vosi apie mano sveikatą. Nuoširdus 
ačiū torontiškiams už gėles, dovanas 
ir laiškus: mano mamytei A. Augus- 
taitienei, p.p. Šakaliniams, Girėnams, 
R. šakaliniu!, J. Wright, E. Augus- 
taičių šeimai iš Čikagos, p. Mitalams, 
G. Šakalinytei iš Otavos. Didelė pa
dėka sudburiškiams už gėles, dova
nas, lankymą ligoninėje ir namuose, 
linkėjimus pasveikti: p.p. Lumbiams, 
Kriaučeliūnams, Baltutienei, Pode- 
rienei, G. Poderytei, Semežienei, V. 
Hensen - Kriaučeliūnaitei, Kraujalie- 
nei, Mazaičiui, Rukšienei, R. Kusins- 
kaitei, Pranckūnienei, adv. R. War
ren ir šeimai, mokyt. Flaherty’s ir 
šeimai, mokyt. Hall, p. Kilby, p. 
Wandziak, p. Wilson, p. Rossi, p. 
Roger, p. Simpson, p. Stripoy ir p. 
Howard.

Visada lieku dėkinga —
Viktorija Jasiūnicnė

DĖMESIO PENSININKAI

PADIDINTAS GARANTUOTŲ
PAJAMŲ MINIMUMAS

%

VISKAS ENCYCLOPEDIA LITUANICA’I
Leidžiant LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ buvo įmanoma šiaip taip vers

tis vien iš prenumeratos mokesčio: vieno išleisto tomo prenumerata įgalin
davo leisti sekantį tomą. Su ENCYCLOPEDIA LITUANICA yra kitaip. Nors 
ir buvo dėta labai daug pastangų, bet toli gražu nesusidarė tiek prenu
meratų, kad būtų užtikrintos bent pačios kukliausios sąlygos jos leidimui. 
Jau I-jį tomą išleidus, aiškėjo, kad vargu ar įsigyvens LIETUVIŲ ENCIK
LOPEDIJOS praktika. Tačiau dirbame toliau jieškodami išeities. Štai, to 
tikslo — prenumeratorių padaugėjimo — siekdami, pereitą kovo mėn. krei
pėmės į ENCYCLOPEDIA LITUANICA prenumeratorius prašydami, kad 
kiekvienas surastų bent vieną naują ENCYCLOPEDIA LITUANICA pre
numeratorių. Deja, atsiliepimas buvo neįtikėtinai mažas.

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

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

Po birželio 30 d. atsakysime į gautus pasiūlymus.
1. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 36 tomai,
2. VINCO KRĖVĖS RASTAI, 6 tomai ___
3. B. Kviklys, MŪSŲ LIETUVA, 4 tomai _
4. K. Jurgėla, LIETUVOS SUKILIMAS

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

ISTORIJA, 639 psl. ________________
6. B. Raila, DIALOGAS SU LIETUVIAIS

560 psl.____ ______________________

kaina $299.00, siūlau $ ....
kaina $25.00,

$42.00,
siūlau $

kaina siūlau $------

kaina $10.00, siūlau $...... -

kaina $10.00, siūlau $......

kaina $7.00, siūlau $ -
O vienuolika kitų leidinių: P. Andriušio raštų I t., J. Balio — Lietuvių 

dainos Amerikoje, J. Sešplaukio — Nemarioji žemė, L. Dambriūno — Lie
tuvių kalbos veiksmažodžių aspektai, St Santvaro — Atidari langai ir 
Aukos taurė, A. Vaičiulaičio — Gluosnių daina, A. Rukšos versta Enėjidė, 
V. Šlaito — Eilėraščiai, A. Kutkaus — Dainininko dalia, Lietuvos žemėlapis 
— kaina $38.00, siūlau $_______
Vardas pavardė
Adresas _____

Šią atkarpą prašome išsikirpti ir, pasirinkus norimą leidinį bei 
pažymėjus siūlomą kainą, atsiųsti leidyklai: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 
395 W. Broadway, P.O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127, USA.

Pinigų iš anksto siųsti nereikia.

IKI $150 MĖNESIUI (PAVIENIAMS PENSININKAMS) 
IR IKI $285 MĖNESIUI (VEDUSIEMS PENSININKAMS) 

IR... JEI PRAGYVENIMO IŠLAIDOS KILS...
PENSIJOS TAIP PAT

□ pensijos ir pensijų priedai yra padi
dinti nuo praėjusio sausio mėnesio, 
prisitaikant prie pragyvenimo pa
brangimo ...

□ ateityje, jei pragyvenimo išlaidos 
didės, tai ir pensijos bus atitinkamai 
padidintos kiekvieną balandžio mė
nesį . . .

□ visi 1.8 milijono pensininkų gaus 
savo pensijas ir priedus, atitinkamai 
padidintus, pagal pragyvenimo iš
laidas ...

□ 1 milijonas 65 metų amžiaus ir vy
resnių (apie 60% visų pensininkų) 
gaus pakėlimus maksimalinių arba 
dalinių priedų ...

□ dar kiti 100.000 pensininkų pirmą 
kartą turės teisę į papildą, nes jiems 
leista turėti didesnes pajamas . . .

Tiems, kurie turi teisę j

papildą

Visi gaunantieji pagrindinę senatvės 
pensiją liepos mėnesį gaus informacinę 
medžiagą ir papildui gauti formą (Sup

plement Application Form), kuri padės 
jiems nustatyti, ar dabar turi teisę gauti 
papildą.

Jūsų senatvės pensija

Jūsų gegužės mėnesio čekyje pakėlimo 
dar nebus.

Jūsų birželio mėnesio čekyje bus įrašyta: 
atsilikusios sausio-gegužės
mėnesių išmokos $14.40
nauja reguliari mėnesinė
išmoka $82.88

Iš viso tik birželio mėnesį
gausite $97.28

Jūsų senatvės pensija ir

papildas

Gaunantieji maksimalinę sumą — senat
vės pensiją ir garantuotų pajamų papildą 
turės teisę gauti: iki $150 paskiras as
muo, net ir vedęs, jei antroji pusė nėra

pensininkė; $285 vedusių pora, kur abu 
yra pensininkai, t.y. po $142.50.

Dabar gaunantieji dalinį papildą taip pat 
gaus tą patį padidintą priedą, bet ne 
naująjį anksčiau minėtą maksimumą.

Jūsų gegužės mėnesio čekyje dar nebus 
pakėlimo.

Jūsų birželio mėnesio čekis bus išrašytas 
pagal naują nuostatą, įjungiant ir atsili
kusią sumą nuo praėjusio sausio.

Reikia daugiau informacijų?

Papildoma informacija bus išsiuntinėta 
visiem pensininkam birželio vidury. Ji 
taip pat gaunama Jūsų provincijos sos
tinės regijoninėje įstaigoje (regional Old 
Security Office).



Viktoras Bričkus, Motina su kūdikiu. Tai vienas paskutiniųjų dailininko 
darbų, atliktų prieš mirtį Meksikoje

Nuo staigmenos i staigmena
Naujqjq išeivijos poezijos antologijq pasitinkant

DAILININKO BRIČKAUS NETEKUS
TELESFORAS VALIUS

1971 m. liepos mėnesio vieną 
šeštadienio vakarą Viktoro ir 
Claire Bričkų namuose arti
miausi jų draugai ir giminės 
rinkosi atsisveikinimui jiems iš
vykstant į Meksiką. Viktoras 
Bričkus, išdirbęs apie dvylika 
metų W. A. Porter gimnazijoje, 
buvo gavęs vienerius metus 
atostogų pasitobulinti meno te
orijoje ir praktikoje.

Daugeliui mūsų tas vakaras 
buvo paskutinis su Viktoru, š. 
m. gegužės 10 d. V. Bričkus mi
rė Meksikoje. Mirties priežastis 
— skilvio kraujo indų sutrūki
nėjimas (massive hemorrhage 
of lower intestines). Manoma, 
kad Kanados sąlygose jo gyvy
bė būtų galėjusi būti išgelbėta. 
Velionis palaidotas gegužės 17 
d. iš Toronto Prisikėlimo para
pijos bažnyčios Mount Pleasant 
kapinėse, Shoneker’ių šeimos 
grupėje. Kun. Placidas Barius, 
OFM, subtilioje nuotaikoje at
liko paskutinį Bažnyčios patar
navimą a. a. Viktorui Bričkui. 
Šv. Mišias pradėjęs lietuviškai, 
jis prabilo angliškai, pastebėda
mas, kad našlės Klaros buvo 
pageidauta paskutini Bažnyčios 
patarnavimą atlikti Viktoro 
gimtąja kalba — lietuviškai. 
Kadangi bažnyčioje dalyvių tar
pe vyravo kanadiečiai, lietuvių 
kalba atlaikytos Mišios sudarė 
jaukią atmosferą. Pagarba naš
lei už jos tokį apsisprendimą!

Meksikoje V. Bričkus ruošėsi 
magistro laipsniui Guadalajara 
universitete, kurio skyrius yra 
San Miguel de Allende (mieste, 
kuriame Bričkai gyveno). Šalia 
teoretinių studijų, V. Bričkus 
reiškėsi ir kūrybinėje srityje. 
Viktoro ir Klaros Bričkų Mek
sikoje sukurtu darbų paroda bu
vo atidaryta š. m. gegužės 9 d. 
Instituto Galerijoje (universite
to namuose). Bričkus išstatė 30 
darbų — akvarelių bei piešinių, 
K. Bričkienė—15 akrilikos dar
bų.

V. Bričkus gimė Lenkimų 
bažnytkaimy, Kretingos apskr., 
Lietuvoje, 1924 m. kovo 31 d. 
1941 m. baigė Skuodo gimnazi
ją ir po to dirbo girininkijoje. 
1944 m. išvyko į Vokietiją. Po 
metų apsigyveno Danijoje, Rau-

RIMVYDDAS J. ADOMAVIČIUS, 
matematikos ir elektros inžinierius. 
Baigė šį pavasarį Queens universi
tetą Kingstone (Mathematics and 
Engineering with first class hon
ours). National Reserch Council sti
pendininkas magistro laipsniui gau
ti. 1962 m. baigė Toronte Maironio 
lietuvių šeštadieninę mokyklų. Lie
tuvių evangelikų liuteronų Išgany
tojo parapijos narys. Pakviestas 
Queens universiteto, šią vasarą dir
ba elektronikos skyriaus tyrimo la
boratorijose kaip profesoriaus asis
tentas

donojo Kryžiaus stovykloje. 
1948 m. emigravo į Kanadą. On
tario provincijoje atliko darbo 
sutartį ūkyje. 1951 m. įstojo į 
Ontario College of Art Toronte 
ir ją baigė 1954 m. (tapybos ir 
piešimo skyrių), gaudamas ka
ralienės atstovo Ontario provin
cijai medalį ir stipendiją. 1955- 
56 m. studijavo ofortą L'Ecole 
des Beaux-Arts mokykloje Pary
žiuje. Čia teko Viktorą arčiau 
pažinti ir stebėti jo kaip žmo
gaus ir dailininko nuotaikas. 
Dirbo daug ir domėjosi Pary
žiaus dailės gyvenimu, įsisavin
damas visa, kas jam buvo nau
dinga jo ateities kūrybai. Grį
žęs į Torontą,-dirbo komerciniu 
dailininku pramonėje, laisvalai
kiais ruošdamas piešinius ir lie
tuviškajai spaudai, dažniausiai 
“Skautų Aido’’ žurnalui. 1960 
m. pasiryžo pereiti į pedagoginį 
darbą. Baigęs Ontario College 
of Education (Toronto universi
tete) kursą, pradėjo dėstyti me
no dalykus gimnazijoje. Pasku
tiniaisiais metais buvo ir meno 
skyriaus vedėju.

V. Bričkus yra dalyvavęs ei
lėje parodų su Kanados grafi
kos ir Kanados akvarelistų są
jungomis. 1962 m. gavo Sterling 
Trust premiją už grafikos dar
bą, atliktą “silk screen” techni
ka. Buvo aktyvus narys: Onta
rio Society of Artists, Canadian 
Society of Graphic Art, The So
ciety of Canadian Painter-Et
chers and Engravers (pirminin
kas 1964 rm), The Canadian So
ciety of Painters in Water Co
lour (pirmininkas 1966 m.). V. 
Bričkaus darbu yra Art Institu
te of Ontario ir Londono, Ont., 
meno muzėjuje.

V. Bričkus, siekdamas gerų 
rezultatų mene ir pedagoginia
me darbe, pasižymėjo nepapras
tu pasiryžimu ir energija. Daug 
metų Viktorui teko grumtis su 
gyvenimo realybe: nugalėti fizi
nius nepriteklius, baigti visą ei
lę studijų bei žiemos ir vasaros 
kursų, kad užsitikrintų pasiek
tą poziciją. Paskutinioji išvyka 
studijoms į Meksiką galėjo bū
ti jau paskutinioji studija jo 
akademinėje srityje. Po jų, at
rodo, Viktoras būtų galėjęs jau 
daugiau atsidėti savajai kūry
bai.

Netikėta mirtis 1972 m. ge
gužės 10 d. ir vėl pasiėmė lietu
vį dailininką amžinybėn. V. 
Bričkaus netekus, ir taip jau ne
gausi lietuviu dailininkų šeima 
išgyvena, liūdi, ir jungiasi giliai 
užuojautai Viktoro šeimai ir jo 
artimiesiems.

Atsiųsta paminėti
švietimo Gairės nr. 6(10), 1972 

m. Lietuviškojo ugdymo žurnalas 
mokyklai ir šeimai, leidžiamas JAV 
LB švietimo tarybos Čikagoje. Meti
nė dviejų numerių prenumerata — 
$2, atskiras nr. — $1. Prenumeratas 
siųsti JAV LB švietimo tarybos ižd. 
St. Rudžiui, 415 Plum St., Michigan 
City, Indiana 46361, USA.

Ateitis, 1971 m. nr. 9 ir nr. 10, 
1972 m. nr. 1. Lietuvių katalikiško 
jaunimo žurnalas. Su š.m. 1 nr. pa
sikeitė redakcijos sudėtis. “Ateitį” 
dabar redaguoja kun. Jonas Staškevi
čius, 941 Dundas St. W., Toronto 3, 
Ont., Canada. Redakcijos kolektyvas: 
Rūta Čepaitytė, Algis Čepas, Leonas 
Dambriūnas, Dainora Juozapavičiūtė, 
Gabija Juozapavičiūtė, sės. Dalia 
Keblinskaitė, Vincas Kolyčius, Almis 
Kuolas, Danguolė Stončiūtė, Onilė 
Vaitkutė. Administratorius — Juo
zas Polikaitis, 7235 So. Sacramento 
Ave., Chicago, Ill. 60629, USA.

Lituanus No. 4, winter 1971. Treč-

Nors žinojom leidinį pasiro
dysiant (apie tai buvo dažnokai 
užsimenama “Draugo” skiltyse), 
retai kuri išeivijos knyga taip 
nustebino savo išvaizda skaity
toją, kaip K. Bradūno redaguo
tas “Lietuvių poezijos” III to
mas. Žinoma, ne visus. Negau
nantieji leidinių iš tėvynės galė
jo to ir nepastebėti. Mačiusiems 
ar turintiems Vilniuje išleistą 
“Lietuvių poezijos” dvitomį ta
čiau buvo staigmena, kad trečio
jo tomo leidėjai jam parinko vi
sai tuos pačius trinyčius. Tą patį 
dviejų spalvų — smaragdinį ir 
baltą — aplanką, tą patį viršelį, 
formatą, tipografiją, kad bent 
lentynėlėj stovėtų šalia to, ką 
svetimieji stengiasi plaišiot, iš- 
skirt. Pirmą kartą išeivijos lei
dybos istorijoj mėginta taikyt 
Marshall McLuhan dėsnį “Me
dium is a mesage”. Galėjo juk 
knyga pasipuošti kur kas pra
bangesniu drabužiu, sušlamėti 
šilkais. Leidėjai betgi norėjo jau 
pačia išore, simboliškai pabrėž
ti išeivių kūrybos priklausymą 
tai pačiai genčiai. Siekta neišsi- 
skirt, nes tik tituliniame puslapy 
po romėniškojo skaitmens III 
mažas prierašas paaiškina: “išei
vijoje 1945—1971”. šiaip net vi
dinė struktūra ta pati: autorių 
kūryba grupuojama chronologi
ne tvarka, apie kiekvieną spaus
dinama smulkesniu šriftu bio
grafinių žinių, nurodomi biblio
grafiniai šaltiniai. Tai techniški 
dalykai, bet jais išsakoma idėja, 
kuria visi tikim: ateis diena, kai 
visa, kas lietuvio sukurta visose 
žemėse ir žemynuose, susilies 
vienan sraunian Nemunėliu. Re
daktoriaus žodyje tai išsakoma 
šitaip:

Reikėjo mūsų kultūros istorijai 
tokios knygos dar ir dėlto, kad sveti
mieji tėvynėje lig šiol neleidžia nei 
skaitytojui, nei literatūros tyrinėto
jui • kritikui suvokti išeivijos poezi
jos visumos, jos egzistencijos, nero
dant literatūros nagrinėjimo veika
luose ir istorinės raidos antalogijose.

“Lietuvių poezija išeivijoj” 
yra tam tikra prasme protesto 
nota prieš svetur sukurtos lyri
kos ignoravimą. Tenka tačiau 
pasidžiaugti, kad stengiamasi su
prasti tenykščią padėtį. Biogra
finėse žinelėse suminimi gausūs 
atvejai, kai net mirusių poetų 
kūriniai nepateko į Lietuvoj lei
džiamus raštus, bet, kaip pabrė
žiama redaktoriaus žodyje, “tai 
padaryta tenai svetimųjų atkly
dėlių įsaku”. Užuot kaltinus bro
lius, kurių rankos surištos, sten
giamasi kruopščiai surinkti vie
nan daiktan medžiagą, kuri, ap
linkybėms pasikeitus, galėtų 
parsirasti namolio. Juo labiau, 
kad toji medžiaga, net ir laisva
me pasaulyje gyvenančiam, ne- 
visada prieinama. Išsklaidyta pe
riodikos puslapiuose, užsimetu- 
siose knygelėse.

I
Redaktorius K. Bradūnas ne

pabūgo to milžiniško darbo ir 
vien savo apimtimi (pusseptinto 
šimto puslapių, 80-ties autorių 
kūryba) leidinys tikrai imponuo
jantis. Tiesa, turime J. Aisčio — 
A. Vaičiulaičio redaguotą “Lie
tuvių poezijos antologiją”, bet 
jinai pasirodė prieš 20 su viršum 
metų (1951). Jos tęsiniu galima 
būtų laikyti V. Kazakevičiaus pa
ruoštą skaitymėlių knygą “Gra
ži tu mano, brangi tėvyne”, bet 
ji siaura, orientuota tėvynės 
gamtos grožio išaugštinimo link
me ir nežinia kaip plačiai paskli
dusi. Žodžiu, išeivijos poezijos 
visumos vaizdą pateikiančio lei
dinio jau senokai pasigedome.

Redaktoriaus ryžto dėka “Lie
tuvių poezija išeivijoj” ne tik už
pildo šią spragą, bet ir pateikia 
skaitytojui naują staigmeną — 
jautriai ir kūrybingai parašytą 
įvadą, kuriuo užsirekomenduoja 
visuomenei jauna kritikė Vikto
rija Skrupskelytė. Po K. Keblio, 
pradžiuginusio savo studija to 
paties K. Bradūno redaguotam 
leidinyje “Lietuvių literatūra 
svetur”, tai vėl nauja jaunosios 
kartos pajėga, tvirtai įžengusi 
išeivijos kultūros baram

Kai pirmąsyk pasirodė spau
doj pranešimai apie ruošiamą 
leidinį, galima buvo suabejoti jo 
prasmingumu, juo labiau, kad 
pradžioje buvo pasišauta, jei ne
klystu, sulasyti tik jauniausios, 
polankininkinės lyrikos pavyz
džius. Tas uždavinys sėkmingai 
įvykdytas, bet “Lietuvių poezi
jos” III tomas realizuoja taip pat 
ir kitus uždavinius. Visų pirma 
jis pateikia eilės vyresniosios 
kartos poetų (Vaitkaus, Baltru- 
dalį šio numerio užpildo Justino Mar
cinkevičiaus poetinės dramos “Min
daugas” į anglų kalbą išversta iš
trauka. Žurnalo adresas: Lituanus, 
P.O. Box 9318, Chicago, Ill. 60690, 
USA.

Eglutė, 1972 m. balandis. N. Pr. 
Marijos seserų leidžiamas žurnalas 
vaikams, Immaculate Conception 
Convent, Putnam, Con. 06260, USA.

Lietuvių Dienos nr. 3 ir nr. 4, ko
vas ir balandis. Iliustruotas žurna
las lietuvių ir anglų kalbomis, lei
džiamas A. F. Skiriaus, 4364 Sunset 
Blvd., Hollywood, Calif. 90029, USA.

VYTAUTAS A. JONYNAS

šalčio, J. Augustaitytės-Vaičiū- 
nienės, S. Lauciaus ir kitų) kūri
nius, kurie nepateko į vilniškės 
antologijos I-jį tomą. Literatūros 
tyrinėtojai bus dėkingi už šias 
redaktoriaus pastangas, lygiai 
kaip ir už rūpestingai sureda
guotas biografines bei bibliogra
fines žinias. Kaip žinome, kai- 
kada pasitaiko, kad tos rūšies 
įžangėlėse pasiduodama pagun
dai privelti visokių superliatyvų 
arba abejotinos vertės autoriui 
pažinti faktelių. Miela konsta
tuoti, kad “Lietuvių poezijos” 
III t. šių akmenų vagoj sėkmin
gai išvengta.

Antras laimėjimas yra tas, 
kad antologija spažindina skaity
toją su televizijos eroj bręstan
čios kartos poezija. Ji stropiai 
surankiota iš žurnalų ir laikraš
čių puslapių. Lygiai kaip dalis 
kitų kartų poetų kūrybos, dar 
nepatekusios į rinkinius.

Pagaliau stamboka dalis “Lie
tuvių poezijos” III t. eilėraščių 
paimta iš autorių rankraščių. 
Šių, dar nespausdintų, tekstų 
įjungimas padidina leidinio 
patrauklumą ir svorį, nors, kaip 
matysim, sukelia tam tikrų prob
lemų.

II
Redaktoriaus žodyje teigiama, 

kad antologijoj “sukauptas mū
sų poezijos išeivijoj rinktinis lo
bis”. Tuo pačiu suteikiama skai
tytojui teisė suabejoti posmų at
rankos tobulumu. Neaptikęs kai- 
kurių mėgstamų eilėraščiu (jais 
galėtų būti pvz. Nykos - Niliūno 
“Princas XVIII amžiuj”, J. Me
ko “Vilkas”, A. Gustaičio “Nos
talgija” ir t. t.), jis gali spėlioti, 
kad K. Bradūnas jų nelaikąs 
rinktiniais. Faktinai nevisai taip 
yra. Padėtį sukomplikavo redak
toriaus kreipimasis į autorius su 
prašymu, kad jie atsiųstų savo 
naujausių eilėraščių, žodžiu, kai- 
kuriais atvejais “chrestomati
nis” antologijos pobūdis nuken
tėjo. Leistina tačiau klausti,- ar 
būtinai antologija privalo būti 
“lobynine”, tobulai nušlifuotų 
eilėraščių, “deimančiukų” rinki
niu? Atsakyti į šį klausimą ne
lengva. Galbūt individualaus au
toriaus atveju atranka vaidina 
itin svarbų vaidmenį. Kai susidu
riama su tautos dalies kūryba, 
magnetinis laukas pernelyg su
dėtingesnis. Veikia kitos jėgos, 
kita dinamika ir galbūt svarbes
niu dalyku pasidaro bendrosios 
slinkties arba to “Umwelt”, ku
ris veikia visus gyvuosius auto
rius, perteikimas. Jau nekalbant 
apie tai, kad kaikurie autoriai 
gali būti linkę teikti pirmenybę 
naujiesiems savo kūriniams, iš
kyla papildomų problemų. Fizi
niai rėmai, knygos puslapių skai
čius neduoda brandžiausiem po
etam erdvės išsitiesti visu ūgiu. 
Antra vertus, gal antologijų es
minis bruožas yra pateikti pla
čiosios panoramos vaizdą, naujoj 
šviesos parodant nepilnai įver
tintų autorių — “mažųjų brolių” 
kūrybą. Kitaip sakant, norbm- 
nenorom redaktorius turi naudo
ti dvejopą mastą — būti pusėti
nai atlaidžiu mažiau pažįstamu 
poetu atžvilgiu ir “kirviu” 
(prieš savo valią), rinkdamas iš
kiliųjų poetų rinkinių posmus. 
Šią kliūtį apeiti jam šiek tiek pa
deda spausdinto ploto parcelia- 
cija. Iš kitos pusės galima tvir
tinti, kad visuomenės pripažinti 
autoriai negali būti nuskriausti 
jau vien dėl to, kad jų rinkiniai 
ir šiaip paolite. Ju eilėraščius 
žmonės moka iš atminties. Kaip 
ten bebūtu, su terminu “rinkti
nis lobis” tenka elgtis atsargiai.

III
Būdingiausia K. Bradūno pa

rengtos antologijos savybė yra 
ta, kad ji pasižymi polifoniniu 
skambesiu. Dažnai antologijos 
grąžina atmintin posmus, kurie 

rikiniuose ar žurnalo puslapiuo
se nepastebėti. Paprastai tai bū
na mažieji broliai, kurie, kaip 
sporto komandos atsarginiai, bū
na žinomi labiau iš pavardžių. 
Šioj antologijoj jų posmai 
“skamba”. Nebūtinai tie patys 
visiems. Kiekvienas skaitytojas 
atras savuosius. Vienas įžvelgs 
naujas dimensijas Augustaity- 
tėj-Vaičiūnienėj, kitas Jasman- 
te, trečias švabaitės ar Alb. Ba
ranausko eilėse. Ir jei tokio po
veikio esama, ne kas kitas yra 
“kaltas”, bet leidinio redakto
rius, su didele meile lietuviškam 
žodžiui rinkęs savo audiniui ny- 
tis.

Netenka slėpti, kad skaityto
jas aptiks taip pat eilių, kurios 
nuvils. Vienos pasirodys jam 
kaip šalti stalaktitai, kitos (ypač 
kaikurių švelniosios lyties atsto
vių lyrikoj) jį erzins begaliniu 
maivymusi. Tokie dalykai neiš
vengiami. Antologija aprėpia 80- 
ties autorių kūrybą, sukurtą 25- 
erių metų laikotarpyje. Rasis pa
gunda priekaištui, kad atranka 
galėjusi būti griežtesnė. Neuž- 
mirškim tačiau, kad iš kitos pu
sės gali apsigirsti balsų, kad re
daktorius buvęs šališkas, kad 
praleidęs X, Y ir Z. Kam jau 
kam, bet K. Bradiniui šios grės
mės buvo žinomos, ir jis pasirin
ko vidurio kelią. Dokumentinis 
veikalo pobūdis leido jam būti 
liberaliu, pagausinant dalyvių 
skaičių iki kraštutinės ribos. An
tologija tikrai margaspalvė. Es
tetiniai - literatūriniai kriterijai 
vertė jį tačiau atmesti epigoninę 
kūrybą. Jis atvirai prisipažįsta:

Antologijon nepateko vienas kitas 
ir linkinius išleidęs, bet jais nepra
šokęs savo kelio pirmtaku, ir nieko 
naujesnio mūsų poezijos raidon ne- 
atnešęs.

Kas į antologiją žiūri Gogo
lio Pliuškino akimis, tas gali pri
skaičiuoti iki 30-ties pavardžių 
tokių “nuskriaustųjų”. Jei paly
gini Bradūno rinktinę su Aisčio- 
Vaičiulaičio antologija, randi 
vos trejetą pavardžių. Net ir per
žvelgus pavardes tų, kurių kūry
bos pavyzdžių jieškota periodi
koj, kažkokios diskriminacijos 
netenka pastebėti. Galbūt abso
liutus objektyvumas iš viso ne
įmanomas. Visdėlto matyti, kad 
K. Bradūno jo siekta.

Tą patį rūpestį aptinkant ir V. 
Skrupskelytės įvade pavadintam 
“Egzodo poezijos šuoliai”. “Šuo
lių” gal ir neaptinkant, bet studi
ja parašyta rimtai, su gera rai
dos nuovoka, visumos pagava. 
Autorė gerai perteikia ryšius, 
jungiančius atokiau stovinčių ly
rikų kūrybą, ir jos pateiktos po
etų charakteristikos įtaigios. Tik 
retom progom jai pasitaiko mes
ti tvirtinimą, dėl kurio galbūt vė
liau teks jaustis nejaukiai. Pvz. 
pavadinimas Danguolės Sadūnai- 
tės “lietuviškiausia” iš jaunųjų 
— Mackaus metų poetų. Neuž
mirština tačiau, kad įvadinio 
straipsnio formatas verčia ra
šantį kartais rizikuoti tokiais 
“trumpais sujungimais”. Bet sa
vo visuma jos studija brandi ir 
džiuginanti.

“Lietuvių poezijos” III tomo 
pasirodymas yra reikšmingas 
įvykis išeivijoj kultūriniame gy
venime, ir jos redaktoriui bei 
įvado autorei skaitytojas bus dė
kingas. Neužmirštinas taipgi bū
rys jaunos kartos žmonių, kurių 
pavardės neminimos, bet kurių 
finansinės paramos dėka ši kny
ga išvydo šviesą. Tai “Ateities” 
Literatūros Fondas, išsirūpinęs 
paramą iš Lietuvių Fondo. Da
bar eilė plačiajai visuomenei įro
dyti savo ištikimybę lietuviška
jai kultūrai, įsigyjant leidinį. 
Ar sulauksime šios staigmenos?

Lietuvių poezija III išeivijoje 
1945-1971. Redagavo Kazys Bradū
nas. Čikaga, Ateitis, 1971 (Litera
tūros serija nr. 5), 671 psl. Kaina 
$13.
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Ei mMfJEVHKIM
ČIKAGIETE SOL. DALIA KUČE- 

NIENĖ, šokių šventės ir jaunimo 
kongreso reikalais lankydama P. 
Amerikos lietuvius, turėjo operų ari
jų ir dainų koncertus Bogotos, Bue
nos Aires, Sao Paulo, Montevideo ir 
Caracas miestuose. Jos koncertą Ar
gentinos sostinėje Buenos Aires su
rengė laikraštis “Laikas” Aušros 
Vartų parapijos salėje. Viešnia iš Či
kagos koncertą pradėjo Mocarto 
“Aleliuja”, Bellini ir Mocarto operų 
arijomis. Lietuviškajai programos 
daliai atstovavo J. Dambrausko 
instrumentuotos M. Petrausko ope
ros “Eglė žalčių karalienė” Eglės ari
ja, J. Gruodžio “Svajonėlė”, Br. 
Budriūno “Išdykęs rudenėlis”, M. 
Petrausko “Tykiai Nemunėlis teka”, 
VI. Jakubėno “Gėlės iš šieno” ir po
ra virš programos atliktų dainų. So
listei akompanavo jaunosios kartos 
pianistas Hugo Hector Cruse Čitkus, 
kuris taip pat yra ir pradedantis kū
rybinį kelią kompozitorius. Koncer
tą jis papildė trim savo kūriniais — 
“Paskutinė skalė”, “Vaikystės ro
mansas” ir “Variacijos Prancislai 
meilės tema”. Sol. D. Kučėnienė dvi 
jo kompozicijas išsivežė Čikagon per
duoti kongreso jaunųjų menininkų 
pasirodymą organizuojančiam komi
tetui.

TRAGIŠKŲJŲ birželio įvy
kių metinėms skirtą religinį kon
certą birželio 18 d., 7. v. v., Čikagos 
Marquette Parke, Švč. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje, rengia bu
vusio operos sol. Vlado Baltrušaičio 
vadovaujamas parapijos choras, tal
kon pasikvietęs žymųjį vargonininką 
Zenoną Nomeiką. Koncerto progra
moje — italų klasiko L. Cherubini 
“Requiem”.

AUSTRALIJOS L B K R A Š T O 
VALDYBA a. a. Pulgio Andriušio at
minimui planavo su visuomenės fi
nansine talka išleisti naujomis laido
mis jo knygas. Dabargi šį sumanymą 
nutarta pakeisti P. Andriušio mono
grafija, kurią redaguoti pakviestas 
buvęs ilgametis “Mūsų Pastogės” sa
vaitraščio red. Vincas Kazokas. Mo
nografija bus kolektyvinis būrio 
bendradarbių darbas.

DETROITO LIETUVIŲ NAMUO
SE gegužės 6—14 d. d. dail. Jurgio 
Juodžio tapybos darbų parodą suren
gė JAV Lietuvių Fondo vietinis va
jaus komitetas, vadovaujamas pirm, 
inž. Vyt. Kutkaus. Perkantiems dail. 
J. Juodžio kūrinius buvo duodama 
10% nuolaida. Atidarymo dieną dail.
J. Juodis pardavė $5.000 vertės pus
tuzinį savo darbų.

ATEITININKŲ S U R ENGTAME 
tradiciniame pavasario koncerte Fi
ladelfijoje programą atliko JAV gi
męs baritonas Kazys Yakutis, San 
Francisco, Seattle, Niujorko operų 
solistas, ir pianistė Aldona Kepalai- 
tė. Koncertą Gruodžio, Jakubėno, Va
nagaičio dainomis, Wagnerio “Tann- 
haeuser”, Mocarto “Figaro vestuvių” 
arijomis pradėjo sol. K. Yakutis. 
Pirmą kartą jį išgirdusiems Filadel
fijos lietuviam didžiausią įspūdį pa
darė Lietuvos nemačiusio dainininko 
puiki lietuviškų dainų interpretaci
ja. Už gausius plojimus jis atsilygi
no trim papildomom lietuvių kompo
zitorių dainom. Solistui akompana
vusi A. Kepalaitė atliko tris Čiurlio
nio preliudus, Mocarto sonatą ir ke
turių dalių Šopeno sonatą.

KORPORACIJOS “NEO • LITUA- 
NIA” iniciatyva Čikagos Jaunimo 
Centre buvo suvaidinta V. Krėvės is
torinė drama “Skirgaila”, režisuota 
Marijos Smilgaitės. Pagrindinius 
vaidmenis atliko Juozas Raudonis, 
Dalia Juknevičiūtė, Alfas Brinką, 
talkinami jaunųjų aktorių — R. Cin- 
kos, L. Regio, A. Barausko, A. Na
rio, V. Juodgudžio, E. Juodvalkytės, 
D. Grybausko, V. Bilaišytės, I. Bla
kytės, V. Lauraičio, K. Smith, K. Žy
manto. Spektaklio scenovaizdžiais, 
aktorių drabužiais, muzika, apšvieti
mu taip pat rūpinosi jaunimas. Tai 
buvo sveikintinas išeivijos jaunimo 
sceninis oandymas, kurį su Lietuvos 
jaunimu simboliškai sujungė po 
spektaklio kun. J. Borevičius, SJ, 
pranešta žinia apie kauniečio Romo 
Kalantos gyvybės auką ant lietuvių 
tautos laisvės aukuro.

FILADELFIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENE surengė debiutinę 
jaunosios dail. Kristinos Kutkutės 60 
tapybos darbi} parodą, kurios atida
ryme žodį tarė skulptorius Petras 
Vaškys, buvęs jos mokytojas. Dail.
K. Kutkutė, anksčiau studijavusi Fi
ladelfijos meno kolegijoje, šiemet 
baigė Pensilvanijos dailiojo meno 
akademiją. Jos kūrybai yra būdingos 
šviesios spalvos, juodos ir baltos 
spalvos kontrastai. Bene įdomiausias 
šios parodos paveikslas “Sfinksas", 
nes jaunąją dailininkę vilioja sfink
so mistika, atsispindinti ir kituose 
jos darbuose.

INSTITUTE OF ENVIRONMENT
AL SCIENCES XVIII metiniame 
kongrese Niujorke Delaware univer
siteto prof. dr. Vytautas Klemas va
dovavo tolimąjį ekologinį aplinkos 
sekimą nagrinėjusiai sesijai ir skai
tė paskaitą “Pakrančių aplinkos to
limasis sekimas”. Jūrų taršai sekti 
bus naudojami laivai, lėktuvai ir sa
telitai erdvėse.

NIUJORKE ĮSTEIGTA teatro stu
dija, vadovaujama Kauno dramos te
atro buvusio aktoriaus K. Vasiliaus
ko, jau pradėjo darbą Kultūros Ži
dinyje. Sį rudenį numatomai pirma
jai teatro premijai buvo pasirinkti 
Stasio Santvaro “Žvejai".

OKU PUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS AKTORIŲ NAMUOSE 

buvo surengti du poezijos ir liau
dies dainų vakarai. Salomėjos Nė
ries eilėraščius deklamavo Vilniaus 
dramos teatro aktoriai Monika Mi- 
ronaitė ir Laimonas Noreika, lietu
vių liaudies dainas dainavo akloji 
dainininkė Beatričė Grincevičiūtė, ly
rinis sopranas.

DAIL. DOMICĖLEI TARABIL- 
D1ENEI amžiaus šešiasdešimtmečio 
proga pagerbtuves surengė Lietuvos 
Dailininkų Sąjungos grafikos sekci
ja. Sukatuvininkę sveikino sąjungos 
valdybos pirm. J. Kuzminskis, grafi
kos sekcijos biuro pirm. V. Valius, 
Rašytojų Sąjungos, redakcijų ir lei
dyklų atstovai. D. Tarabildienė, 1937 
m. baigusi skulptūros studijas Kau
no meno mokykloje, Paryžiuje stu
dijavo grafiką, tapybą ir tobulinosi 
skulptūroje. Paryžiaus tarptautinė
je parodoje ji yra laimėjusi aukso 
medalį už knygų iliustracijas ir gar
bės prizą už etnografines lėles.

VILNIAUS ZONOS SAVIVEIKLI
NIŲ kino filmų festivalio medalius 
ir diplomus laimėjo: vilniečių D. 
Buklio ir A. Baryso filmai "Žemė — 
žmonių planeta“, "Atius, citius, for
tius”, vilniečio V. Kažukausko — 
“Vilniaus verbos", lentvariečių žmo
nos ir vyro D. A. Janučių — “Pasa
ka apie Žilviną”.

LITERATŪROS VAKARU ir kon
certu Vilniaus respublikinės biblio
tekos konferencijų salėje gegužės 15 
d. buvo paminėtas rašytojo Jono 
Avyžiaus amžiaus penkiasdešimtme
tis. Sukaktuvininko gyvenimo ir kū
rybos kelią nušvietė filologijos moks
lų kandidatas K. Ambrasas. L. Dir- 
žinskaitė įteikė vilniškės augščiau- 
siosios tarybos prezidiumo raštą, su
teikiantį J. Avyžiui Lietuvos nusipel
niusio kultūros veikėjo garbės var
dą. J. Avyžiaus plunksnai priklauso 
1948 m. išleista pirmoji knyga — 
apysakų ir apybraižų rinkinys “Pir
mosios vagos”, romanai — “I stiklo 
kalną”, “Kaimas kryžkelėje", “So
dybų tuštėjimo metas”. Apie dabar
tinius sukaktuvininko planus Domas 
Šniukas “Tiesos” skaitytojam rašo: 
“Jono Avyžiaus darjio stalas šian
dien toli nuo miesto triukšmo — pa
čioje Labanoro girioje, Prūdiškių 
kaime. Čia ramybę sudrumsčia tik 
paukščio giesmė ir skrajus pavasa
rio vėjas. O metas, kuris puslapis po 
puslapio atgimsta rašytojo atminties, 
asmeninės patirties ir fantazijos pa
galba, priešingai — audringas. Tai 
“Sodybų tuštėjimo meto” herojų po
kario dienos. ..” Atrodo, J. Avyžius 
rašo minėto romano tęsinį.

JONO MEKO poezijos spektaklį 
“Erdvės vidury”, režisuotą R. Zma- 
jausko ir asistentės A. Čepaitytės, pa
statė Vilniaus universiteto teatrinė 
studija. Spektakliui panaudoti J. Me
ko poezijos rinktiniai posmai ir jo 
atvirlaiškis motinai.

PASKAITAS VILNIUJE Lietuvos 
muzikos mokyklų pedagogams ir 
bendrojo lavinimo mokyklų muzikos 
dėstytojams skaitė olandas kompo
zitorius, dirigentas ir chorų vado
vas prof. Pierre van Hauwe. Jų tema 
— valkų estetinio auklėjimo proble
mos. Prof. P. van Hauwe nuomone, 
vaikus nuo mažens reikia sudomin
ti muzika, perduodant žinias tokia 
forma, kuri jiems būtų tarsi links
mas žaidimas. Svečias iš Olandijos 
pademonstravo eilę specialiai vai
kam sukurtų ir lengvai įvaldomų 
muzikos instrumentų, kuriuos vė
liau jis padovanojo M. K. Čiurlionio 
vidurinei meno mokyklai.

“MELODIJA” RYGOJE netrukus 
išleis kompozitorių Viktoro ir Gied
riaus Kuprevičių, tėvo ir sūnaus, ste
reofoninę plokštelę “Kauno varpai”. 
Plokštelės įraše — muzėjaus bokšto 
varpų muzika. Kauniečiai Viktorą ir 
Giedrių Kuprevičius dabar vadina 
Kauno varpininkais, tęsiančiais ne
priklausomybės metais pradėtą var
pų muzikos tradiciją. Anuometinis 
Vytauto Didžiojo muzėjus dabar yra 
paverstas istoriniu muzėjumi.

SMUIKININKAS RAIMONDAS 
KATILIUS Vilniaus filharmonijos 
salėje turėjo J. S. Bacho, N. Paga
ninio, E. Ižai, L. van Beethoveno, F. 
Bajoro ir J. Somerio kūrinių reči
talį. R. Katilius yra baigęs M. K. 
Čiurlionio meno mokyklą, tobulinasi 
Maskvos konservatorijoje pas prof. 
I. Bezrodną, ruošiasi tarptautiniam 
konkursui Montrealyje. Tarptauti
niuose smuikininkų konkursuose jis 
jau du kartus yra išsikovojęs lau
reato vardą.

VILNIAUS SAVIVEIKLINIŲ teat
rų varžybas laimėjo profsąjungų kul
tūros rūmų teatras su J. Meškaus
ko režisuota Balio Sruogos “Milži
nų paunksme”.

VILNIAUS DAILĖS SALONE 
skulptorius Vytautas Šerys surengė 
29 monotipijų parodą. Monotipija yra 
atspaudas popieriuje ant šviežio mo
lio plokštės sukurto ir aliejiniais da
žais nuspalvinto piešinio. Dail. V. 
šerio monotipijom yra būdingas po
etiškumas, gyvenimo grožis, atsinau
jinanti gamta, subtilus spalvų pajau
timas.

KOMPOZ. V. BARKAUSKO "Mo
nologą obojui”, dedikuotą obojinin
kui J. Rimui ir nuo 1970 m. dažnai 
grotą koncertuose bei televizijos 
programose, išleido R. Vokietijos 
muzikinių kūrinių leidykla “Edition 
Peters”.

V. Kst.
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BLOOR—RUNNYMEDE, $3.900 
įmokėti, atskiras mūrinis 8 kam
barių (du augštai) namas. Gara
žas ir įvažiavimas. Dvi virtuvės, 
alyva-vandeniu šildomas. Arti 
visko.
JANE — BLOOR, $28.900 prašo
ma kaina. 5-kių kambarių mūri
nis vienaaugštis (bungalow), įva
žiavimas ir vieta garažui. Priedo 
dvi verandos, viena šildoma, kita 
ne. Tuojau galima užimti.
SWANSEA, $6.900 įmokėti, 7 
kambarių atskiras mūrinis na
mas, garažas ir įvažiavimas. Dvi 
virtuvės ir dvi prausyklos. Van- 
deniu-alyva šildomas. Priedo vie
nas kambarys rūsyje. Arti visko.
BABY POINT, 10 kambarių dvi- 
butis, du garažai, privatus įvažia
vimas. Vandeniu-alyva šildomas. 
Prašo $10.000 įmokėti. Arti susi
siekimo ir krautuvių. Truputį 
apleistas.

Parūpiname lengvoti

B. SAKALAS.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

Kasos valandos:
Pirmad..........10 - 3
Antrad...... —10-3
T r e čiad. uždaryta
Ketvirtad........ 10-7
Penktad.......... 10-8
Seštad........... 9 - 12
Sekmad 9.30 - 1

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. turtą, telefonų, elektrą, vandenį ir dujas. 
Mūsų tikslas—ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams

PROGRESS 
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
BLOOR — OAKMOUNT RD., 9 kambariai per du augštus, 2 prau
syklos, 2 virtuvės. Arti parko, krautuvių ir požeminio susisiekimo. 
Įmokėti $10-15.000.
SWANSEA — WINDERMERE, žemės sklypas su leidimu statyti 8 
kambarių namą. Prašo $17.500.
RONCESVALLES — DUNDAS, šeši kambariai, mūrinis namas, arti 
krautuvių ir susisiekimo. Įmokėti $4.000.
HIGH PARK — BLOOR, skoningai įrengtas namas, 8 kambariai per 
du augštus, 2 prausyklos ir 2 modernios virtuvės. Garažas su priva
čiu įvažiavimu. Ekstra kambarys rūsyje, naujas alyvos šildymas. 
Įmokėti $10.-12.000.
RONCESVALLES — GEOFFREY, krautuvė ir 2 butai (3 ir 5 kam
barių). Ideali vieta betkokiam verslui. Įmokėti $20.000.
BLOOR — DURIE ST., gražus mūrinis namas, 7 dideli kambariai 
per du augštus, dvi modernios virtuvės ir dvi prausyklos. Namas be 
skolų, įmokėti apie $15.000.
SWANSEA — ELLIS AVE., vienos šeimos 5 kambarių, 2 miegamų
jų vienaaugštis. Graži vieta, retai pasitaikantis pirkinys. Namas 
be skolų. . . ,JANE — BABY POINT, naujesnės statybos, 6 kambariai per du 
augštus. Du papildomi kambariai rūsyje. Prašo $35.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
S. JOKŪBAITIS

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

lietuvio savininko vaistine

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535* 1944
VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS, IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

YOUNG a, BIGGIN Ltd. Realtor
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- VYT V CIRDAIKKA^ 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus Y 1 1 • Y •

1576 Bloor St. West • Telefonai: Įstaigos: 537-3431
Toronto 165, Ontario • Namų: 279-5988

W. V A S I S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų, 
Skambinti — J. GUDAS 
863 BLOOR St. W., Toronto

žemės ir kitos rūšies nuosavybių.

( Onl Tel. 534-7525

EXTRA REALTY LTD.
386 RUSHOLME RD. TORONTO 4 TEL. LE 1-1161

BLOOR — BATHURST, $20.000 įmokėti, mūrinis, atskiras 10 kam
barių, didelis gražus kiemas, namas labai gerame stovyje, garažas. 
Labai geras investavimas.
JANE — ANNETTE, $10.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 3 butų apar
tamentas, garažas, privatus įvažiavimas, pigus pardavimas su geromis 
sąlygomis.
ARTI WASAGOS ir upės kranto 10 akrų geros žemės.

J. KUDABA Namų telefonas 783-2105

BLOOR — JANE, 6 butų pasta
tas, 4 butai po du miegamuosius 
ir du butai po vieną. Vandeniu- 
alyva šildomas. Apie $12.000 me
tinių pajamų. Viena skola. Pra
šo bent $30.000 įmokėti.
WESTON, naujesnės statybos, 
atskiras, mūrinis 8 kambarių na
mas. Dvi prausyklos, pilnai 
įrengtas rūsys. Privatus įvažia- 
žiavimas ir garažas. Gražus, di
delis kiemas.
ISLINGTON, 5 kambarių mūri
nis vienaaugštis (bungalow) su 
privačiu įvažiavimu ir garažu. 
Vandeniu - alyva šildomas. 
Įrengtas rūsys. Arti Bloor pože
minio. Prašo $32.900.
ETOBICOKE, $10.000 įmokėti, 
naujesnės statybos, 3-jų miega
mųjų, vieno augšto plytinis na
mas su dvigubu garažu ir priva
čiu įvažiavimu. Kilimai, pilnai 
įrengtas rūsys.

; sąlygomis mortgičius
Tel. 7 6 2 - 82 5 5

MOKA:

už term, indėPus 2 metam........61/2%
už term, indėlius 1 metam........61/j%
už taupomąsias s-tas (savings) 6 % 
už depozitus-čekių s-tas............ 51/ž%
DUODA PASKOLAS:
asmenines — iki $10.000 BV2% 

nekiln. turto —• iki $50.000 8Vi%

SPORTAS LIETUVOJE
Bokso pirmenybės vyksta Sov. Są

jungoje. Laimėtojai vyks į Miunche
no olimpiadą. Rygos pirmenybėse 
dalyvavo 11 lietuvių. Keturi jų tapo 
nugalėtojais — A. Baltrimavičius, 
R. Misiūnas, J. Juocevičius ir V. 
Bingelis. Jie visi pateko į baigmi
nes varžybas. Pažymėtina, kad į baig
mę taip pat pateko Leningradui at
stovavęs Vladas Kisielius.

Lengvosios atletikos pirmenybėse 
Rygoje Z. Jankūnaitės mesta jietis 
nuskriejo už 54,68 m. ribos.

Į Lietuvą atvyks Danijos rankinin
kai, kurie čia turės keletą draugiškų 
rungtynių su Lietuvos rankininkais. 
Pirmą kartą lietuviai su danais susi
tiko 1966 m.

Tarptautinės daugiadienės dvira
čių lenktynės prasidėjo Vilniuje. 
Šiose lenktynėse dalyvauja daug lie
tuvių.

STALO TENISO VARŽYBOS
Gegužės 27 d. Toronte, Table Ten

nis Centre, įvyko S. Amerikos bal- 
tiečių stalo teniso pirmenybės. Ko
mandinėse vyri; varžybose lietuviai 
laimėjo 5:2 prieš latvius. Komandi
nėse moterų varžybose 3:0 laimėta 
prieš latves. Vyrų komandai atstova
vo P. Klevinas, E. Vaičekauskas ir 
J. Nešukaitis, moterų — V. Nešu- 
kaitytė ir B. Plučaitė. Individualiose 
varžybose vyrų klasėje Paulius Kle
vinas sunkokoje kovoje prieš E. Vai
čekauską ir Modris Zulps laimėjo 
pirmąją vietą. Antruoju liko M. 
Zulps (latvis) ir trečiuoju E. Vaiče
kauskas. Moterų klasėje I v. iško
vojo V. Nešukaitytė, II B. Plučaitė 
ir III liko Flora Nešukaitytė. Mer
gaičių klasėje iki 18 m. žaidėjos iš
sirikiavo: B. Plučaitė, Glorija Nešu
kaitytė, A. Plučaitė ir D. Kozak. Vy
rų dvejetus laimėjo E. Vaičekaus
kas ir J. Nešukaitis, baigmėje nuga
lėję P. Kleviną ir M. Zulos. Moterų 
dvejeto laimėtojos V. ir F. Nešukai- 
tytės baigmėje įveikė V. Adminis ir 
B. Plučaitė. Mišraus dvejeto laimė
tojais liko Violeta Nešukaitytė ir J. 
Nešukaitis. Pirmenybes surengė SAL 
FASS stalo teniso komitetas. Sig. K.
VYČIO ŽINIOS

Lietuvių Dienos proga Montrea- 
lio Tauras rengia jaunių ir vyrų 
krepšinio rungtynes Montrealyje. Ta 
proga Tauras pakvietė Vyčio jaunių 
(16 m.) komandą draugiškoms rung
tynėms.

Golfo uždarose pirmenybėse ar

JAUNUOLIS, SUJAUDINĘS VISUS
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Kaip tai įvyko?
Neviešais keliais atėjusios in7 

formacijos sako, kad Romas mu
zikinio teatro sodelyje, prieš ap
sipildamas benzinu, pasakė kal
bą ten esantiem žmonėm, kurio
je išreiškė protestą prieš sovie
tinę priespaudą. Klausantieji 
tos kalbos netikėjo Romo užmo
ju, bet kai pamatė ji jau degan
ti, ėmė šaukti. Romas smarkiai 
apdegė, bet dar buvo gyvas. La
bai kentėdamas, prašė aplink 
stovinčius jį pribaigti. Atvažia
vusi pirmosios pagalbos mašina 
nugabeno jį ligoninėn, kur mirė 
po 12 ar 14 valandų. Tai buvo 
pirmadienis. Pašarvotas buvo tė
vų namuose. Ketvirtadienį, lai
dotuvių dieną, susirinko minia 
žmonių, ypač daug jaunimo. Mi
licija, matyt, bijodama demonst
racijos, uždarė Kalantų namus, 
išnešė Romo lavoną pro užpaka
lines duris, paėmė tėvus ir iš
vežė į kapines, kur tyliai palai
dojo. Pajutusi minia apgaulę 
ėmė siausti, demonstruoti ir 
protestuoti. Tai truko net kele
tą dienų. Kauno vykdomojo ko
miteto pirm. V. Mikučiauskas 
kalbėjo per televiziją, kvietė iš
laikyti tvarką bei rimtį ir pa
smerkė viešosios tvarkos “pa
žeidėjus”. O sovietinė spauda 
rašė: “Kelias dienas jie bandė 
trikdyti mieste rimtį, pažeidi
nėjo viešąją tvarką. Kompeten
tingi organai ėmėsi priemonių 
tvarkai užtikrinti. Milicijai pa
dėjo draugovininkai, darbinin
kai, studentai” (“Laisvė” V. 27). 
Kad Kauno demonstrantai gat
vėse šaukė “Laisvę Lietuvai”, 
sovietinė spauda nutyli, bet apie 
tai praneša užsienio spaudos 
agentūros, paprastai linkusios 
liaupsinti sovietų laimėjimus.

Sovietiniai aiškinimai
Susidarė labai nemaloni situa

cija sovietiniams propagandis
tams. Jie ėmė nertis iš kailio ir 
nevykusiai įrodinėti Romo Ka
lantos išprotėjimą. Savo teorijai 
paremti jie cituoja komunisti
nės valdžios sudarytos komisi
jos nuomonę (tokios komisijos 
Sov. Sąjungoj tėra politiniai 
valdžios garsiakalbiai) ir Romo 
motinos pareiškimą. Neoficia
lios žinios betgi sako, kad tas 
pareiškimas išgautas sovietiniu 
keliu, t.y. grasinant. Motina Ele
na, “Silvos” fabriko darbinin
kė, pareiškusi, kad jos šeimoje 
“nėra vietos religiniams prieta
rams”, kad Romas buvęs užda
ras, lankęsis pas gydytojus, bu
vęs komjaunuoliu, o jo tėvas — 
komunistas. Pasak motinos, šei
moje buvo 4 sūnūs. Du vyres
nieji vedę, jauniausias esąs 14, 
Romas — 19 metų. Vyriausias 
sūnus dėstąs Politechnikos ins-

S PORTAS
čiausiai prie skylės sviedinuką vienu 
smūgiu primetė P. Stauskas. Dviem 
smūgiais arčiausiai skylės primetė V. 
Balsys (B).

Tarpusavio turnyre jau sužaista 
nemažai rungtynių. Pirmauja V. 
Balsys (I.) su 12 tšk. Toliau seka P. 
Stauskas 9 ir R. Kymantas 9, V. Bal
sys (B) 8 ir J. Balsys 7. Sekančios 
Vyčio golfo atviros pirmenybės — 
birželio 18 d. 1 vai. Georgetown 
aikštyne. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Uždaras Aušros golfo turnyras — 

birželio 11 d., 11 v., Pine Tree gol
fo aikštyne (Bathurst ir Shepperd 
gatvių kampas) Ten bus, tarp kitų 
taurių, ir dr. Sigito Kazlausko ko
mandinė taurė su išlygintais smū
giais. Kviečiami ir svečiai. Čia bus 
galima tęsti “Round Robin” turny
rą, kurie jam priklauso.

HAMILTONO KOVAS
R. Seniūnas visų Hamiltono gim

nazijų lengv. atletikos pirmenybėse, 
jaunių grupėje ligi 15 metų, šoki
me į augštį pasiekė naują miesto 
rekordą, iššokdamas 5’ 9”. Jis užėmė 
I v. ir vyresniųjų grupėje. Taipgi 
neblogai pasirodė zoninėse varžybo
se (tarp 9 gimnazijų) A. Grajaus
kas, užimdamas II v. šokime į tolį, 
trišuoly ir 4 x 100 estafetėj. L. Ka- 
reckaitė laimėjo II v. rutulio stūmi
me ir 4x100 estafetėje.

Australijos lietuvių krepšinio rink
tinė liepos 16 d. žais draugiškas 
rungtynes su Kovo rinktine.

J. Kažemėkui už sp. klubui $20 
auką v-ba nuoširdžiai dėkoja. A.G.

prieš
MONTREAL OLYMPIC

FUTBOLAS 
VARSITY STADIJONE

Sekmadienį, birželio 11 d.,
2 valandų po pietų
---------  Bi 1 i e t a i: ----------- 

pensininkams ir vaikams — $1.00 
Visiems kitiems — $2.00, $2.50 
Rezerv. vietos West side — $3.00 
Bilietų kasa atidaryta nuo 12 v.

delį sujudimą. Ms. 
titute, tėvas ten irgi turįs darbą. 
Antrasis sūnus esąs šaudymo 
treneris draugijos sovietinei ka
riuomenei remti. Romas mokę
sis Kauno V vakarinės pamaini
nės mokyklos XI klasėje.

Panašus pareiškimas buvo iš
spaustas iš kitos šeimos tėvų 
Plungėje prieš maždaug 10 me
tų. Ten buvo pagrobti du lietu
vių šeimos vaikai. Pasklido gan
das, kad tai žydų darbas. Įsiutę 
žmonės ėmė žydus mušti. Anų 
vaiku tėvai buvo priversti duoti 
pareiškimą tokį, kokio norėjo 
valdžia.

Protestas ambasadoriui
Viso laisvojo pasaulio spau

da skelbia Romo Kalantos žygį 
kaip desperatišką protestą prieš 
sovietinę priespaudą. Sovietinei 
versijai niekas netiki, išskyrus 
Maskvos garsiakalbius — komu
nistų spaudą. Daug kur jau įvy
ko plačios demonstracijos, ki
tur ruošiamasi. Vienas gana ori
ginalių protesto balsų yra Vene- 
cuelos lietuvių. Jie paskelbė di
džiausiame krašto dienraštyje 
“El Universal” gegužės 25 d. 
stambiom raidėm raštą, adre
suotą Sov. Sąjungos ambasado
riui Venecueloje Viktorui Lit- 
kačevui. Jame L. Bendruome
nės pirm. VI. Venckus reiškia 
solidarumą su R. Kalantos žy
giu, protestuoja prieš sovietinę 
okupaciją ir reikalauja Lietuvai 
grąžinti laisvę. Šį raštą savo au
toritetu patvirtino tarptautinis 
komitetas demokratijai ginti CI 
PDEM. kuriam atstovauja pirm. 
F. M. Suarez.

Kaip S. Kudirkos, taip ir R. 
Kalantos atveiu pasaulio spau
da ir lietuvių išeivija parodė di-

PRANESAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGA 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžius) 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 
žiną niežėjimą ir nepatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistų audinių 
gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
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.

Skautų veikla
SĄSKRYDIS KLEVELANDE

Gerai suorganizuotas, tvarkingai 
pravestas, turiningas ir įdomus savo 
programa JAV ir Kanados vyr. skau
čių ir sk. vyčių sąskrydis Klevelan- 
de gegužės 27-28-29 d. d. sutraukė 
apie 90 skautiško jaunimo (Kleve- 
lando 30, Čikagos 26, Toronto 17, 
Atlanto rajono vietovių ir kitų 12). 
Per pustrečios dienos tarp amžiui 
pritaikytų žaidimų, pramogavimo ir 
sporto turėta visa eilė paskaitų bei 
rimties valandėlių su gyvomis dis
kusijomis. Prelegentais buvo: A. 
Miškinienė, A. Zaparackas, kun. J. 
Staškus, G. Sužiedėlienė, A. Bala- 
šaitienė. Veiklos problemų bei užda
vinių simpoziumuose dalyvavo pra
nešėjais ir veteranai, ir patys jau
niausieji. Lietuviškojo žodžio grožį, 
žuvusių ir žūstančių už savo tėvy
nę pagarbą ir meilę klausytojai pa
juto ir išgyveno, kai B. Pukelevičiū- 
tė, specialiai iš Čikagos atvykusi, 
deklamavo savąją “Raudą” ir skaitė 
ištrauką iš premijuoto romano “As
tuoni lapai”. Įspūdingos buvo tos nak
ties šv. Mišios po atviru dangumi su 
degančiomis žvakutėmis dalyvių ran
kose. Tarpe eilės kitų vadovų-vių su
važiavime dalyvavo Seserijos VS v.s. 
L. Milukienė, v. s. V. Senbergas, v. 
s. O. Senbergienė, v. s. P. Karalius, 
s. B. Rėkus, v. s. C. Senkevičius, s. L. 
Kalinauskas, s. V. Aleknienė. Są
skrydį suorganizavo skautų vyčių ir 
vyr. skaučių skyrių vedėjai s. dr. R. 
Povilaitis ir s. Bačkaitienė. Jam va
dovavo Klevelando sk. vyčiai ir vyr. 
skautės, globojo tuntai.

• Iškilminga Mindaugo dr-vės su
eiga birželio 3 d. baigta žiemos se
zono veikla. Prisikėlimo muzikos 
studijoje, išdekoruotoje skautų dar
bais, išsirikiavo dr-vės lapinai, saka
lai ir žirgai. Po pranešimų, skilčių 
šūkių, maldos, vėliavos įnešimo, įsta
tų pakartojimo ir įsakymų sekė įžo
dis, kurį davė A. Baltakys, A. Mor
kūnas, E. Putrimas ir T. Valickis. 
“Rambyno” tunt. s. P. Butėnas pa
sveikino draugovę ir įžodį davusius. 
Draugovės globėjas v. s. C. Senkevi
čius įteikė dovanas sezono varžybų 
laimėtojams — “Lapinų” skilčiai, su
rinkusiai daugiausia taškų, ir už namų 
darbus R. Smolskiui, V. Gotceitui, G. 
Senkevičiui, A. Stulginskui, S. Žu
liui V. Asevičiui, M. Šarūnui, A. Ka
linauskui ir A. Senkevičiui. Pažan
giausiu 1972 m. skautu, surinkusiu 
daugiausia taškų, paskelbtas A. Ka
linauskas. Sueiga baigta Tautos him
nu. Po jos sekė mamyčių paruoštos 
vaišės. Draugovei vadovauja s. v. v. 
si. G. Kalinauskas, adj. s. v. si. A. 
šeškus, “Lapinų” skilt. G. Jankaitis, 
“Sakalų” — R. Narbutas, “Žirgų” — 
s. v. si. V. Mačiulis. Dr-vė dėkoja Tė
vams pranciškonams už leidimą pa
sinaudoti patalpomis ir mamytėms 
už vaišes.

• Birželio 4 d. Mindaugo dr-vė iš
kylavo Credit Valley parke. Devyni 
dr-vės skautai į iškylos vietą važia
vo dviračiais, atlikdami 24 mylių ke
lionę ir įsigydami dviratininko spe
cialybę. Dr-vės vadovybė dėkoja s. 
L. Kalinauskui ir K. Asevičiui už 
transportą ir talką. Sekanti dr-vės 
iškyla bus birželio 24-25 d. Romu
voje.

• Birželio 3-4 d. Toronte lankėsi 
s. S. Gedgaudienė iš Klevelando ir 
čia turėjo dvi sueigas su akademi
kais skautais-tėmis.

e Į II PLJ Kongresą atstovais iš
rinkti t. n. J. Ceponkutė ir s. v. v. si. 
G. Kalinauskas.

• Birželio 3-4 d. Romuvoje talki
no 25 asmenys. Laukiama visų vėl 
didžiojoj talkoj birželio 17 d.

• Kas iš vilkiukų norėtų dalyvau
ti iškyloje j Ward Island ir varžybo
se su kanadiečiais šį šeštadienį, bir
želio 10, tepaskambina s. J. Damba- 
rui tel. 536-1433. Abiejų vilkiukų 
draugovių iškyla bus šį sekmadienį, 
birželio 11. Visi renkasi 12.30 v. prie 
Lietuvių Namų. C. S.

Thunder Bay, Ont.
(Atkelta iš 4-to psl.)

MIRUSIEJI: a. a. Jonas Kačkys 
76 m.; kilęs nuo Joniškėlio. Dirbo 
miškuose kaip “strip foreman”; a a. 
Pranas Spukas, 74 m.; gyveno vie
nas, su lietuviais nedraugavo; a. a. 
Antanas Stankevičius, 23 m.; liko tė
vas Antanas Stankevičius, motina 
(vokiečių kilmės), trys seserys ir 
trys broliai. Visi jie labai liūdi mi
rusio Antano. Jiems reiškiame nuo
širdžiausią užuojautą.

LIGONIAI. Serga Vincas Jaku
bauskas, didelis mūsų talkininkas 
lietuviškoje veikloje. McKellar ligo
ninėje gydėsi p. Banienė iš Atiko- 
kan, Ont. Sunegalavo Albinas And
riušis. Jį uoliai slaugo žmona Mar
garita. Visiems linkime greitai pa
sveikti. Tikimės, kad jie netrukus 
grįš į mūsų tarpą ir vėl darbuosis 
lietuviškoje veikloje.

ČESNAKAS-
geras vaistas 
Česnakas (garlic) yra natūralus krau
jo valantis vaistas — padeda |am 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei Jas 
lunaikina. "ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicino|c (nu seniai vaitojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai Įmo
nių vartojo česnaką kaip vaistą, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikos. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
goriau, stipriau ir mažiau slogų tu- 
rosi Uos česnako kapsulės notur 
nei kvapo, nol skonio.

8 psl. • Tėviškės žiburiai • 1972. VI. 8 — Nr. 23 (1166)

GARBENS
REAL ESTATE 

Kanados, Ontario Ir Toronto Real Estate Boards nail .

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

WAUBAUSHENE — GEORGIAN BAY, komercinis žemės sklypas, 
arti vandens, pačiame miestelyje, galima statyti vasarnamį. Puiki 
vieta. Prašo $4.000.
DURIE — BLOOR, 6 kambarių atskiras namas, kvadratinis planas, 
naujas šildymas, dvi prausyklos, garažas, didelis kiemas, apie $5.000 
įmokėti. '
HIGH PARK AVE. — BLOOR, apie $5.000 įmokėti, puikus 6 kam
barių atskiras namas, graži moderni virtuvė, prausyklos pirmame ir 
antrame augšte, vandeniu-alyva šildomas, kilimai ir kt.
KINGSWAY — PRINCE EDWARD, puikus 6 kambarių atskiras na
mas, kvadratinis planas, graži moderni virtuvė, šalia pristatytas ga
ražas su privačiu įvažiavimu, arti susisiekimo, skubus pardavimrs. 
gražus kiemas, įmokėti apie $8.000.
ORIGINALUS TRIBUTIS, maždaug 10 metų senumo; dideli gražūs 
butai su balkonais, $7.200 nuomos, $10.000 įmokėti, skubus parda
vimas.
SWANSEA, puikus liuksusinis vos keletos metų senumo dvibutis, 
užbaigtas rūsys, garažai prie namo, $15.000-20.000 įmokėti.

Didelis pasirinkimas vienaaugščių (bungalow)

Al. Garbenis, arba Pr. Herberts,
namų tel. HU 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Pardavusiems bei pirkusiems per mus
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
5Vi% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6!4% už 1 m. term. dep. 
6}/2% už 2 m. term., dep.

Kapitalas virš penkių

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8’4% už mortgičius 
milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI
ČIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., Išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 mln. 
iki 8 vai. 30 mln. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio men. šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2 - 8 7 2 3

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

Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
WESTON RD., $1,500 įmokėti, plytinis namas, 6 kambarių, šoninis 
įvažiavimas, garažas, naujai išdekoruotas, 13 metų atviras mortgičius. 
Prašoma kaina $19,900.
BLOOR — OSSINGTON, $10,000 įmokėti, pirmą kartą parduodamas, 
atskiras, plytinis namas, 10 šviesių kambarių, privažiavimas, šildo
mas alyva, 1 mortgičius.
DOVERCOURT — BLOOR, $7,000 įmokėti, plytų, 14 kambarių tribu
ris (triplex), šiltu vandeniu šildomas, dvigubas garažas, vienas mort
gičius. i
INDIAN RD. — BLOOR, $7,000 įmokėti, plytinis, dviejų augštų na
mas, 2 virtuvės, 2 prausyklos, privatus įvažiavimas, garažas, poilsio 
kambarys.
YONGE — BROOKDALE, $6,000 įmokėti, vienaaugštis (bungalow), 
5 kambariai ir 2 užbaigti kambariai rūsyje, nauja šildymo krosnis, 
šoninis įvažiavimas.

1082 BLOOR St. W., TORONTO 4, 
Telefonai: 534-8459; 233-5996

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

VYT. MORRIS, A. BLIUbžIUS

P. T. SERVICE CENTRE (Buio — 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 t. t.

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

DAN^
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
Iš 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, 
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

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

PARCELS TO.EUKOPE

Hamiltone įkyrius:
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-200S

Cio gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megitinių ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

L1TH0-ART SPAUSTUVĖ
977 College St., Toronto 4, Ont.

Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 
LIETUVIAI SAVININKAI

įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei 
reklaminiai 
s p a u d i n i a i



© SKAITYTOJAI PASISAKO
TORONTIŠKEI “DAINAI”

Didžiai Gerbiamos ir Brangios 
Dainietės! Tamstos ir vėl, kaip tos 
darbščiosios bitutės, sunešusios j šal
pos avilį, ištiesėto mums, senukams, 
pagalbos ranką, kad Prisikėlimo 
šventė mums būtų linksmesnė — be 
medžiaginės paramos, suteikėt pa
guodą, kuri taip labai reikalinga gy
venant svetimame krašte po sveti
mu stogu ir iš kitų malonės laukiant 
kasdieninės duonutės. Negeistoje se
natvėje, kai kiekvieną dar ir liga 
kamuoja, tai ne tik šalpa, bet ir pa
guodos žodis teikia stiprybės grum
tis su gyvenimo dienų likučiu. Visų 
šioje prieglaudoje gyvenančių lie
tuvių vardu reiškiu nuoširdžiausią 
padėką.

Pastebėjote išmokėjimo lape su
mas už vainiką ir gėles. Palaidoti 
tautietį be vainiko nuo lietuvių bū
tų didžiausia gėda prieš vokiečius. 
Seselei Erikai nupirkome gėlių jos 
auksinio jubilėjaus (kaip vienuolės) 
proga. Ji kaip tik aptarnauja tą sky
rių, kur mes, lietuviai, gyvename. 
Reikia pripažinti, ji iš visų seselių 
geriausia. Kitomis ir vokiečiai skun
džiasi. Taip pat reikia pripažinti, 
kad dabartinė seselė viršininkė irgi 
yra gera — kaip nuoširdi motinėlė.

Su pagarba, dėkingumu ir geriau
siais linkėjimais —

Teresė Dabauskaitė
MOTERŲ TEISĖS

Perkaičius G u n d o s Adomait 
straipsnį “Moterų teises turime išsi
kovoti" “TŽ” 19 nr., pasidarė neaiš
ku, apie kokias teises autorė kalba 
ir ką mes dar turėtume išsikovoti? 
Rodos, kas jau kas, tik ne mes š. 
Amerikos kontinente gyvendamos 
dėl to galėtume skųstis. Jei šiandien 
moterų matome mažiau nei vyrų 
tam tikrose profesinėse srityse, tai 
turbūt dėlto, kad moterys pačios į 
jas nesiveržia ar neturi tam kvalifi
kacijų. Autorė susirūpino, kad Ispa
nijoje, Portugalijoje moterys neturi 
tų pačių teisių kaip vyrai. Tai tiesa. 
Bet jeigu jos jaučiasi dėl to nelai
mingos ar nuskriaustos, tai tegul jos 
pačios dėl tų teisių kovoja. Juk jos 
nėra už geležinės uždangos! Ar ne
turim svarbesnių savų reikalų? Ne
kartą teko skaityti vieną kitą anųjų 
kraštų moterų straipsnį, kuriuose 
pajuokiamos amerikietės moterys 
dėl jų vyriškumo, dėl jų reikalauja
mų teisių bei veržimosi net į tas sri
tis, kurios daugiau būdingesnės vy
riškajai prigimčiai. Kartais moteris 
ir be ypatingo reikalo palieka savo 
vaikus svetimųjų priežiūrai ir net 
gatvei, nes jai liuksusas brangesnis 
už savosios šeimos saugumą. Čia 
man prisimena vienos ispanės žo
džiai: “juo vyras vyriškesnis, juo jis 
patrauklesnis; juo moteris moteriš
kesnė, juo ji žavesnė”.

Nesinori tikėti, kad kultūringas 
vyras galėtų drausti savo žmonai da

lyvauti k. moterų draugijoje, eiti į 
kultūrinius parengimus ar priklau
syti kokiai nors organizacijai. Pasa
kymas "eini daugiau pletkų prisi
rinkti” nėra teisingas. Ten pletkams 
vietos nėra. Greičiausiai tai buvo tai
koma vadinamam “šaueriui”. Teko 
išgirsti ne iš vieno vyriškio, kad mo
terys kaip tik iš tokių “šauerių” at
sineša “žinių”, o juose jos gana uo
liai ir dažnai dalyvauja.

Aš bent tegaliu Dievui dėkoti, 
kad jis mane sutvėrė moterimi, o 
ne vyru. Būdama moteris, aš nesi
jaučiu nei prispausta, nei nužeminta, 
nei beteisė. Man tik gaila tų moterų, 
kurios bejieškodamos lygių teisių su 
vyrais taip toli nuėjo, kad prarado 
savo moteriškumą. Ir jei šiandien vy
rai joms rodo mažiau pagarbos, rei
kia pripažinti, kad jos iš dalies to ir 
užsitarnavo. Gaila, kad dėl ekstre
misčių nukenčia kitos nieko bendro 
su anų norais neturinčios.

Kai skaitau tokius ir panašius 
straipsnius, tai nesuvaldau pašaipių 
minčių, kurios verčia klausti: ko jūs 
daugiau norite? Dirbate tuos pačius 
darbus kaip ir vyrai, gaunate tas pa
čias algas bei turite tas pačias tei
ses ir net daugiau privilegijų! Rū
kote ir geriate kartu su jais, nešioja
te kelnes, einate kur išmanote, no
rite gimdote, norite ne! Na, ir tik
rai, ko daugiau trūksta? Turbūt kai- 
kurios moterys tik tada bus laimin
gos, kai galės jeigu jau ne savo pri
gimtį pakeisti, tai bent matyti savo 
vyrus vaikus begimdančius bei namų 
ruošos darbus atliekančius.

Išeivės atžala
SVEČIŲ DRAUDA

“TŽ” gegužės 18 d. Toronto kroni
kos žiniose įdėjo trumpą žinutę, lie
čiančią visus atvykusius svečius ir 
gimines iš Lietuvos. Esą juos galima 
apdrausti Hospital Medical Care 
(700 Bay St. Toronto) draudos b-vė- 
je. 1971 m. lapkričio 18 d. ir aš ap- 
draudžiau iš Vokietijos atvykusią 
uošvę, sumokėdamas už 3 mėnesius 
$38. Pratęsiau š. m. vasario 18 d. 
vėl 3 mėnesiam. Deja, kai teko b- 
vei apmokėti gydytojo sąskaitą, Hos
pital Medical Care atsisakė. Ji taip 
pat atsisakė be jokio paaiškinimo 
vėl pratęsti nuo š. m. gegužės 18 d. 
tolimesniems 3 mėnesiams ligos ir 
ligoninės draudimą, nors aš apmo
kėjau gydytojo sąskaitą. Net į skam
binimus b-vei iš Hamiltono į Toron
tą negavau jokio paaiškinimo, ko
dėl HMC atsisakė pratęsti draudą ir 
grąžino mano čekį.

Tad lietuviams siūlyčiau geriau 
“Blue Cross”. K. Baronas

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

BALIO MASKELIŪNO

St. Catharines, Ont.
TAUTYBIŲ FESTIVALIS buvo 

platus savo programa, kuri truko 
visą savaitę. Lietuviai dalyvauja vi
sur, kur tik pajėgia, bet labiau iš
ryškėja gausesnės tautybių grupės, 
kaip ukrainiečiai, vokiečiai ir len
kai. Pastarieji yra ypač gausūs ir 
prasigyvenę Buffalo mieste. Iš čia 
jie veikia kitas vietoves, turi savo 
didelius pastatus, lengvas sąlygas 
rinktis ir veikti. Grimsby miestely
je neseniai atidarė dar vieną milijo
ninį savo centrą. Įrengtų mieste tau
tinių vitrinų tarpe lietuvių buvo vie
na geriausių rankdarbių, audinių. 
Festivalio atidarymo iškilmėse bei 
pietuose dalyvavo, palyginti, nema
žas skaičius ir lietuvių.

ŽINIA APIE RIAUŠES Lietuvoje 
ir jauno lietuvio šiurpų pasiaukojimą 
sukrėtė visą meistą. Lietuviai vėl at
sidūrė įvykių centre. Apylinkės val
dyba planuoja panaudoti šią situa
ciją dar didesniam Lietuvos trage
dijos išryškinimui ir tariasi su ki
tom tautybėm sibirinių trėmimų mi
nėjimą paversti didele demonstraci
ja.

PETICIJOS parašų rinkėjai, ma
tyt, yra susidarę vaizdą, kad St. Cat
harines yra ne šimtai, bet tūkstan
čiai lietuvių. Katariniečiai betgi ne
nusimena ir jau artėja beveik prie 
pusės darbo. Daug dirba ir jauni
mas. Nustatytoji suma $800 jaunimo 
kongresui irgi proporcingai trigu
ba. Reikia beveik $1000 savo jauni
mo kelionei į kongresą. Dejuoja 
žmonės, bet duoda, nes mato, kad 
pasaulinis jaunimo susibūrimas Či
kagoje yra svarbus reikalas

DANUTĖ DAINORAITĖ įstojo į 
Čikagos Pedagogini Lituanistikos 
Institutą ir mokosi korespondenci- 
niu būdu. Atrodo, ji pasiruoš būti 
lietuviškos mokyklos mokytoja. A. J. 
Dainorų šeima yra lietuvybės ir ka
talikybės tvirtovė.

PRALEISTA. Aną sykį rašant 
apie tautybių festivalio spaudos pri
ėmimą buvo praleista Nijolė Gverz- 
dytė, nes korespondentas nežinojo, 
jog Nijolė, šalia kitų visuomeninių 
pareigų, dabar yra ir viena “Nemu
no” ansamblio tautinių šokių moky
tojų. Tautietis Paukštys paaukojo 
“Nemunui” $100. Taip pat niekas 
šiam korespondentui apie tai nepra
nešė. Būna ir daugiau panašių įvy
kių. Užuot darius pergreitas išvadas, 
naudingiau būtų informuoti tuos, 
kurie lietuviškajai spaudai stengiasi 
padėti.

DAUG KAS PASIPIKTINO “NL” 
savaitraštyje paskelbtu nepagrįstu 
užsipuolimu katalikų religijos ir ku
nigų bei piršimu “tautinės bažny
čios”, t. y. lietuviškos sektos. Sis ra
šinys gali būti geru mastu dar pasi
taikančio mūsų kultūrinio lygio. Tai 
buvo smūgis ypač tiems lietuviams, 
kurie tą laikraštį remia lėšomis ir 
rašiniais nuo pirmos jo įsisteigimo 
dienos Kanadoje. Tikimės, kad tai 
tik apgailėtinas išsišokimas spaudos 
laisvės vardu laikraščiui laikinai ne
tekus tvirtų rankij ir nuklydus nuo 
tradicinio kelio.

Kor.

OTTAWA, ONT.
DR. V. KUDIRKOS ŠEŠTADIE

NINĖ MOKYKLA baigė mokslo me
tus gegužės 13 d. Po paskutinių pa
mokų, susirinkus tėvams, apyl. v- 
bos atstovams ir tiem, kuriem rūpi 
mūsų mokykla, įvyko užbaigiamasis 
aktas. Kuklias iškilmes surengė mo
kyklos vedėja Alė Paškevičienė. Ji 
padarė mokyklos darbų apžvalgą. 
Turėta 16 mokinių dviejose klasė
se; dirbta klasėje su 2-3 skyriais. 
Jaunesniųjų skyriaus mokiniai gavo 
gražiai įrėmintus pažymėjimus. Šiem 
buvo panaudota Toronte vartojamų 
formų apipavidalinimas, kuris yra 
įspūdingas ir patrauklus, o vidaus 
tekstas pritaikytas vietos reikalavi
mams. Prieš įteikiant pažymėjimus, 
buvo atliktas trumpas mokinių pasi
rodymas: padainuota ir padeklamuo
ta. Pažymėjimus kiekvienam įteikė 
apylinkės valdybos pirm. kun. dr. V. 
Skilandžiūnas. Šiais mokslo metais 
mokykloj buvo surengtas skaitymo 
konkursas, mokykla pavadinta Dr. 
Vinco Kudirkos vardu ir įrašydinta 
į Lietuvių Fondo narius. Mokslo 
metų užbaigimo proga išleistas vien
kartinis pirmąjį kartą laikraštėlis 24 
psl. apimties “Trupinėliai”. Mokyk
los tėvų k-to pirm. Balsas padėkojo 
mokytojoms už darbą, įteikdamas 
kiekvienai po kuklią dovanėlę. Nau
jieji mokslo metai prasidės rudenį, 
rugsėjo 9 d., toje pat vietoje.

MOTINOS DIENA turėjom gegu
žės 14 d. Ją suruošė Dr. V. Kudirkos 
mokyklos tėvų k-tas, talkinant apy
linkės valdybai. 13 v. Assumption 
parapijos bažnyčioje buvo pamaldos, 
kurias laikė ir jautrų pamokslą pa
sakė apylinkės pirm. kun. dr. V. Ski
landžiūnas. Po pamaldų tos parapi
jos salėje buvo sueiga. Programą at
liko mūsų visa mokykla. Vyresniųjų 
buvo atliktas literatūrinis montažė- 
lis. Baigus programą, apylinkės val
dybos pirmininkas pranešė, kad mū
sų apylinkei atstovauti “Heritage 
Ontario” kongrese sutiko p.p. Danys 
ir Priščepionka, o būsiančiame jau
nimo kongrese Čikagoje—R. Ramo
naitė. Apylinkės v-ba gavo jaunimo 
kongreso reikalams aukų lapų ir pa
kvietė jaunimą parinkti aukų, juo la
biau, kad kvota šiai apylinkei tikrai 
nemaža. Po to įvyko suneštinės vai- 
šės-kavutė. Programai paruošti ir jai 
pravesti tėvų nuoširdi talka labai 
vertinga. Tautiniams šokiams pa
ruošti talkino Zosė Balscvičienė (pa
rūpino muziką), Elena Valiulienė ir 
Danguolė Zalatoriūtė, vaišėmis — 
Albina Šimanskienė ir kitos ponios.

A. A. VINCAS PETRAVIČIUS, 51 
m., mirė gegužės 19 d. Artimųjų gi
minių čia neturėjo; paliko dvi sese
ris Lietuvoje ir brolį Australijoje. 
Pamaldos įvyko Assumption parapi
jos bažnyčioje; palaidotas Notre Da
me kapinėse gegužės 22 d. Iš lie
tuvių laidotuvėse dalyvavo labai ne
daug; nežinota apie įvykį. A. V.

NORITE SUSIPAŽINTI SU 
“TĖVIŠKES ŽIBURIAIS”? 

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ 
NUMERIŲ NEMOKAMAI

DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251 -4864 Namų tel. 277-0814

2483 LAKESHORE BLVD. W., TORONTO 14, ONT.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS 

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

ST. PETERSBURG, FLORIDA
Jeigu domitės motelio, apartamento, verslo, žemės ar 
namo pirkimu St. Petersburge ar apylinkėje, Floridoje, 
----------------  kreipkitės informacijų į lietuvių ----------------

ISLAND REAL ESTATE
4506 GULF BOULEVARD, 

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA 33706 
Telefonas Veronika Laima Jakušovas,
813-362-1441 Broker

ALFA RADIO & TV
• Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus •

• Statom ir taisom antenas •
• Didelis pasirinkimas lietuviškų plokštelių •

672 Landsdovvne Avė. • Tel. 531-6165

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
ui kuriuos gavėjas goti pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus Įvairius siuntinius iki I93zį 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 o ><.; P v „„„I.* _ 480 RONCESVALLES avė.,
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO 3, Ontario

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KAL0ZA

1113 Dundas St. W., _, , 
T el Toronto 3, Ont.

Angliškos vilnonės, “mohair”, “terylene” medžiagos

Ed. Kondraias, siuvėjas
Individualus pritaikymas

533-5454

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iŠ 1 psl.) 

padidinti atlyginimai ir page
rintos darbo sąlygos. Unijų va
dai šiuos kaltinimus paneigė, 
bet kiekvienas kanadietis mato, 
kad pašto paslaugos lėtėja ir kad 
didesnio atlyginimų pakėlimo 
paštininkai nėra nusipelnę. Tuo 
tarpu jų arogancija kasdien di
dėja. Unijos netgi buvo atsive
žusios vieną amerikietį eksper
tą, kuris joms patarė nesileisti 
į jokias kalbas dėl dabartinių 
valdžios pasiūlymų ir tuojau 
pat skelbti streiką.

Federacinės vyriausybės įves
ta sveikatos drauda kasmet pa
reikalauja vis didesnių sumų. 
Viena priežasčių — kaikurių 
pacientų vykdomas draudos 
piktnaudojimas. Ontario Gydy
tojų Draugijos buvusi pirminin
kė dr. B. Stephenson aptiko ne
įtikėtiną faktą, kad viena ha- 
iniltonietė, nesutikdama su nu
statyta diagnoze, aplankė net 45 
specialistus. Tie jos vizitai On
tario provincijos administruoja
mai sveikatos draudai atsiėjo 
$75.000. Tokių atvejų mažesnė
mis sumomis, be abejonės, yra 
tūkstančiai. Dėl šios priežasties 
torontietis gydytojas S. Gordon 
“Star” dienraštyje pasiūlė įves
ti tam tikrą mokestį iš paties 
paciento kišenės, kuris jį atgra
sytų nuo bereikalingo lankymo
si pas gydytojus. Dabargi pa
cientas gali bėgioti nuo gydyto
jo pas gydytoją, kol jam nusi
bosta, ir viską padengia drauda.

Kanada atšaukė iš komunisti
nės Kinijos savo pirmąjį amba
sadorių R. Collins ir jo vieton 
paskyrė buvusį Kanados komi
sarą Pakistane Ch. J. Small. Jis 
yra misijonieriaus sūnus, gimęs 
Kinijoje 1919 m. ir ten vaikys
tėje išmokęs kiniečių mandari
nų tarmę. Buvęs ambasadorius 
R. Collins Otavon grįžta tęsti 
anksčiau turėtų užsienio reika
lų ministerio pasekretoriaus 
pareigų.

Kanados CBC valstybinė te
levizija šiemet buvo pasišovusi 
už $2 milijonus paruosti 26 vie
nos valandos vaidinimus pagal 
Mazo de la Roche romanus 
“Whiteoaks of Jalna”, bet įgy
vendino tik pusę sumanymo. 
Tuose romanuose vaizduojama 
viena britų kilmės šeima Kana
doje, taip perkrauta veikėjais, 
kad televizijos žiūrovai ne
įstengė jų atskirti. CBC netgi 
buvo priversta paskelbti spaudo
je šios giminės schemą, kuri ne
daug tepadėjo. Humoristai ėmė 
siūlyti atitinkamą aktorių nu
meraciją, kad žiūrovai, matyda
mi aktoriaus numerį, be galvos 
laužymo žinotų jo atliekamą 
vaidmenį. Vaidinimo serijai 
taipgi pakenkė perdidelis bri- 
tiškumas, daugiau primenantis 
Britaniją nei Kanadą. Planuo
tas šios serijos pardavimas už
sienio televizijai nepateisino 
CBC vilčių, nes ją užpirko tik 
britų televizija. CBC buvo pri
versta vaidinimų seriją nutrauk
ti pusiaukelyje"— su 13-tuoju 
epizodu. Išlaidas, žinoma, pa
dengs Kanados mokesčių mokė
tojai, beveik $200 milijonų kas
met remiantys CBC bendrovę, 
nesugebančią varžytis netgi su 
privačiomis JAV t e 1 e v i z ijos 
bendrovėmis, kurios išsilaiko 
nuosavu kapitalu ir dargi duo
da neblogą pelną. Amerikiečių 
programos paruošiamos su žy
miai mažesniu techniniu perso
nalu, o Kanadoje jos perkrau
namos neįtikėtinai ilgais pavar
džių sąrašais. Tas techninis per
sonalas jau kelis mėnesius skel
bia dalinius streikus, reikalau
damas augštesnio atlyginimo ir 
trukdydamas programas.
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Linkėjimai
— Stebiuosi, kodėl žmonės 

visuomet sako: “gero apetito”, 
bet niekad — “gero troškulio”.

— Todėl, kad toks linkėjimas 
visiškai nereikalingas.

Vinys
— Tu kali vinis lyg žaibas.
— Tuo nori pasakyti, kad aš 

greitai dirbu?
— Ne. Tu dar nė karto nepa

taikei į tą pačią vietą.

sypsenos
Antkapio užrašas

Edwaltono bažnyčios švento
riuje, Anglijoje, yra paminklas 
su tokiu užrašu: “Čia ilsisi ponia 
Freland. Ji gėrė gerą alų, stip
rų punčą, vyną ir sulaukė 99 
metų”.

Vilniuje
Į turistinę kelionę 
išlydėjo Alius Lionę. 
Interesas jos platus — 
gauti lenkiškus batus!

Madingi motyvai
Neišeik, neišeik iš alinės, 
Nepaliki bokalų pilnų. 
Kol kišenėje —•’ dvi trirublinės, 
Kol neištrenkė nieks po velnių.

* * *
Mane tėvelis mokino arti — 
Aš nusispjoviau ant tų laukų. 
Močiutė siūlė pienelį gerti — 
Mieste kas dieną Snapsą laku.

* * *
Sūpuojamas tylių bangų 
Laivelis plaukė be irklų, 
O tu, sėdėdama greta, 
Svietei kelius cigarete.

* *
Mane brigadoj barė, 
Linelių rauti varė. 
Visus gerai aplojau, 
Lūpytes maliavojau.

A. Skyrelis
(Iš sovietinės spaudos)

Koncentracijos stovykloje
Kalbasi du sovietinės darbo 

stovyklos kaliniai:
— Kiek metų gavai?
— Šešerius.
— Tai daug. Ką gi padarei?
— Nieko.
— Kaip tai nieko! Kaip tu 

drįsti šmeižti šlovingą Sovietų 
Sąjungą! Tokie tipai, kaip tu, 
teršia komunistų vardą. Tik
riausiai gavai šešerius metus ne 
už nieką. Už nieką būtum gavęs 
tiktai trejus metus!

Labąnakt...
Vienas pirklys iš Greenwood, 

Anglijoje, ant savo antkapio 
įsakė iškalti šiuos žodžius: “La- 
bąnakt. Ėjo, ėjo ir išėjo 1868 
m.”

Tolima giminė
— Ar Barbora tau giminė?
— Giminė. Bet labai tolima. 

Iš mūsų dvylikos vaikų šeimy
nos ji yra seniausia, o aš jau
niausias. * * *

• Eidamas skersai per gatvę, 
nežiūrėk į šviesas, nes šviesos 
dar nieko nesuvažinėjo.

* * *
— Mama, ar šitas traktorinin

kas varnas lesina?
— Taip sūneli. Tačiau, šitaip 

ariant, ir varnos lieka alkanos.
Parinko Pr. AIš.

3828 BLOOR St W, ISLINGTON:
(PRIE 6-POINTS, ARTI KIPLING AVE.)

Frank Barauskas 2 3 1 - 6 2 2 6
REALTOR Y
Frank Barauskas ^231-2661
Insurance Agency Limited

Gerardas Balčiūnas^ g j 96 3 2
Advokatas (barrister, solicitor)^r

AUTOMAŠINŲ PAGRINDINIS PATIKRINIMAS ir SUTAI- 
SYMAS, GREITAS ir SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.
Bloor Autorite Garage (2ta9rp6 DBuJį2 ?rKCoueĮee)'
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

A&B TAILORS
; Sav. A. B. BERESNEVIČIUS 

343 Roncesvalles Ave., Toronto 3
Tel. 531-1432

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

Tel. 532-7733

Taisom ir parduodam prleinamom kainom 
televizijos priimtuvus — paprastus ir spal
votus, keičiam senus — j naujus

1613 DUNDAS Street West

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. užbaii.

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

iDarbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti tel. LE 4 -1403
30 DEWSON St.. Toronto, Ont.

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

780 QUEEN ST. W. 
PRIE GORE VALE 
TEL. EM. 4 - 7994

Didžiausios ir gražiausios europietiškos mėsos ir skanėstų krautuvės.

Geros kokybės gamintai. DideHs pasirinkimas. Konkurencinės kainos.

= +ip-topNIEATS
KAS SAVAITE Uip BeucaTESSEN

1727 BLOOR ST. WEST (prieš Keele požeminio stotį)
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL

Sheppard Ave. (Don Volley Parkway)

ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (Queen Elizabeth ir 27 greitkelis)

NUO L O! N O S IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tek 489-5425 Petras Prakas
Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Notaras 
A. Liūdžius, B.L, 
47 Howard Park Ave. 
(Toronto-Dominion Bank pastatas) 

Priėmimo laikas pagal susi
tarimą telefonu 537-1708

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

OKULISTES

412 Roncesvalles Avė. (prie 
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 14251. Darbo valan
dos nuo 10 vai. ryto iki 6.30 vaL 
vak. Šeštadieniais nuo 10 vai. ry

to iki 4 vai. po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

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

Savininkas V. BACENAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sut-krko rezervacijų, nakvynių ir kilus reikalus 

bt atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje
Skambinti telefonu 278-7261

• parūpina bilietus keliaujamiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wiktoria BUK0WSKA, R.O 
274 RONCESVALLES AVĖ.

(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.v

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

M. LUNSKY, O.D., M.S.C.
470 COLLEGE ST. TORONTO

Tel. 921 -3924
Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v. 
Dėl priėmimo skambinti telefonu

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

30 Dewson St., Toronto 4, Ont.
Eagles Nest

Telefonas 534 - 0563

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS,

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILuYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto

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

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.



PADĖKIME MŪS^ JAUNIMUI- REMKIME PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESĄ!

$ TORONT©«1' K! MONTREAL
$v. Jono Kr. par. žinios
— Parapijos išsikėlimui į naują 

vietą atžymėti bus išleistas prof. dr. 
Antano Maceinos naujausias veika
las “Krikščionis pasaulyje”. Rank
raštis jau gautas. Tariamasi su 
spaustuve “Žiburiai” dėl knygos 
spausdinimo.

— Anapilio statybai aukojo: po 
$200: dr. A. Barkauskas ir K. Lem- 
bertas; po $50: A. Dobilas ir p. Juo
dikienė.

— Sekmadieniais pamaldos Spring- 
burste, Gerojo Ganytojo stovyklavie
tėje, 11 v. r.

— Birželio 5 d. lietuvių kapinėse 
palaidota a.a. Pranciška Kazlauskie
nė. Velionės artimiesiems gili užuo
jauta.

— Sį trečiadienį, birželio 7, par. 
salėje įvyksta kat. moterų draugi
jos rengiamas pobūvis. Jo pajamos 
skiriamos jaunimo kongresui pa
remti.

— Pamaldos: šį sekmadienį 10 v. 
už a.a. Antaną Butkų, 11 v. už a.a. 
Antaną Buvelskj.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Penktadienį, 6.30 v. v., konfir- 
mandų pamoka.

— Sekmadienį, 9.30 v.r., pamal
dos: birželio 12, pirmadienį. 7.30 v 
v., bažnyčioje bus įteikiami Raudo
no Kryžiaus pažymėjimai tiems, ku
rie išlaikė egzaminus.

— S.m. konfirmacija įvyks birželio 
18 d. Pamaldos prasidės 12.30 v.p.p.

— Parapijos iškyla įvyks Humber 
Trail parke birželio 25. Pamaldų pra
džia — 11 v.r. Parkas yra King Side 
Rd., 3 mylios į rytus nuo Nobleton, 
tarp 27 ir 400 kelių. Ta proga Mo
terų Draugija rengia loteriją, kuriai 
dar vis reikia fantų. Malonėkite at
nešti fantus į bažnyčią ir perduoti 
p.p. Dauginienei, Delkuvienei arba
I. Sturmienei.

— Kadangi “Svečio” spausdinimas 
buvo perkeltas iš Vokietijos j S. 
Ameriką, sekantis numeris išeis pa
vėluotai.

— Kun. A. Žilinskas, kaip evangeli
kų liuteronų atstovas, dalyvavo “Heri
tage Ontario” kongreso pamaldose.

VIENINTELE KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA 
LAUŠ GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 4G0 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3 - 8008.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti B. Tarvydui tel. 767-4737. 

MORTGICIAI. Dėl pirkinio, pardavi
mo ar investavimo į naujus mortgl- 
čius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.

ATLIEKU VISUS NAMU REMON- 
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. Pas mane galite 
gauti vartotu 2x4”, durų, faneros. 
Tel. 533-5116; KAZYS CIBAS.

DVIEJU MIEGAMŲJŲ VASARNA 
MIS su visais patogumais, sklypas 
101 x 250 ant ežero kranto. Prašo 
$8.500 grynais.
Nebaigtas statyti vasarnamis trijų 
miegamųjų, sklypas 105 x 220 ant 
ežero kranto. Prašo $13.900.
968 kv. pėdų vasarnamis trijų mie
gamųjų su visais patogumais, skly
pas 101 x 250 ant ežero kranto. 
Prašo $19.900.
Minėtieji vasarnamiai yra prie Loon 
Lake apie 5 mylios nuo Gravenhurst 
miestelio. Labai gražios, miškingos 
vietos, žuvingi ežerai, rami vieta, 
nuolaidūs priėjimai prie vandens. 
St. Dargis, 231-6226, 231-2661, Frank 
Barauskas, Realtor.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir 
virtuvė moteriai. Skambinti po 6 v.v. 
tel. 536-1043.
JIESKOMAS PARDAVĖJAS, turin
tis nuosavą automobilį ir sutinkan
tis dirbti už komis:). Skambinti tel. 
278-2757.

JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
išvalymus rūsių, kiemų ir perkraus- 
tymo darbus. Skambinti po 5 v. p. p. 
tel. 535-4329.

SPRINGIIURSTE, ant ežero kranto, 
išnuomojamas mažas vasarnamis. 
Tel. LE 1-5982.

ATLIEKU VISUS NAMŲ DAŽYMO 
darbus — išorėje ir viduje. Skubus 
patarnavimas, pigesnė kaina. Skam
binti po 5 v.v. tel. 535-2581 (klausti 
Joe).

LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ

PARKSIDE mIrket
335 Roncesvalles Avė., Toronto. Tel. LE 5 -1258 

įvairiai tavo pastate rūkytos deiros ir mėsos, lictuviiki sūriai, perliukai, 
rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės deiros ir kt. 
UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR TELEFONU. NEMOKAMAS PRISTATYMAS

Prisikėlimo par. žinios
— Birželio 1 d. mirė a.a. Pranciš

ka Kazlauskienė. Palaidota birželio 
5 d. Nuoširdžiai užjaučiame dukras 
Nataliją Adomavičienę, Ireną Varan- 
kienę, Eleną Gipienę. sūnus Zigmą 
ir Stasį, jų šeimas ir visus artimuo
sius.

— Mišios: trečiad.. 8 v. — už a.a.
J. Oleką, užpr. L. Olekos; 9 v. — 
už a.a. A. Gutauską, užpr. C. Gu- 
tauskienės; ketvirtad., 8 v. — už a.a. 
V. Bagdoną, užpr. S. Juozapavičiaus,
K. Budrevičiaus, J. Sileikio, E. Lio- 
rencienės, A. S. Draugelių ir V. L. 
Sendžikų; 8.20 v. — už a.a. V. Ra
moną, užpr. T. Užbalienės; penktad., 
8.30 v. —už a.a. A. Buvelskį, užpr. 
p.p. Mockienės ir Svelnienės; šeštad., 
Bložienės; 9 v. — už a.a. A. Dausą, 
velionies 5 metų mirties sukak- 
užpr. p.p. Dausienės ir Empakerienės 
ties proga; šį sekmad., 8 v. — už a.a. 
Pr. Mačiulaitį, užpr. bičiulių velio
nies laidotuvių proga; 9 v. — už a.a.
8 v. — už a.a. Pr. Valaitį, užpr. M. 
J. Smolskį, užpr. K. L. Kat. Mot. Dr- 
jos Prisik. par. skyriaus; 10 v. — 
už a.a. M. Stuikienę, užpr. A. Štui- 
kio; 11.15 v. — už a.a. J. Martinaitį, 
užpr. Carling Breweries bendradar
bių.

— Mišios 12.15 v. sekmadieniais 
vasaros metu nelaikomos.

— Birželinės pamaldos — kasdien 
po 8 v. Mišių, o šeštadieniais — po
9 v. Mišių.

— Prie parapijos veikiąs spau
dos kioskas uždarytas vasaros ato
stogoms. Parapijos biblioteka veiks 
šį ir kitą sekmadienį, o po to užda
roma vasaros atostogoms.

— Sibiriniu trėmimų minėjimas 
šios parapijos bažnyčioje — birželio 
18, sekmadienį. Specialios pamaldos 
— po 11.15 v. Mišių.

— JAV-se nuo seno užsilikusi 
$50,000 skola paskutinėmis gegužės 
mėn. dienomis pilnai grąžinta. Nuo
širdus ačiū visiems, kurie prisidė
jo aukomis ir paskolomis.

— Stovyklavietės tvarkymo dar
bams reikia talkos, ypač dažytojų ir 
stalių. Birželio 3 d. J. Janušas, A. 
Baltrušaitis, J. Bakšys, A. Arlauskas. 
V. Bendorius, R. Juknevičius, P. 
Skrupskas, K. Poškienė, V. Tesec- 
kas ir Tėv. Tadas. Ypatinga padėka 
staliams už gražiai atlikta darbą, 
taip pat elektrikams ir šeimininkei 
p. Poškienei su dukromis už ska
niai paruoštą maistą. Birželio 10 d. 
organizuojama didelė darbo išvyka. 
Kas galėtų prisidėti, labai prašome 
pranešti par. raštinei.

— Parapijos jaunimo stovykla bus 
nuo liepos 8-22. Registracija prade
dama jau dabar. Mokestis vienam 
vaikui už savaitę $30, už 2 sav. $50; 
dviem vaikam iš tos pačios šeimos 
$50 už 1 sav. ir $85 už 2 savaites: 
trim ar daugiau iš vienos šeimos už 
vieną sav. $60, už dvi sav. $95.

— Susituokė: John Renė Bormans 
ir Gabrielė Emily Scheimatat-Žemai- 
taitė.Raymond John Vinslovas ir 
Anna Andruch. —

Vasarnamiams 
sklypai

tik 89 mylios nuo Toronto 
$200 įmokėti 
akro. Pilno kaina — 

tik $2.300
Turėsite malonumo prie Georgian 
Bay pakrančių prieinamomis kai
nomis. Brošiūrų teiraukitės tel. 
223-6222; vakarais ir savait- I 

galiais 223-9966 Toronte 
------------------------------------- -------

ELEKTROS RANGOVAS
Fleet Electric Co. Ltd.
Atlieku visus elektros 

įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sov. A. Čeponis

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO

(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus. Skambinti 
Alfonsui LE 6-2805.
ir- -j e -at-

'BARONESSA
Beauty Salon

n Savininkė Alė Kerberienė “
2265 B L O O R St. W.,

„ kampas Bloor - Durie gatvių
Telefonas 762-4252 ■
Įvairaus stiliaus sušukavimai,

■ pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kainos. ,

Baigusieji Toronto šeštadieninės mokyklos 10 skyrių pabaigtuvių iškilmėse Nuotr. S. Dabkaus

Etninių grupių kongresas 
“Heritage Ontario” įvyko bir
želio 2-4 dienomis Skyline vieš
butyje. Dalyvavo daugiau kaip 
1000 asmenų. Svarstyta kultū
ros, švietimo, kalbų, komunika
cijos, žmogaus teisių, valdžios 
problemos. Pagrindinis darbas 
vyko sekcijose, paskirstytose į 
grupes. Visumos posėdžiuose 
kalbas pasakė kaikurie Ontario 
ministerial ir žymesnieji veikė
jai. Premjeras W. Davis kalbą 
pasakė banketo metu. Paskuti
niame visumos posėdyje priim
ta visa eilė rekomendacijų pro
vincinei vyriausybei. Angliškoji 
spauda perteikė skaitytojam 
daugiau neigiamo pobūdžio kon
greso aspektus. Šio kongreso ap
rašymas “TŽ” pasirodys kiek 
vėliau.

“Heritage Ontario” kongrese 
Toronte iš lietuvių dalyvavo: inž. 
E. Cuplinskas, kun. J. Staškus, 
p. Masionis, dr. M. Ramūnienė, 
G. Breichmanienė, A. Puteris, J. 
Karpis, S. Martinkutė, inž. J. 
Danys, Alg. Puteris, A. šetikas, 
kun. A. Žilinskas (ekumeninėse 
pamaldose), R. Sakalaitė, kun. 
Pr. Gaida ir kt. Kaip Ontario 
valdžios tarnautojos dirbo — I. 
Kaveckaite-Szalowski, L. Švėgž- 
daitė.

Apie religijos perselliojimą 
Lietuvoje plačiai rašo žurnalas 
“Religion in Communist Domi
nated Areas” 1972 m. 1-3 nr. 
Ten atspausdinta kun. J. Zdebs- 
kio kalba sovietiniame teisme 
ir platokas komentaras. Kalba 
išversta į anglų kalbą kun. F. 
A. Rugles, bet atspausdinta K. 
L. K. Centro rūpesčiu, kaip ir 
anksčiau kun. A. Šeškevičiaus 
kalba. Taip pat ten rašoma ir 
apie Lietuvos katalikų memo
randumą J. Tautoms, žurna
lo adresas: RCDA, 475 River
side Dr., New York 10027, USA. 
Metinė prenumerata $10.

“The Catholic Register”, pla
čiai skaitomas savaitraštis, bir
želio 10 d. laidoje rašo apie lie
tuvių laisvės manifestaciją ka
pinių aikštėje gegužės 28 d. Ta
me pačiame numeryje atspaus
dinta ir platoka informacija apie 
Lietuvos katalikų memorandu
mą J. Tautoms. Tos informaci
jos buvo paruoštos KLK Cent
ro. Savaitraščio adresas: 67 
Bond St., Toronto 205, Ont. Tel. 
362-6822. Būtų gera, jei lietu
viai parašytų padėkos laiškų re
dakcijai.

Brolis Jeronimas Petrauskis, 
pranciškonas, gyvenąs Kipro sa- 
los sostinėj Nikosijoj lankėsi 
Jeruzalėje ir savo bičiuliams at
siuntė devocijonalijų.

Marijai Skaržinskienei
mirus, A. KRIAUČIŪNIENĘ, J. SKARD) ir V. SKAR- 
ŽINSKĄ su šeimomis bei visus artimuosius nuošir
džiai užjaučiame —

MOKYTOJ
Vl-oji JAV ir Kanados lituanisti

nių mokyklų mokytojų studijų sa
vaitė įvyks rugpjūčio 6 — 13 d. d. 
Dainavoje. Bus turtinga programa, 
bet kartu bus pakankamai laiko ir 
poilsiui. Programoje bus nagrinėja
mi šie klausimai: tautinis auklėji
mas, mokomosios medžiagos moder- 
ninimas, lietuviškai nemokančių mo
kymas, skaityba, lietuvių literatūros 
dėstymas, lietuvio jaunuolio asme
nybės ugdymas bei kelias j lietuvy
be.

Planuojami tautinhi šokių kursai. 
Taip pat bus skiriama nemažai dė
mesio ir lietuviškai dainai.

Ypač atkreipiamas dėmesys jau
nųjų mokytojų ir tų, kurie ruošiasi 
dirbti šeštadieninėje mokykloje. Li
tuanistikoje pasitobulinti jiems bus

N. Pradėtosios Marijos vie
nuolijos vyriausia vadove išrink
ta sesuo Margarita Bareikaitė, 
dirbusi Toronte ir Montrealyje. 
Jos pavaduotoja paskirta sesuo 
Felicija Rogalskytė, vyr. sekre
tore — sesuo Igne Marijošiūtė, 
ekonome — sesuo Augusta Se- 
reikytė, patarėjomis — sės. 
Paulė Savickaitė, sės. Bernade
ta Matukaitė, sės. Eugenija Lu
košiūtė. Iki šiol Toronte sėk
mingai dirbusi sesuo Igne, ga
vusi naujas pareigas, į Toron
tą negrįš. Jos vieton bus pa
skirta nauja vienuolyno ir Lie
tuvių Vaikų Namų vyres
nioji.

“Sovietinio imperializmo pri
minimas aptemdė viršūnių pasi
tarimą Maskvoje” — tokia ant
rašte “The Toronto Daily Star” 
paskelbė E. L. čuplinsko laišką 
gegužės 30 d. laidoje. Jame sa
koma, kad JAV prez. R. Nikso- 
no vizitas Maskvoje atkreipė 
pasaulio dėmesį į kolonijinę Ru
sijos imperiją, persekiojančią 
religiją ir mažumas. Lietuvis 
Romas Kalanta savo susidegini
mu aptemdė viršūnių pasitari
mus, o jaunimo demonstracijos 
priminė rusų priespaudą. Tokio 
pat turinio Ė. L. Čuplinsko laiš
ką įdėjo ir “The Toronto Sun”, 
pridėdamas pastabą, esą vaka
riečiai mato tik tai, ką jie nori 
matyti.

Neringa —■ nauja stovykla
vietė, įrengta Nekaltai Pradėto
sios Marijos seserų ir jų rėmėjų 
Vermonto kalnuose, maždaug 
350 mylių nuo Toronto, šia va
sarą bus sekančios stovyklos: 
III-IV kartos lietuviams (anglų 
kalba apie Lietuvą) birželio 30 
— liepos 8: vien lietuvaitėm 
mergaitėm 7-16 m. amžiaus — 
liepos 9-29; vien berniukams 7- 
14 m. amžiaus — liepos 30 — 
rugpjūčio 12. Norintieji daugiau 
informacijų prašomi kreiptis: 
57 Sylvan Ave.. Toronto 173, 
Ont. Tel. 534-5773.

šv. Juozapo ligoninėje gydo
si Br. Steponaitis, A. Bacevi
čius, p. Satkevičienė, p. Kerbe- 
lienės motina.

Iš okupuotos Baltijos kraštų 
Kanadon imigruoja labai mažai 
asmenų, nes okupacinė valdžia 
neišleidžia. Pagal paskelbtą sta
tistiką, perp irmuosius tris 1972 
m. mėnesius imigravo tiktai vie
nas asmuo. Iš Sov. Sąjungos 
imigravo 52, iš Lenkijos 295, iš 
Švedijos 104, iš Vengrijos 81, 
iš Italijos 1.030, iš Jugoslavijos 
410, iš Šveicarijos 140, iš Dani
jos 57, iš Prancūzijos 634, iš V. 
Vokietijos 396, iš Suomijos 62. 
iš Britanijos 2.979.

j

i
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S. V. Paulioniai

Ų SAVAITĖ
paruošta speciali programa, kuriai 
vadovaus atskirų sričių žinovai. Į stu
dijų savaitę bus priimta tiek asme
nų, kiek galima lengvai sutalpinti 
stovyklavietės patalpose. Todėl pra
šome iki liepos 20 d. užsiregistruoti 
šiuo adresu: Jonas Kazlauskas, 
266331 Briardale Ave., Cleveland, 
Ohio, 44132. USA.

Registruojantis reikia nurodyti 
asmenų skaičių ir amžių. Pirmasis 
suaugęs šeimos narys moka $40, kiti 
— po $20; studentai — po $20, mo
kyklinio amžiaus vaikai — po $15, 
priešmokyklinio amžiaus — po $10. 
Asmenys, atvykę dienai ar savait
galiui, moka po $10 už dieną.

Stovyklai vadovaus: Pr. Joga, R. 
Birgelytė, J. Kazlauskas ir A. Vai
čiūnas.

Toronto tautybių savaitė —- 
International Caravan įvyks bir
želio 24 — liepos 1 d. Vilniaus 
paviljonas bus įrengtas naujuo
se Lietuvių Namuose. KLB To
ronto apylinkės valdybos rūpes
čiu ten rengiama lietuvių tau
todailės paroda. Prašome To
ronto lietuvius pagalbos. Mums 
reikia tinkamų eksponatų — 
gintaro, medžio drožinių, audi
nių ir t.t. Eksponatai bus įdėti 
užrakinamose, stiklinėse spinte
lėse. Norintys prisidėti prie pa
rodos darbu arba eksponatais 
prašomi skambinti po 6 v.v. Al
donai Kairytei 763-2739 arba Ri
mai Lasienei 766-6209. Vilniaus 
paviljone reikės jaunimo, kuris 
galėtų budėti tautodailės paro
doje. Suinteresuoti d r a š o m i 
skambinti taip pat čia nurody
tais telefonais.

“Gintaro” organizuojamoje 
ekskursijoje į tautinių šokių 
švente Čikagoje autobusu dar 
yra vietų. Prašome registruotis 
— K. Rusinas 533-2511.

Lietuvių Namų narių susirin
kimas įvyko birželio 4 d. didžio
joj salėj, kuri iš dalies jau at
remontuota. Susirinkimui pirmi
ninkavo J. Karpis, sekretoriavo 
inž. P. Kvedaras. Dalyvavo virš 
150 asmenų. Jie išklausė valdy
bos ir revizijos komisijos pra
nešimų bei apyskaitų ir viską 
patvirtino. Priartėjus valdybos 
rinkimams, E. Jurkuvienė ir J. 
Grimas pasitraukė kaip baigę 
savo kadenciją, o D. Renkaus- 
kas ir St. Grigaliūnas atsisakė 
dėl asmeninių priežasčių. Nau- 
ion valdybon išrinkti: K. Asevi- 
č'us, W. Stanaitis, O. Delkus. Br. 
Saulėnas. Iš senosios valdybos 
ion įėjo J. Karnis. V. Petraitis, 
P. Kvedaras. Revizijos komisi- 
ia palikta senoji: dr. M. Anvsas, 
V. Kazlauskas, A. Jucys. Iš nu
tarimu pažymėtinas senųjų ir 
naujųjų narių statusas. Naujieji 
L. Namų nariai, įmokėję $25 
įnašą, turi kasmet mokėti $3 pa
pildomo mokesčio. Naujieji na
riai. įmokėję $100. nemoka pa
pildomo mokesčio. Senieji na
riai, įmokėję $25 įnaša. neįpa- 
reiPojami mokėti papildomą 
mokesti. Jaunimas iki 21 m. am
žiaus įmoka $1 ir tampa nariais. 
Po 21 metų turi mokėti pilną 
inaša. L. Namu remonto pirmo
ji dalis jau baigiama, po to bus 
einama prie antrosios. Tam rei
kalui telkiamos lėšos. Laukiama 
,ir naskolu. Skolinantiems virš 
Vonn bus mokama 6% palū
kanų.

Natūralaus maisto krautuvę 
atidarė Izidorius ir Anelė Ga- 
taveckai priešais Lietuviu Na
mus, 1558 Bloor St. W. Oficia
liai ji pavadinta “Utopia — Or
ganic Natural Foods”. Joje gali
ma gauti lietuvišku sūrių, me
daus. visokios rūšies duonos, 
įvairių sunku, vitaminų, knyeii 
sveikatos klausimais ir daug ki
tokiu gaminiu. Krautuvėje gau
nami ir “Tėviškės Žiburiai”.

Lietuviu Fronto Bičiuliai iš
rinko valdyba: pirm. Vyt. Auš
rotas. sekr. Adolfas Bajorinas, 
ižd. Juozas Jasinevičius. Iš ka
nadiečių i LFB centro valdybą 
įeina dr. C. Kuras iš Windsoro. 
Ont. Šia vasara studijinė LFB 
stovykla ivyks S p r i n gh u r s- 
t e Gerojo Ganytojo stovykla
vietėje.

Al. Dūda, dirbąs Norai Insu
rance Agency Incorp., praneša, 
kad tai nauias bendrovės var
das. kuriuo ji vra įregistruota. 
Šiuo metu bendrovė plečia veik
la ypač nuosavybių dr?"doie 
nuo gaisru. Taip pat ji tvarko ir 
kitu rūšių draudas.

PADĖKA
Nuoširdžiausią padėką reiškiu už 

surengimą sutiktuvių man. atsikėlu
siai gyventi į šį kraštą. Ypatinga 
padėka rengėjoms ir visiems gimi
nėms, taip pat visiems atsilankiu
siems ir mane apdovanojusiems. Pa
silieku visuomet dėkinga —

Aldona Agurkytė

Baltiečių demonstracija
Kai kauniečiai protestuoja, 

montrealiečiai negali tylėti. Tra
giškų birželio įvykių paminėji
mas rengiamas pastarųjų Kau
no įvykių ženkle. Bendra estų, 
latvių ir lietuvių demonstracija 
prasidės birželio 14, trečiadienį, 
7 v. vakaro, Dominion aikštėje 
vainiko padėjimu prie paminklo 
žuvusioms už laisvę. Po to bus 
eitynės pagrindinėmis miesto 
gatvėmis iki Sov. Sąjungos kon
sulato, kur bus išreikštas soli
darumas prieš sovietinę okupa
ciją kovojančioms estų, latvių ir 
lietuvių tautoms. Eitynes lydės 
policija.

KLB Montrealio apylinkės 
valdyba ragina visus lietuvius 
dalyvauti demonstracijoje ir pa
sirūpinti atitinkamais plakatais. 
Moterys ir mergaitės kviečia
mos pasipuošti tautiniais dra
bužiais. RENGĖJAI

Aušros Vartų par. žinios
— Sveikiname: Stasį ir Emiliją Vi

limus, švenčiančius savo 25 vedybi
nio gyvenimo sukaktį; Simaną Petrą 
Pukterį, sukūrusį naują šeimos ži
dinį su Sofija F. Szuszkowski.

— Rengiasi tuoktis Margarita M 
Buzaitė su Valteriu F. Pliopliu. Abu 
mūsų parapijiečiai.

— KLB Montrealio apylinkės val
dyba nutarė iškelti kanadiečių spau
doje religijos ir laisvės persekioji
mą Lietuvoje, ypač paskutiniuosius 
įvykius Kaune ir lietuvių protestus. 
Tokiems nutarimams įvykdyti reikia

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE 

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d. 
DRAUDIMO AGENTŪRA tel 727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Nomų 376-3781
Albertas N O R K E Ll Ū N AS, B.A. C.S.C., I B.

Komercinio, privataus turto, automobilių ■ 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

MOKA Už:
Einamąsias s-tas —________5.0%
Taupomąsias s-tas _________ 6.0%
Term. ind. 1 metams______ 6.25%
Term. ind. 2 metams _____ 6.5%
Term. ind. 3 metams _ __ 6.75%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
rlą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

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

Kas dalyvavo baltistikos konferencijoj?
(Paskaitininkai, pranešėjai t bei 

programos dalyviai — pabraukti)
Iš Toronto: Amolevičiūtė, A. .Bal

sys, L., Banelis, A., Bilkštytė, B., But
kevičienė, S., Bubelytė, V., Čepon- 
kutė, J., Čuplinkskas, E., Cuplins- 
kienė, J., Gailiūnaitė, O., Gaida, P., 
Gustainytė, L., Karkienė, A., Kon- 
čiūnas, E., Kudirkaitė, D., Masionis, 
S., Meiklejohn, L, Mockuvienė, V., 
Petrušaitis, E., Pivoriūtė, J., Rau
dys, A., Raudys, K., Saltmiras, V., 
Sernas, P., Šimkutė, N., Spudas, A., 
Stasiulis, 1., Stasiulis, A., Steponai
tytė, D., Stonkutė, R., Stonkus, D., 
Sungailienė, A., Sungaila, J., Staš
kus, J., Ulbaitė, R., Uleckienė, M., 
Vasiliauskienė, M., Sakalaitė, R., 
Rudienė, S. (41). Iš Otavos: Giriū-

Advokatas
Vidas Augaitis, 
šiemet baigęs teisės mokslus, 
dirba su John Anjo, Q.C., 
Stay n e r, Ontario, 

233 Main Street.
Telefonas 428-2104 

(area code 705)
Darbo valandos kiekvieną die
ną visą savaitę — nuo 9 iki 5, 
o vasaros metu įstaiga bus 

atidaryta ir šeštadieniais. 

lėšų. Todėl valdyba kreipiasi į visus 
tautiečius ir prašo aukų. Yra atida
ryta nauja sąskaita “Lite” specialiai 
šiam reikalui.

— J. ir M. Leknickai paaukojo 
$20. Užpraėjusį sekmadienį surinkta 
tvarkyti P. Adamonis. Progra- 
$209.15.

Ateitininkų moksleivių sto
vykla “Baltijoj” prasidės liepos 
16 d. Stovyklos globėjas ir ka
pelionas — Aušros Vartų para
pijos klebonas kun. L. Zaremba. 
Komendanto pareigom pakvies
tas Raimundas Vilčinskas iš 
Otavos. Ūkinius reikalus sutiko 
mai paruošti talkins: J. Ado
monienė, J. Blauzdžiūnienė ir 
B. Lukoševičienė. Kitų vadovų 
pavardės bus paskelbtos vėliau. 
Registracijos reikalu skambinti 
J. Adomonienei tel. 256-5335.

Jaunųjų “Lito” narių ekskur
sija įvyks birželio 28 d. į Fron
tier Town, JAV, apie 135 my
lios nuo Montrealio. Dalyvių 
amžius 6 — 16 metų. Išvyksta
ma nuo abiejų “Lito” skyrių 
7.30 v.r. Grįžtama į tas pat vie
tas 6.30 v.v. Autobusus, įėjimą 
į Frontier Town ir pietus apmo
kės “Litas”, smulkias išlaidas 
— patys dalyviai. Anketos daly
vių registracijai jau išsiuntinė
tos kartu su paskutiniu “Lito” 
biuleteniu. Registruotis iki bir
želio 15 d.

XVIII Lietuvių Dienos leidi
nyje bus ir skelbimų skyrius. 
Kreiptis: LD Komitetas, 1465 
rue de Seve. Montreal 205, P.Q.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

DUODA PASKOLAS:
Asmenines_____ 8.5%
Nekiln. turto ________ 8.5%
čekių kredito ......... 9.0%
Investacines___ nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės andr. iki $10.900 
už paskolos sumą 

nas, L., Procuta, G., Ramūnaitė, T., 
Rimšaitė, J. (4). Iš Londono: Kerai- 
tė, L., Petrauskienė, G. (2). Iš Mont
realio: Gražytė, I., Maziliauskas, R.. 
Pavilanienė, I. (3). Iš Peterboro: 
Vaštokienė, J., Vaštokas, R. (2). Iš 
Windsoro: Karaite, J., Petrauskas, 
R. (2). Iš Hamiltono: Tribinevičius, 
A., Trumpickaitė, M. (2). Iš JAV: 
Balsys, J., Jakštas, J., Kasias, B., 
Klimas, A., Kliorys, V., Kriščiūnas, 
R., Krivickas, V., Landsbergis, A.. 
Mačiuką, B., Mažeika, P., Melsbekas. 
C., Misiūnas, R., Musteikis, A., Pu- 
gevičius, K., Rėklaitienė, J., Rcmei- 
kis, T., Rukšėnas, A., Saldukienė, B., 
Šilbajoris, E., Simoliūnas, S., šliažas. 
R., Slavėnas, J., Šmulkštys, J.. Ste
ponaitis, J., Stankus, V., Umbrasai
tė, N., Vaškelis, B., Venclovaitė, B., 
Yčas, M., Zunde, P. (30).

Iš Toronto — 41, kitur Kanados 
— 15, JAV — 30, iš viso — 86. Iš 
jų 17 programos dalyvių, 22 studen
tai.

Neregistruoti, bet pastebėti kon
ferencijoje — apie 10. Taigi konfe
rencijoje galėjo dalyvauti apie 100 
lietuvių.

Iš viso konferencijoje registruotų 
dalyvių buvo 503: 178 latviai, 145 es
tai, 86 lietuviai, 50% dalyvių buvo iš 
Kanados, 39% iš JAV. 6 atvyko iš 
Švedijos, 7 ir Vokietijos, po vieną iš 
Australijos ir Norvegijos. 28% (140) 
dalyvių buvo studentai.

Dalyvių buvo iš apie 120 universi
tetų bei kolegijų. A. B.


