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Babelis ar posūkis?
Kanadoj jau kuris laikas vyksta etninių grupių sujudimas. 

Savo skaičiumi jos sudaro beveik trečdali krašto gyventojų, tačiau 
jų svoris viešajame gyvenime dar gana mažas. Pvz. federaciniame 
parlamente jų atstovų tėra keletas, o senate — vienas ar du. Minis- 
terių kabinete nėra nė vieno. Reti jų atstovai komunikacijos tar
nybose, išskyrus žydus. Kultūriniame gyvenime taip pat vyrauja 
anglosaksai ir prancūzai, žymiai daugiau jų atstovų yra švietimo 
institucijose, bet bendrojoj mozaikoj etninių grupių žmonės vie
šumon pagal savo skaičių dar neprasiveržia. Dėlto visose grupėse 
jaučiamas nepasitenkinimas perdideliu anglų-prancūzų vyravimu. 
Mokesčius visi moka tokius pačius, bet etninės grupės už tai gauna 
žymiai mažiau. Jiems pvz. neprieinama televizija. Jų kultūrai už
kirstas kelias viešosiose mokyklose. Jau Kanados premjeras L. B. 
Pearsonas tai aiškiai jautė ir paskyrė dviejų kalbų ir kultūrų komi
siją ištirti susidariusiai būklei. Tos komisijos tyrimo rezultatai išju
dino Kanados vadus permąstyti krašto sąrangą ir pasiryžti atitin
kamom reformom. Premjeras P. E. Trudeau pagaliau padarė išva
dą, kad Kanada oficialia prasme yra dvikalbis kraštas, turis daug 
kultūrų. Toks pareiškimas buvo priimtinas ir etninėm grupėm. Jos 
sutinka su dviejų oficialių kalbų (anglų ir prancūzų) buvimu, tačiau 
nepripažįsta formulės, tvirtinančios, kad Kanada tėra dvikultūris 
kraštas.

★ ★ ★
Deja, premjero pareiškimas, priimtas etninių grupių, nerado 

pritarimo ypač prancūzuose. Jų nuomone, kalba yra neatskiriama 
nuo kultūros ir dėlto Kanadoje tegali būti dvi oficialios kultūros, 
būtent, anglų ir prancūzų. Kitos etninės grupės gali turėti savo 
antrines kultūras, bet tai esą nereiškia daugiakultūriškumo. Ma- 
žūmų kultūros anksčiau ar vėliau turinčios įsilieti į vieną kurią 
oficialią krašto kultūrą arba išnykti. ši prancūzų pozicija buvo 
labai aiškiai pabrėžta Ontario provincijos vyriausybės surengtame 
“Heritage Ontario” kongrese birželio 2-4 d.d. Toronte. Visose sek
cijose prancūzai labai vieningai, organizuotai gynė užimtąją pozi
ciją. Nors Ontario provincijoj jų nėra daug (vietomis juos pralen
kia italai), tačiau jie remiasi bendrąja Kanados baze ir reikalauja, 
kad pvz. mokyklose antroji kalba būtų prancūzų, nors toje srityje 
prancūziškai ir niekas nekalbėtų. Ontario vyriausybė, kurioje nuo 
seno vyrauja anglosaksai, etninėms grupėms yra palanki ir pripa
žįsta, kad provincija yra daugiakultūrė. Tai rodo jau pats minėto 
kongreso organizavimo faktas. Vyriausybė nepagailėjo išleisti 
$100.000, kad pagaliau etninės grupės iškiltų iš savo getų ir prasi
veržtų platesnėn viešumon. Čia didžiausias nuopelnas tenka minis- 
teriui John Yaremko, ukrainiečių kilmės politikui, kuris atkakliai, 
bet atsargiai nuo seno bando įtikinti anglosaksus pakeisti nuomonę 
apie etnines grupes ir jų vaidmenį provincijoj.

★ ★ ★
Kokie bus minėto kongreso rezultatai? Didžioji spauda, atsto

vaujanti daugiausia finansiniams sluogsniams, kongresą pavadino 
Babeliu, kuriame plakėsi 54 skirtingos etninės grupės. Išeitų, kad 
kongresas, nors ir labai plačiai organizuotas, anglosaksų neįtikino 
ir savo svorio neparodė. Jie pastebėjo, kad etninės grupės, nors ir 
gausios, skaičiumi imponuoja, tačiau nesudaro vieningos jėgos. 
Dėlto jas lengva ignoruoti bei taikyti dėsnį “divide et impera” — 
suskaldyk ir valdyk. Be to, prancūzų nesijungimas į daugiakultūrį 
vaizdą padrąsino anglosaksus neteikti perdaug reikšmės etninėm 
grupėm bei jų kultūrom. Tiesa, baigiamajame posėdyje priimtos 
rekomendacijos, kurios išreiškė etninių grupių autentiškus pagei
davimus, tačiau klausimas, ar Ontario vyriausybė jas vykdys. Žino
ma, tai parodys ateitis, bet, kiek galima spręsti iš susidariusios 
atmosferos, jos nebus bereikšmės. Provincinė vyriausybė, būdama 
palanki daugiakultūrei politikai, daugiau ar mažiau i tas rekomen
dacijas atsižvelgs. Galimas dalykas, prancūzų įtaka palankiąją link
mę stabdys, ypač jeigu ją rems viešosios opinijos formuotojai. Bet 
čia netylės ir etninės grupės. Jų kylantis balsas ima vis daugiau 
pasiekti viešumą. O jei susidarys nepalanki akcija, kils etninių 
grupių reakcija, ir tai organizuota. Dėlto yra pagrindo manyti, kad 
“Heritage Ontario” kongresas bus posūkis, turįs reikšmės ir visai 
Kanadai. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

TEISĖJAS APKALTINO POLICIJĄ

Dienos ir naktys darosi pertrumpos
Pokalbis su ketvirtosios tautinių šokių šventės rengėjų pirmininku dr. Leonu Kriaučeliunu

Toronto raitosios policijos įsi
veržimą į demonstrantų eiles 
prie Ontario Mokslo Centro so
vietų premjero A. Kosygino per
nykščio vizito metu pasmerkė šį 
įvykį tyrinėjęs teisėjas L A. 
Vannini. Ontario provinciniam 
parlamentui jis pateikė 2.300.- 
000 žodžių pranešimą su atitin
kamomis išvadomis, per septy
nias savaites apklausinėjęs 214 
liudininkų. Teisėjo L A. Vanni
ni sprendimo pagrindiniai punk
tai: 1. demonstrantai, kurių di
džiąją dalį sudarė ukrainiečiai, 
norėjo tvarkingos demonstraci
jos, išskyrus j jų tarpą įsimai
šiusius Edmund Burke Draugi
jos ir Žydų Apsaugos Sąjungos 
narius; 2. policijos inspektorius 
E. Johnson, užuot pasiuntęs rai
telius į minią, turėjo išsikvies
ti daugiau policininkų ir su jais 
palaikyti geresnį ryšį; 3. su- 
imant 15 demonstrantų, penkių 
suimtųjų atveju buvo panaudo
tas bereikalingas brutalumas, 
kurio būtų buvę galima išvengti, 
jeigu policininkai juos būtų fo
tografavę ne suėmimo vietoje, 
bet policijos nuovadoje; 5. dėl 
susidariusios situacijos yra iš 
dalies kalta ir policijos vadovy
bė, nepakankamai bendradar
biavusi su demonstraciją rengu
siais ukrainiečiais. Panašiems 
incidentams išvengti teisėjas L 
A. Vannini siūlo metropolinio 
Toronto policijai specialiai pa
ruošti ir apmokyti vieną savo 
karininką, kuris vadovautų poli

cijos veiksmams tokiose de
monstracijose. Tardymą iššau
kė apie 100 kaltinimų, kurie 
daugiausia buvo gauti iš Kana
dos Ukrainiečių Komiteto de
monstracijoje dalyvavusių ir 
nuo policijos nukentėjusių na
rių. Įvykiui ištirti teisėją L A. 
Vannini paskyrė Ontario prem
jeras W. Davis.

Imigracijos ministeris B. Mac- 
kasey Otavoje priėmė iš Brita
nijos atvykusią dr. R. P. Swin- 
sono šeimą, užbaigančią apva
lų 10 milijonų imigrantų skai
čių nuo Kanados konfederacijos 
1867 m. Iš tikrųjų tikslus imi
grantų skaičius nėra žinomas, 
nes senaisiais laikais niekas ne
vedė jų sąrašų. Apytikrė išvada 
buvo padaryta elektroninių skai
tytuvų pagalba. Dr. R. P. Swin
son buvo pasirinktas kaip tipiš
kas imigrantas, turįs žmoną, tris 
vaikus, atvykstantis iš Britani
jos į Ontario provinciją, kur įsi
kuria 53% visų Kanados imi
grantų. Jis jau yra gavęs darbą 
Toronto St. Michael’s ligoninė
je. Didžiąją imigrantų dalį ligi 
šiol sudarydavo britai, bet pas
taruoju metu juos pralenkė ki
tos tautybės. Pvz. š.m. pirmaja
me ketvirtyje Kanadon imigra
vo 5.364 amerikiečiai, 2.979 bri
tai ir 2.031 porugalas, trys pir
maujančios tautybės. Beveik tuo 
pačiu metu, kai Otavoje buvo 
pagerbta dr. R. P. Swinsono 
šeima. Toronte nusinuodijo 35 

(Nukelta į 8-tą puslapį)

Iki IV taut, šokių šventės Či
kagoje liepos 2 d. beliko vos 
keliolika dienų. Kurie ankstyvų
jų atostogų proga ar tarnybos 
reikalais pakeliauja po plačio
sios Amerikos bei Kanados lie
tuvių kolonijas, beveik visur 
randa besiruošiantį jaunimą kil
ti į taut, šokių šventę ir jauni
mo kongresą Čikagoje. Todėl 
nenustembame, kad taut, šokių 

Dr. Leonas Kriaučeliūnas (dešinėje), ketvirtosios tautinių šokių šventės 
rengėjų komiteto pirmininkas, aptaria šventės reikalus su muziku Alvydu 
Vasaičiu, kuris rūpinasi muzikine dalimi

šventėje dalyvaus rekordinis šo
kėjų skaičius — apie 2000. 
Šventės rengimo darbams, ku
rių ratas buvo laiku ir labai 
plačiai užsuktas, vadovauja dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, žmogus 
nemažos patirties ir nepapras
tos energijos. Be to, jo ir jo 
žmonos Irenos duosni piniginė 
visada plačiai atsiveria, kai 
stambesnių aukų pareikalauja 
lietuvių tautiniai bei kultūriniai 
uždaviniai. Kiek jiems patiems 
kainavo III taut, šokių šventės 
surengimas ir kiek atsieis atei
nančios, niekad nesužinosim. Tik 
spėjam, kad jų asmeninės išlai
dos skaičiuojamos ne šimtais, 
bet tūkstančiais dolerių.

Šiomis dienomsi dr. L. Kriau- 
čeliūną teko pagauti pokalbiui 
su “Tėviškės Žiburių” skaityto
jais:

— Mielas Daktare, prisime
nu, susitikome rytojaus dieną po 
III taut, šokių šventės, kurią 
taip entuziastingai surengėt. Ta
da, darbų naštos išvargintas, 
prasitarėt, kad ateityje tokių 
pareigų jau nebesutiksit priim
ti. Dabar štai vėl su tokia pat 
energija bei plačiais užmojais 
vadovaujat ir IV tautinių šokių 
šventės darbams. Kodėl po antį 
pesimistinių nuotaikų nepabū
go! sunkių bei atsakingų par
eigų?

— Taip. Trečiosios tautinių 
šokių šventės paruošimas parei
kalavo daug darbo. Bet kiekvie
nas darbas, kuris dirbamas su 
meile, su pasišventimu, su tikė- 
jimu j to darbo prasmę, nėra 
jau toks sunkus ir suteikia tam 
tikro malonumo. Šiandien būsiu 
labai atviras su Jumis. Anas 
pesimistines nuotaikas tada iš
šaukė ne tiek šventės paruoši
mo darbų našta, kiek kaikurie 
asmenys arba, geriau pasakius, 
asmenų grupė, kurie visokiais 
būdais stengėsi trukdyti šventės 
paruošiamuosius darbus. Tos 
žaizdos ir šiandien dar nėra už- 
gijusios. Todėl, kai 1970 m. 
gruodžio mėn. dabartinio LB 
centro valdybos pirmininko V. 
Volerto buvau pakviestas ir vėl 
organizuoti šiais metais I V-tą ja 
tautinių šokių šventę, ilgai 
svarsčiau. Šventės rengimas pa
reikalauja daug laiko, darbo ir 
pasišventimo, neskaitant išlai
dų. Bet IlI-sios šventės patirtis, 
meilė jaunimui bei tautiniams 
šokiams nulėmė sprendimą ir 
nuo 1971 m. pradėjau gyventi 
IV-tosios tautinių šokių šventės 
rūpesčiais.

— Beveik tuo pačiu metu Či
kagoje vyksta dvi didžiosios 
šventės — II jaunimo kongresas 
ir IV taut, šokių šventė. Abiem 
įvykiam vadovauja atskiri ko
mitetai. Įdomu, ar yra bendra
darbiavimas tarp tų komitetų? 
Jei taip, kuo jis pasireiškia?

— Iki šiol, pagal nusistovėju
sią tvarką, tautinių šokių šven
tės būdavo rengiamos kas pen- 
keri metai. IV-toji šokių šventė 
vienais metais paankstinta, ka
dangi šiais metais vyksta II-sis 
pasaulio jaunimo kongresas ir 
Bendruomenės vadovybė manė, 
kad būtų ųaudingiau tuos abu 
jaunimo įvykius rengti tais pa
čiais metais. Ar tas sprendimas 

buvo tikslus, netolima ateitis 
parodys.

Pradžioje buvo bandyta tar
tis su jaunimo kongreso rengė
jų komiteto pirmininku dėl datų 
suderinimo. Buvo siūlyta jauni
mo kongresą pradėti šokių šven
te. Bet jaunimo kongreso rengė
jų komitetui šis pasiūlymas at
rodė nepriimtinas. Todėl abudu 
įvykiai vyksta lygiagrečiai tuo 
pačiu metu ir organizuojami sa
varankiškai. Abu komitetai lai
komės principo vienas kitam ne
kenkti. Kur galime, bandome 
veiklą suderinti. Rūpinamės 
bendrai jaunimo atvežimu iš už
sienio, nes iš ten atvažiuojąs 
jaunimas yra šokėjai ir kartu 
kongreso atstovai. Tuo reikalu 
tariuosi su dr. V. Vygantu.

— Jaunimo kongresui reikia 
apie $150,000, gi taut, šokių 
šventei taip pat truks apie $50,- 
000. Kaip manote šiuos pinigus 
surinkti ir kodėl tiek daug iš
laidų pareikalaus busimoji šven
tė?

— Šventės finansai yra dide
lis rūpestis. Sąmata prašoko 
$90.000. Didžiausias išlaidas su
daro šokėjų kelionės. Pagal nu
sistovėjusią tvarką ir tradiciją, 
padengiama pusė kelionės išlai
dų. Trečiajai šventei kelionėms 
išmokėjom $22.000. šiai šventei 
šokėjų atvežimas mums kainuos 
virš $35.000. Geriausiu atveju, 
visi parduoti bilietai ir kitos pa
jamos padengia vos pusę šven
tės išlaidų. Padidėjus atvažiuo
jančių grupių skaičiui ir paki

O mes esame pasiruošusios vykti Čikagon ir dalyvauti pasaulinio masto 
lietuvių renginiuose — tautinių šokių šventėje ir jaunimo kongrese!

Nuotr. S. Dabkaus

lus kainoms, proporcingai pa
kilo ir šios šventės sąmata. To
dėl ir vėl kreipiamės į duosnią- 
ją lietuvių visuomenę, prašyda
mi finansinės paramos. Be vi
suomenės paramos neįstengtu
me šventės surengti. Šiam rei
kalui vykdomas lėšų vajus. Su
darytas vajaus komitetas, ku
riam vadovauja J. Evans.

— Spaudoje jau nekartą bu
vo pabrėžta, kad IV taut, šokių 
šventė savo apimtimi, šokėjų 
gausumu ir kitais aspektais skir
sis nuo buvusiųjų švenčių. Ma
lonėkit suglaustai paminėti svar
biuosius šventės aspektus.

— Iki šiol šventėse dalyvau
davo šokėjų grupės tik iš JAV 
ir Kanados (išskyrus H I-ją šven
tę, kurioje turėjome vieną gru
pę iš Urugvajaus), tai ir šventės 
vadinosi JAV ir Kanados lietu
vių tautinių šokių šventėmis. Į 
IV-tąją tautinių šokių šventę 
yra užsiregistravę ir dalyvaus 
grupės ne tik iš JAV ir Kana
dos, bet ir iš Vokietijos (Vasa
rio 16 gimnacija ir Muencheno 
grupė), Anglijos, Brazilijos, Ar
gentinos ir Urugvajaus. Todėl 
ir šios šventės vardą pakeitėme 
į “Laisvojo pasaulio lietuvių 
IV-toji tautinių šokių šventė”.

Didelė naujovė šioje šventėje 
bus muzika. Turėsime du or
kestrus: pučiamųjų instrumen
tų orkestrą, kuriam vadovauti ir 
diriguoti pakviestas muzikas Al
vydas Vasaitis, ir Zigmo Lapi
no liaudies instrumentų an
samblį, kuris į šventę įneš nau
jumo bei spalvingumo. Taip pat 
ir programos atlikimas šiek tiek 
skirsis nuo kitų švenčių progra
mų. Kiekviena meninės dalies 
vadovė ateina su naujais pla
nais, naujais sumanymais bei už
mojais. Tai įneša naujumo į vi
są programą.

— Kokį įnašą duos Kanados 
lietuviai IV tautinių šokių šven
tei?

— šį kartą Kanados lietuvių 
įnašas į IV-tąją tautinių šokių 
šventę yra didelis. Kaip jau ži
note, šventės meninės dalies 
vadovė yra Genovaitė Dumčiū- 
tė - Breichmanienė iš Kanados 
Hamiltono. Programoje daly
vaus Zigmo Lapino liaudies inst
rumentų ansamblis iš Montrea- 
lio. Iš Kanados atvažiuos astuo
nios šokėjų grupės. Viena iš 
šventės pranešėjų bus kanadie
tė, būtent, Lina Verbickaitė, 
“Gyvataro” tautinių šokių gru
pės pranešėja ir aktorė. Tai
gi, kaip matote, šį kartą šokių 
šventėje kanadiečiai stipriai 
pasireikš.

— Man “Tėviškės Žiburiuo
se” teko paskelbti gandą apie 
tariamą Tamstos pasitraukimą 
iš taut, šokių šventės k-to pir
mininko pareigų. Ar būta tiesos 
tame gande?

— Apie gandus nėra daug ko 
kalbėti. Jeigu ir buvo tiesos 
Jūsų paskelbime, tai dabar jau 
pervėlu tai aiškinti, šventė jau 
čia pat. Turime tik rūpintis, kad 

(Nukelta i 8-tą puslapį)

Pasaulio įvykiai
D A 2 N E JAN T I S LĖKTUVŲ GROBIMAS PASIPINIGAVIMO TIKSLU 
paskatino pasaulinę keleivinių lėktuvų lakūnų organizaciją, turin
čią 50.000 narių iš 60 kraštų, kreiptis į Jungtines Tautas ir reika
lauti veiksmingų priemonių tokiam pavojingam kvailiojimui su
stabdyti. Pirmieji sukruto amerikiečiai lakūnai, kuriem pastaruoju 
metu teko susidurti net su keliais oro banditais, reikalavusiais 
šimtų tūkstančių dolerių. Kantrybės taurę, atrodo, perpildė negro 
W. Holder bei jo baltosios sėbrės įvykdytas amerikiečiu keleivinio 
lėktuvo pagrobimas ir pabėgimas Alžerijon su $500.000 išsiderėta 
suma. “Black Panther” grupės narys W. Holder ten pasiprašė 
politinės globos, nors iš orinio susisiekimo bendrovės uz lėktuvo 
ir įgulos saugumą išspausta pusės milijono dolerių suma liudija, 
kad lėktuvo pagrobimas nieko •

neturėjo su politika. Al- 
žerijos vyriausybė pinigus paža
dėjo grąžinti, o negrui W. Hol
der ir jo blondinei draugei K. 
M. Kerkow, matyt, suteiks pra
šomą globą. Arabų partizanų 
marksistinė Populiaraus Pales
tinos Išlaisvinimo Fronto orga
nizacija iš V. Vokietijos yra ga
vusi net $5 milijonus už pa
grobtą “Lufthansa” bendrovės 
keleivinį lėktuvą. Pasaulinė la
kūnų organizacija pareikalavo, 
kad Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba užtikrintų lėktuvų gro
bėjų grąžinimą ar bent griež
tas bausmes jiems globą sutei
kusiame krašte. Priešingu at
veju lakūnai grasina birželio 19 
d. paskelbti pasaulinį 24 valan
dų orinio susisiekimo streiką. 
Lakūnai taipgi planuoja ne- 
skristi į tuos kraštus, kurie glo
boja lėktuvų grobikus, ir skati
na lėktuvų mechanikų uniją ne
aptarnauti tų kraštų lėktuvų ki
tose valstybėse. Tokiu atveju 
būtų nutrauktas orinis susisie
kimas su Kuba ir Alžerija, pa
grindinėmis lėktuvų grobikų 
globėjomis. JT Saugumo Tary
ba 1970 m. rugsėjo 9 d. yra pri
ėmusi rezoliuciją, reikalaujan
čią tuojau pat grąžinti pagrob
tus lėktuvus bei jų įgulas ir ke
leivius, tačiau rezoliucija nerei
kalauja bausmės lėktuvų grobė
jams. Jungtinių Tautų sekr. K. 
Waldheim lakūnų reikalavimą 
jau yra perdavęs Saugumo Ta
rybai. JAV vyriausybė žada 
remti lakūnų reikalavimus Sau
gumo Taryboje, kad būtų įves
tos bausmės lėktuvų grobėjams 
ir sankcijos juos globojantiem 
kraštam.

SUĖMĖ CEKOSLOVAKUS
Iš Marienbado į Prahą skri

dusi “Slov-Air” keleivinį lėktu
vą v. Vokietijon nukreipė gink
luoti čekoslovakai pabėgėliai — 
7 jauni vyrai ir 3 moterys su 
kūdikiu. Lėktuvo įgulos pasi
priešinimas primena P. A. Bra
žinskų atvejį, tik šį kartą buvo 
nušauta ne keleivių palydovė, o 
lėktuvo kapitonas. Kaip ir mū
siškiai P. A. Bražinskai, čeko
slovakai teisinasi tenorėję pa
bėgti iš sovietiniu kalėjimu pa
versto krašto, bet įgulos pasi
priešinimas juos privertė įsivel
ti į žūtbūtinę kovą. Atrodo, ko
munistinių kraštų lėktuvų įgu
lom yra įsakyta priešintis, rizi
kuojant savo ir keleivių gyvy
bėmis, nes Maskvai labiau už 
žmonių gyvybes rūpi pabėgimu 
padaroma žala propagandai. Pa
bėgėliai čekoslovakai V. Vokie
tijoje buvo suimti ir laukia teis
mo. Pagal 1971 m. pabaigoje 
priimtą įstatymą jiems gresia 
iki 15 metų kalėjimo.

SKAUDŪS SMŪGIAI
Hanojaus radijas prisipažino, 

kad amerikiečių elektroninės 
bombos yra padariusios daug ža
los S. Vietnamo ekonomijai, bet 
kompartija žada tęsti karą net 
ir tokiu atveju, jeigu jai teks 
gyventojus maitinti vandeniu at
skiestais ryžiais. Į amerikiečių 
rankas patekę S. Vietnamo 
kompartijos dokumentai liudija, 
kad komunistų ofenzyva P. Viet
name nepateisino į ją dėtų vil
čių. S. Vietnamo karinė vado
vybė tikėjosi užimti du trečda
lius P. Vietnamo teritorijos, 
įskaitant visą Bin Dinh provin
ciją, senąjį Hue miestą, provin
cines An Loc ir Kontum sosti
nes. Iš tikrųjų P. Vietnamo divi
zijoms pavyko užimti tik beveik 
visą Binh Dinh provinciją. An 
Loc po sunkių ir ilgų kovų jau 
pasiekė pirmieji pagalbiniai P. 
Vietnamo daliniai, o Kontumo 
aerodrome dabar vėl gali nusi
leisti transportiniai amerikiečių 
lėktuvai. Ilgai laukta komunis
tų ofenzyva prie Hue imperiji- 
nės sostinės dar nė nepradėta. 
Kompartijos dokumente nusi
skundžiama komunistų partiza
nu nepateisinamu delsimu pra
dėti visuotinį sukilimą, kuriam

jie greičiausiai nesuranda gy
ventojų pritarimo.

TUŠČIA PERGALĖ?
Amerikos demokratų partija 

banduomuosius pirminius rinki
mus užbaigė Pietinės Dakotos 
senatoriaus G. McGovern per
gale, kuri jam turėtų užtikrinti 
1.300 delegatų paramą partijos 
suvažiavime liepos 10 d. Tapti 
demokratų kandidatu į prezi
dentus betgi reikia 1.509 balsų. 
Kairiojo sparno liberalas G. 
McGovern siekia taikos Vietna
me betkokia kaina. Jis netgi pa
reiškė esąs pasiruošęs susitikti 
su S. Vietnamo vadais betkurio- 
je pasaulio vietovėje per tris 
mėnesius, jeigu būtų išrinktas 
prezidentu, atitraukti amerikie
čių kariuomenę iš P. Vietnamo 
ir nutraukti karinę paramą Sai- 
gonui. Tai, žinoma, būtų visiš
ka JAV kapituliacija, pirmaeilį 
pasaulio kraštą padaranti antra
eiliu ar net trečiaeiliu. Demo
kratų eilėse vis dar kalbama 
apie galimą senatoriaus E. Ken- 
nedžio kandidatūrą paskutiniu 
momentu, tačiau neatrodo, kad 
jis norėtų išmėginti savo jėgas 
su prez. R. Niksonu, respubli- 
kininkų kandidatu, kurio tur
būt nė vienas demokratų kandi
datas neįstengs įveikti. Prez. R. 
Niksono suartėjimas su komu
nistine Kinija ir Sovietų Sąjun
ga jį iškėlė į pirmaeilius valsty
bininkus.

IŠTEISINO KOMUNISTU
Kalifornijoje, San Jose mies

te, trylika savaičių trukusi by
la buvo užbaigta negrės komu
nistės Angela Davis išteisinimu. 
Ji buvo kaltinama parūpinimu 
ginklų, nuo kurių Marin vals
čiuje įvykusiame susišaudyme 
žuvo teisėjas ir trys negrai. Ko
munistę A. Davis atkakliai gy
nė sovietinė propaganda, net ir 
okupuotoj Lietuvoj organizuo
dama specialias demonstracijas. 
Tiems kompartijos propagandis
tams teko priminti, kad Ame
rikos teisinėje sistemoje A. Da
vis mestas kaltinimas dar ne
reiškia jos užtikrinto nuteisimo, 
kaip paprastai kad tokiais atve
jais būna Sovietų Sąjungoje. Vi
sas jų propagandinis triukšmas, 
pasirodo, buvo betikslis laiko 
eikvojimas. Betkokią tolimesnę 
propagandinę naudą užbaigė A. 
Davis išteisinimas. Maskva bū
tų turėjusi daugiau naudos iš 
A. Davis nuteisimo.

LENINO ORDINAS
Maskvoje iškilmingai buvo 

sutiktas neseniai amžiaus aštuo
niasdešimtmetį atšventęs Jugo
slavijos kompartijos vadas prez. 
Tito. Lenino ordiną jam įteikė 
augščiausiojo sovieto pirm. N. 
Podgornas, o L. Brežnevas 
džiaugėsi draugiškumo sustiprė
jimu tarp Sovietų Sąjungos ir 
Jugoslavijos. Iš tikrųjų Krem
liaus vadams terūpi Jugoslavi
jos susigrąžinimas savo politi- 
nėn orbiton, kurį jie tikisi įgy
vendinti po prez. Tito mirties, 
kai federacinėje Jugoslavijoje 
prasidės beveik neišvengiamas 
skilimas ar bent jau atviras su-; 
sirėmimas tarp Serbijos ir Kroa
tijos. Prez. Tito santykius su 
Kremliumi atšaldė 1968 m. So
vietų Sąjungos suorganizuota 
invazija į Čekoslovakiją.

ATNAUJINO RYŠIUS
Kai 1965 m. V. Vokietija už

mezgė diplomatinius ryšius su 
Izraeliu, Egiptas ir kiti 9 arabų 
kraštai juos nutraukė su Bon- 
na. Praėjusią savaitę Kairas ir 
Bonna atnaujino nutrauktus ry-' 
šius. šiuo žingsniu Egipto prez. 
A. Sadatas patvirtino Izraelio 
pripažinimą, nes ten pernai vie
šėjo V. Vokietijos užsienio rei
kalų ministeris W. Scheel, o da
bar jau yra gavęs kvietimą ir 
pats kancleris W. Brandt. V. Vo
kietijos santykių gerinimas su 
Izraeliu turbūt ir paskatino 
Egiptą atsisakyti ligšiolinio jos 
boikoto,



2 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1972. VI. 15 — Nr. 24 (1167)

Tėviškės Žiburiai - lietuvių savaitraštis
Leidėjas: Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija "Žiburiai” 
Redaguoja: k. dr. Pr. Gaidamavičius ir Vyt. Kastytis
Metinė prenumerata $7, pusmetinė — $4. Rėmėjo prenumerata $10 
Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 
turini redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. 
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

The Lights of Homeland — Lithuanian Weekly 
Published by Lithuanian Canadian R. C. Cultural Soc. “žiburiai”, Inc. 
Subscription rates: $7 per year, $4 per 6 months. Deadline for 
advertisements — Thursday. Second class mail registration number 0509.

941 Dundas Street West, Toronto 3, Ont., Canada 
____________________ Tel. 368 - 6813____________________

Kai jūrininkai netenka vairo
Mūsų dienų kaikurie “naujie

ji” teologai ir Sv. Rašto aiškin
tojai bando duoti ir svarbiausių 
istorinių šaltinių apie Jėzų Kris
tų — evangelijų atsiradimo ne
va naujus duomenis. Jie, atme
tę kruopščiai surinktus egzege
tų ir istorikų tyrinėjimus bei iš
vadas, patys nieko naujo nesu
radę, griebiasi jau seniai rimto 
mokslo atmestų racionalistų te
zių apie evangelijų kilmę ir jų 
vertę.

Savo metu racionalistai, atme
tę Bažnyčios mokymą, kad Jė
zus buvo Dievo Sūnus, t. y. įsi
kūnijęs žmogus ir Dievas, pa
neigė ir evangelijų tikrumą, jų 
istoriškumą bei autentiškumą. 
Jie tvirtino, kad evangelijas 
parašė ne jų autoriai Matas, 
Morkus, Lukas ir Jonas, bet jas 
tik vėliau krikščionys jiems pri
skyrė, kad turėtų didesni auto
ritetą. Evangelijos buvusios su
kurtos iš paplitusių liaudyje mi
tų ir legendų apie Kristų, tiesa, 
istorinį asmenį, tačiau jose esąs 
tik fantazijos sukurtas Kristaus 
vaizdas. Dėlto evangelijos atsi
radusios tik II šimtmečio antro
je pusėje. Tik reti, labai kritiški 
racionalistai, kaip Straussas 
(1835), Baueris (1847), Renanas 
(1877) ir Harnackas (1911), 
evangelijų atsiradimo laiką 
priartina prie Jėzaus gyvento 
laikotarpio. Pvz. Straussas ma
no, kad visos keturios evangeli
jos parašytos apie 150 metų po 
Kristaus, Baueris — tarp 130— 
150 metų, Renanas tarp 84—94 
metų, o Harnackas — tarp 65 
ir 70 metų po Kr. Katalikų egz- 
getai tvirtina, kad evangelijos 
parašytos tarp 50 ir 63 metų 
(tik Jono evangelija — apie 90 
metus po Kr.).

Marksistiniai ateistai, irgi pa
sigavę XIX š. racionalistų išva
dų. be jokių įrodymų teigia, kad 
evangelijos buvusios parašytos 
pirmoje II š. pusėje. Jos nesan
čios rašytos Mato, Morkaus, Lu
ko ir Jono, o tik vėliau jiems 
priskirtos. Kaip matome, čia 
tiek racionalistai, tiek marksis
tiniai ateistai, pagaliau ir “mo
dernieji” egzegetai beveik pil
nai sutaria. Kažkodėl marksisti
niai ateistai tik šv. Jono Apreiš
kimą atkelia i 68 — 69 metus, 
kai tuo tarpu pagal katalikų eg
zegetus Apreiškimas buvo para
šytas paskutiniame 1 š. dešimt
metyje, imperatoriaus Domici- 
jono valdymo pabaigoje, t.y. 95

C II Pasaulio Lietuviu
Jaunimo Kongreso
PROGRAMA

L 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 programą prašom sekti spaudoje

II PLJK KOMITETAS

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT. 

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 
Nemokamas į namus pristatymas.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 0X 9-4444 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vol. vakaro.

—96 metais.
Katalikų egzegetai savo išva

das apie Evangelijų autorius ir 
laiką daro ne tik iš pačių evan
gelijų analizės, bet ir iš seniau
sių rašytų šaltinių. Pvz. Fri- 
gijos Gerapolio vyskupas Papi- 
jas apie 110 m. parašė penkiose 
knygose komentarą apie Jėzaus 
mokslą. Tasai Papijo veikalas 
ištisai nėra išlikęs iki mūsų lai
kų, tačiau jo dalis randame pir
mojo Bažnyčios istoriko Cezarė- 
jos Euzebijaus raštuose, kur jis, 
cituodamas Papiją, kalba apie 
evangelijas ir evangelistus.

Apie 170 metus Lijono (Gali- 
joje) vyskupas Irenėjus (140— 
202), Smirnos vyskupo Polikar
po mokinys (o Polikarką Irenė- 
jus vadino šv. Jono apaštalo 
mokiniu), savo veikale “Adver- 
sus Haereses” vienoje vietoje 
rašo: “Matas parašė evangeliją 
žydams jų kalba, kai tuo metu 
Petras ir Paulius skelbė Gerąją 
Naujieną Romoje ir ten įsteigė 
Bažnyčią. Po jų mirties Petro 
mokinys ir vertėjas Morkus raš
tu paliko tai, ko mokė Petras. 
Lukas, Pauliaus palydovas, sura
šė į knygą tai, ko mokė Paulius. 
Paskui ir Jonas, Viešpaties mo
kinys, kuris buvo priglaudęs sa
vo galvą prie Viešpaties krūti
nės, parašė evangeliją būdamas 
Azijos Efeze.” Irenėjus dar pri
deda: “Evangelijų tikrumas yra 
toks aiškus, kad net eretikai, 
laikydamiesi savo klaidų, sten
giasi jas paremti evangelijo- 
mis.” Evangelijų buvimą ir jų 
autorius liudija taip pat Kle
mensas Aleksandrietis (150 — 
215), Origenas (185—255), Ter- 
tulijonas (160—223) ir kiti II 
—III š. rašytojai.

Be abejonės, šių dienų naujo
vių gaudytojams bus suduotas 
smūgis, kai galutinai paaiškės, 
kad Kum-Ran rankraščiuose, 
kurie vis dar nebaigti išskaityti, 
pasirodys (kaip jau iš dalies pa
aiškėjo) ir Morkaus evangelijos 
ištraukų. O dėl tų rankraščiu 
amžiaus, padarius visus tyrinė
jimus, yra aiškiai nustatyta, kad 
jie yra maždaug iš 50 metų po 
Kristaus.

Bet “moderniesiems” egzege
tams ir tai nieko nepasakysi. 
Naujieji atradimai juk patvir
tina ir tradicinę Bažnyčios egze
gezę. O ją atmetus, jie lieka lyg 
jūrininkai, kurių laivas yra be 
volro .1. Sav.

Baltiečių komitetas, įsteigtas 
1943 m. Stockholme, yra viena 
seniausių šios rūšies baltietiš- 
kojo bendradarbiavimo organi
zacijų, kurios veikia šiuo metu 
pasaulyje. Iš mažo Baltijos tau
tų bičiulių sambūrio jis išaugo 
ir išsiplėtojo į pajėgų veiksnį su 
plačia ir šakota veikla. Pernai 
mirus ilgamečiu! BK pirminin
kui prof. B. Nermanui, užsibai
gė kone tris dešimtmečius tru
kęs reikšmingas veiklos laiko
tarpis. Savo spinduliuojančia 
asmenybe, kurioje dalykinės 
mokslininko savybės, sugebėji
mai buvo lydimi gilių ir tvirtų 
dorinių įsitikinimų, prof. Nor
manas daug nuveikė, telkdamas 
žmones ir išteklius kovai už pa
vergtųjų tautų teises.

Persitvarkė komitetas
Toji kova nebaigta. Baltijos 

valstybės tebevelka okupacijos 
jungą. Turėdamas prieš akis 
įkvepiantį savo steigėjo pavyz
dį, Stockholmo b a 11 i e č i ų ko
mitetas persitvarkė, kaip to rei
kalauja realistiškai vertinamos 
ilgos distancijos kovos sąlygos. 
Visų pirma iškyla svarbus užda
vinys papildyti veikėjų eiles 
naujomis jaunosios kartos jėgo
mis. į jos rankas perduodamas 
vadovaujamas vaidmuo. Nau
juoju pirmininku išrinktas ener
gingas Švedijos parlamento na
rys dr. Birger Hagard.

Kitas svarbus uždavinys — 
pritaikinti komiteto veiklą 
smarkiai besikeičiančioms tarp
tautinės politikos sąlygoms, jieš- 
koti sprendimų iš jos kylan
čioms naujoms problemoms. 
Šiame sąryšyje svarbu atidžiai 
stebėti ir vertinti tarptautinę 
įvykių raidą. Pasinaudodamas 
apžvalgine BK veiklos medžia
ga, mėginsiu ją čia trumpai api
būdinti.

Keičiasi politika
Sudėtingas pasaulinės politi

kos vaizdas smarkiai pasikeitė, 
įsijungus Kinijai į didžiųjų ga
lybių žaidimą. Dvišalį JAV ir 
SSSR santykį, kuris iki šiol lė
mė tarptautinės raidos pusiau
svyrą, pakeitė didžiųjų galybių 
trikampis. Sunku pramatyti, ko
kia kryptimi artimiausiais me
tais riedės šito trikampio tarpu
savio santykiai, bet abejoti ne
tenka jų pirmaeiliu reikšmingu
mu.

P LIETUVIAI LAUKIA 
, A f-------------------------------------------------------------------KARO ALBINAS GRAŽIŪNAS

(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Grąžinti pareigūnus
Visur, kur tik sukilimas pa

vyko, pastatomi viešųjų įstaigų 
ir įmonių priešakyje savo žmo
nės. Patartina visur, kur tik ga
lima, grąžinti į senas vietas bu
vusius, t.y. teisėtos Lietuvos vy
riausybės savo laiku paskirtus 
pareigūnus, kaip pvz. apskričių 
viršininkus, miestų burmistrus, 
valsčių viršaičius, gelžkelio sto
čių viršininkus, pašto viršinin
kus ir t.t. Taip pat tuojau grą
žintina visa viešoji policija, vie
ton to, kad kūrus gyventojų lai
kiną miliciją.

Visi minėti pareigūnai turi 
būti tuojau, kai sukilimas toje 
ar kitoje vietoje įvyks, paragin
ti grįžti į savo senas vietas ir 
užsidėti turėtą nepriklausomos 
Lietuvos metu uniformą. Bend
rai ir visi kitokie išoriniai pa
žymėjimai valstybės buvimo ir 
valdžio veikimo turi būti atsta
tyti.

Grąžintieji į savo vietas par
eigūnai ar naujai paskirtieji 
tuojau išleidžia reikalingus vie
šai tvarkai, gyventojų saugumui 
ir bendram ramumui palaikyti 
skelbimus ir įsakymus, kuriuos 
plačiai išplatinti ir viešai išlip
dyti, kad gyventojai žinotų, kaip 
jiems laikytis, ir kad visi patir
tų, jog valdžia yra ir veikia.

Grąžinimas senų pareigūnų, 
uniformų restauravimas, valsty
bės ženklų atstatymas ir skubus 
išleidimas ir viešas paskelbimas 
įvairių valdžios įsakymų — vis 
tai yra aktai, kurie turi vokie
čiams parodyti, jog krašto val
dymo aparatas tapo atstatytas ir 
veikia, kaip pridera. Vokiečiai, 
pastatyti šitaip prieš įvykusį 
faktą, negalėtų su juo nesiskai
tyti.

Reikalingus personalinius pa
keitimus grąžintuose pareigū
nuose, jei jų tarpe būtų netin
kamų tolesnei tarnybai, bus ga
lima padaryti vėliau, kai sukili
mui praėjus viskas grįš į nor
malines vėžes.

Ženklai ant rankovių
Kad vokiečiai galėtų sukilė

lius atskirti nuo šiaip jau kitų 
civilių gyventojų ir nepaskaity
tų juos ginkluotais vietiniais ko
munistais, sukilimui įvykus, jo 
dalyviai užsideda ant kairiosios 
rankos baltą (drobės) juostą su 
raidėmis T.D.A. (Tautinio Dar
bo Apsauga).

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS

Tarptautinei politikai besikečiant
Yra vilčių, kad netolimoje at

eityje pasaulinės politikos ho
rizonte iškils dar viena didga- 
lybė — jungtinė Europa. Jos 
užuomazga — Europos ūkinė 
bendruomenė iki šiol jungė 6 
europines valstybes, bet nuo at
einančių metų planuoja išsiplės
ti ir sudaryti dešimties valsty
bių vienetą. Tokia raida neabe
jotinai sudarytų prielaidas Eu
ropos politiniam iškilimui.

Šiuo metu didelio neaiškumo 
kelia ne tik didgalybių tarpusa
vio santykiai, bet ir Vakarų Eu
ropos santykiai su Sov. Sąjun
ga. Bonnoje sunkiai gimsta nau
joji Rytų ir sambūvio politika. 
Federacinės Vokietijos bendra
darbiavimo sutartys su sovietais 
ir Lenkija kelia daug rūpesčių 
ne vien tik vokiečių krikščionių 
demokratų opozicijai. Visoje 
laisvosios Europos dalyje smar
kiai pakėlė galvas įvairūs kraš
tutiniai sąjūdžiai. Ypač pavojin
gų ženklų rodo kraštutinės kai
rės siautėjimas Italijoje ir Pran
cūzijoje. Sovietai, mažesnėmis 
nuolaidomis Berlyne išgavę žy
miai didesnių nuolaidų savo 
naudai, toliau atkakliai siekia 
Europos saugumo konferenci
jos sušaukimo.

Sovietų užsienio politika to
liau siekia užtikrinti savo sienas 
Europoje, išgauti galutinį savo 
užkariavimų pripažinimą ir at
palaiduoti čia laikomas stam
bias karines pajėgas. Tokių so
vietinių siekimų išdavoje gali 
vėl suaktualėti Baltijos valsty
bių tarptautinės padėties klausi
mas. Suomija jaučia padidėjusį 
sovietinį spaudimą. Tas pat ga
lioja visai Skandinavijai. Švedi
ja kaip sovietinio pakraščio vals
tybė šiandien yra tokioje pačio
je būklėje, kaip Baltijos valsty
bės tarpukaryje. Tai jaučiama 
gana konkrečiai ir apčiuopia
mai.

Nauji uždaviniai
Tarptautinės raidos galimy

bių akivaizdoje Stockholmo bal- 
tiecių komitetas mato du pagrin
dinius uždavinius:

1. budėti, kad nepablogėtu 
Baltijos valstybių tarptautinė 
būklė. Glaudžiai bendradarbiau-

Vokiečių ’ kariuomenės dali
niai visur, kur tik jie Lietuvo
je pasirodys, sutinkami kaip 
draugingos Lietuvai valstybės 
kariuomenė.

Vietos valdžios pareigūnai ir 
vietos visuomenės atstovai pasi
tinka tų dalinių vadus, jiems 
persistato, orientuoja juos apie 
vietinę padėtį, suteikia visų ži
nių, kokių tik turi, apie pasi
traukusį priešą (rusus) ir, rei
kalui esant, pasiūlo savo patar
navimą.

Su vokiečių' kariais ir parei
gūnais reikia stengtis palaikyti 
gerus ir nuoširdžius santykius, 
bet savęs nežeminti, nes sukil
dami mes kovojame už savo 
laisvę patys, bet ne vien laukia
me malonės iš vokiečių, kad jie 
mums tą laisvę padovanotų. 
Mes tik išnaudojame jų pagalbą. 
Bet už savo laisvę mokame ir 
mūsų pačių kraujo aukomis.

Pasyvumas ir ištižimas 
Lietuvą pražudė,

Aktyvumas ir pasiryžimas 
turi ją išgelbėti! 

Lietuvių Aktyvistų Fronto vadovybė

VISKAS PERDUOTA 
POGRINDŽIUI

Šie nurodymai Lietuvos po
grindžiui buvo perduoti ir žo
džiu. Pirmasis, kuriam duo
ta su jais susipažinti, buvo 1941 
m. vasario mėnesį iš Vilniaus į 
Berlyną atvykęs Vilniaus Lie
tuvių Aktyvistų Fronto štabo 
narys M. Naujokaitis, pogrindy 
veikęs slapyvardžiu “Kumpis 
24”. Į Berlyną jis atvyko su už
daviniu painformuoti Lietuvių 
Aktyvistų Fronto vadovybę apie 
pogrindžio pasiruošimus sukili
mui ir jo žygius laikinosios Lie
tuvos vyriausybės sudarymo rei
kalu. Prieš vykdamas kovo mė
nesį atgal į Lietuvą, jis gerai įsi
dėjo į galvą visus tuos nurody
mus, kad galėtų tiksliai juos 
perduoti Lietuvių Aktyvistų 
Fronto štabui Vilniuje. Pakar
totinai jų turinys buvo perduo
tas į Lietuvą žodžiu dai- balan
džio mėnesio 18 d. ir gegužės 
mėnesio 5, 8, 12 ir-19 dienomis. 
Artėjant karui, ryšininkų siun
tinėjimas buvo suintensyvintas. 
Trumpai prieš karo pradžią Lie
tuvių Aktyvistų Fronto vadovy
bė vienu kartu išsiuntė į Lietu
vą dvidešimt ryšininkų. Tačiau 
šalia to kiek sutrumpinti tie nu
rodymai karo išvakarėse buvo 
perduoti Lietuvos pogrindžiui ir 

ti su kitų pavergtųjų tautų vei
kėjais ir organizacijomis, pla
nuoti veiksmus, ruošti reikalin
gą dokumentaciją ir kitokias bū
tinas priemones Baltijos tautų 
teisėms ginti visur, kur paliečia
mi Rytų Europos reikalai.

2. išplėsti informacinį darbą, 
kad viešoji nuomonė Švedijoje 
ir kituose skandinavų kraštuose 
geriau suprastų tuos pavojus, 
kurie kyla iš augančio sovietų 
spaudimo ir stiprėjančios kari
nės galios. Pavojai didėja dar ir 
dėlto, kad dabartinė Švedijos 
politika nesidėti prie Europos 
ūkio bendruomenės ir izoliuotis 
nuo europinio bendradarbiavi
mo tiesiogiai tarnauja sovietinės 
politikos tikslams.

Abiejų pagrindinių uždavinių 
vykdymas reikalauja išplėsti 
BK tarptautinius sąlyčius, ypač 
europinio bendradarbiavimo 
plotmėje. Ta linkme kaikas jau 
daroma.

Europinis sąjūdis
Balandžio 23-24 d.d. V. Ber

lyne posėdžiavo europinio sąjū
džio tarptautinė taryba, kuri nu
tarė iš pagrindų perorganizuoti 
visą sąjūdį. Šis pastaraisiais me
tais buvo labai sustingęs. Nu
spręsta pradėti naują veiklos 
tarpsnį, sutelkiant jėgas į pri- 
augančiąją europiečių kartą, pa
žadinant joje norą įsipareigoti 
veikesniam Europos ūkiniam ir 
valstybiniam apsijungimui, ku
riame glūdi didžioji suskaldyto
jo pasaulio viltis. Posėdžiuose 
dalyvavo ir BK atstovas iš 
Stockholmo. Nutarimų prakti
nės išvados ir veikimo progra
ma bus toliau svarstoma europi
nio sąjūdžio konferencijoje, ku
ri numatyta dar šį mėnesį Bon
noje.

Šalia šio sąjūdžio, Europos 
vienybės reikalais rūpinasi ir 
vokiečių europinės veiklos ko
mitetas — Europaeische Runde. 
Ši organizacija mums ypatingai 
tuo įdomi, kad ji aiškiai pasisa
ko už istoriniu ir kultūriniu at
žvilgiu vieningos Europos sąvo
ką, kuri apima tiek Baltijos 
valstybes, tiek kitas sovietų pa
vergtos Rytų Europos tautas ir 
sritis. ER konferencija įvyko ko

rasiu, Kad būtų tikra, jog ne
galės kilti jokių nesusipratimų 
ir pogrindžio centrai žinos, kaip 
jiems laikytis ir ką daryti. Lie
tuvos pogrindžio tasai tekstas 
buvo gautas, ką jis patvirtino 
Lietuvių Aktyvistų Fronto va
dovybei Berlyne raštu.

Žuvę ryšininkai
Čia tenka pastebėti, jog ry

šininkai tarp Lietuvių Aktyvis
tų Fronto vadovybės ir Lietu
vos antisovietinio pogrindžio 
dirbo sunkų ir labai rizikingą 
darbą. Kaikurie jų šiuo būdu 
tarnaudami Lietuvai ir gyvybę 
paaukojo arba išliko gyvi tik 
laimės dėka. Taip nuo enkave
distų rankos žuvo jau pirmasis 
Lietuvių Aktyvistų Fronto vado
vybės į Lietuvą atsiųstas ryši
ninkas kpt. A. Švarplaitis. Atli
kęs savo uždavinį, pro Šakius 
bandė grįžti į Vokietiją ir pasie
nyje buvo išduotas enkavedis
tams. švarplaitį išdavė jo paties 
pusbrolis Kyzelbachas, kuris 
buvo pasižadėjęs pervesti jį per 
sieną. Tariamai turėjęs kpt. 
Švarplaitį per sieną pervesti vie
tos ūkininkas Jančaitis, išeida
mas į žygį, pasiėmė ir kirvį, sa
kydamas, kad, jei kas sulaiky
tų, sakysiąs jog einąs karklų 
kirsti. Pakeliui, iš paskos eida
mas, smogė kpt. Švarplaičiui 
kirviu ir sužeistą perdavė pasie
nio sargybiniams. Suimtas jis 
Kauno kalėjime buvo žiauriai 
kankinamas, tačiau jokiais kan
kinimais enkavedistai iš šio tvir
tos valios karininko nieko ne- 
išgavo, ir niekas kitas dėl jo su
ėmimo nenukentėjo, nors jam 
buvo žinoma daug pogrindžio 
paslapčių bei veikėjų. Karo pra
džioje su kitais mirtininkais iš 
Kauno kalėjimo jis buvo išvež
tas į Minską ir ten sušaudytas. 
Vokiečiams įžengus į Lietuvą, 
Kyzelbachas ir Jančaitis už kpt. 
Švarplaičio išdavimą buvo tuo
jau suimti ir sušaudyti, tačiau 
tai negalėjo išduotajam grąžinti 
enkavedistų išplėštą gyvybę.

Taip pat toje tarnyboje pa
aukojo savo gyvybę ir Itn. P. 
Skurauskas. Karo pradžioje jis 
buvo su slaptu uždaviniu pasiųs
tas į Lietuvą. Tačiau pakeliui 
dingo be žinios. Tik po ilgo jieš- 
kojimo, jau 1942 m. gegužės 
mėnesi, buvo pagaliau išaiškin
ta, kad jis, vykdydamas savo už
davinį, žuvo ir jo lavonas buvo 
surastas Butrimonių kapuose.

(Bus daugiau) 

vo 13-14 d.d. Kehlio mieste. Jo
je taip pat dalyvavo du BK at
stovai. Konferencijoje tarp kitų 
dalykų buvo svarstoma naujoji 
Bonnos rytų politika ir Brež
nevo doktrina.

Ryšiai su kitais
Dar reikia paminėti ir nese

niai Švedijoje, Linkoepingo uni
versitete, Įvykusį tarptautinį eu
ropinių klausimų simpoziumą, 
kurį suorganizavo dabartinis 
BK pirmininkas dr. B. Hagard, 
vienas šito naujai kuriamo šve
dų universiteto dėstytojas.

Baltiečių komitetui Danijoje 
atstovauja buvęs Estijos pasiun
tinybės patarėjas A. Koern, ku
ris palaiko glaudžius santykius 
su čia veikiančiu Europos tauty
bių federacinės unijos sekreto
riatu. |

BK nesitenkina vien tik euro
piniais ryšiais — bendradar
biaujama su BATUNu Niujor

PADĖKA

Mūsų mylimai motinai

A. A. MARIJONAI SKARŽINSKIENEI

mirus, dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kurie pareiškė užuojautą žodžiais, laiškais ar spaudoje, 
prisiuntė gėles, aukojo šv. Mišioms.

Ačiū visiems pagerbusiems mūsų mylimą motiną savo 
dalyvavimu pamaldose koplyčioje ir palydėjusiems ją į 
amžino poilsio vietą. Dėkojame karsto nešėjams už pasku
tinį patarnavimą velionei ir visiems kitiems, padėjusems 
mums sunkoje valandoje. •

i
i

i
Sault Ste. Marie, Ont.

PADĖKA
I I
į Mūsų brangiam sūnui ir broliui a. a. PRANUI 

iškeliavus amžinybės keliu, už gausų dalyvavimą laidotu- j
p * * iivėse ir maldose, už šv. M i š i ų aukas, gėles, pareikštus 

užuojautos žodžius nuoširdžiai visiems dėkojame.
v WYpatinga padėka dr. Aldonai Lukienei už visokeriopą J

B pagalbą velioniui ir likusiems šeimos nariams —
8

Elzbieta Kaunienė
Joana ir Domą Kaunaitės

Z, -y. > « n ~ > r*? 4

PADĖKA
Mūsų dešimties metų vedybų sukakties proga dėko

jame iniciatoriams už suruoštą didelę mums staigmeną- 
pobūvį, kuriame dalyvavo daug bičiulių.

Ypatingai didelė padėka mons. dr. J. Tadarauskui už 
pasakytą gražų ir nuoširdų žodį.

Dėkojame to vakaro vadovams ir muzikantams, links
minusiems gražia muzika.

Nuoširdus ačiū visiems dalyvavusiems ir taip pat 
negalėjusiems dalyvauti, bet prisidėjusiems prie šio pokylio.

Labai dėkojame už didelę dovaną ir gėles.
Jūsų nuoširdumo neužmiršime niekuomet.

Bronė ir Bronius Venslovai

BENDRUOMENĖS ŠALPOS REIKALAI
KLB šalpos Fondo komitetas 

džiaugiasi ir kartu dėkoja toms apy
linkių valdyboms, kurios atkreipė 
dėmesį ir paskyrė KLB Šalpos Fon
do atstovus savo kolonijose. Komi
tetas tiki, kad ateityje visos likusios 
apylinkių valdybos suras tinkamus 
asmenis, kurie sutiks dirbti tų kil
nų šalpos darbų. Tik dirbdami kar
tu, pasieksime šalpos veikloje gra
žių rezultatų. Komitetas savo pirma
me posėdyje nutarė, kad be atstovų 
kolonijose nebus galima išvystai 
šalpos darbe veiklos. Atstovai bei 
skyriai veikia šiose vietovėse:

1. Vancouver — Rūta Radzevičiū
tė, 115 West 39th Ave., Vancouver, 
B.C.; 2. Edmonton — F. Kantautie- 
nė, 12010 87th Ave., Edmonton, Al
berta; 3. Sault Ste. Marie — R. Ga
linienė, 257 Birch St., Sault Ste. Ma
rie, Ont.; 4. Sudbury — J. Staškus, 
79 Front St., Sudbury, Ont.; 5. Ot
tawa — P. Ancevičienė, 13 Redwin, 
Ottawa 12, Ont.; 6. Montreal — šal
pos Fondo skyrius, M. Kasperavičie
nė, 1040 Willibrord Ave, Verdun 
204, Que; 7. St. Catharines — J. Le- 
levičius, 77 Forster St., St. Cathari
nes, Ont.; 8. Hamilton — šalpos 
Fondo skyrius, 137 Gladstone Ave., 
Hamilton 22, Ont.; 9. London—Bro
nius Zabulionis, 30 Marbenor Cres., 
London, Ont.; 10. Rodney — St. Pa-

’ Viešėdami Čikagoje,
• neužmirškite aplankyti

GIFTS INTERNATIONAL INC.
►
►

►
►
►

2501 W. 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629.
Čia gausite lietuviškų knygų, plokštelių, odos, medžio dirbinių.
------------ Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas.-----------

Telefonas 471-1424

ke, pavergtųjų tautų komitetu 
Vašingtone. Čia apgailestauja
mas faktas, kad nuo šių metų 
pradžios Laisvosios Europos or
ganizacija nutraukė savo para
mą PET seimui. Kritiškai ver
tinami naujojo izoliacionizmo 
reiškiniai JAV kongrese ir vy
riausybėje (pasitraukti iš Euro
pos, spręsti pavergtųjų tautų 
klausimus derybomis su sovie
tais “R y t ų politikos” dvasioj). 
Neigiamai užregistruotas ir įta
kingojo senatoriaus W. Ful- 
brighto pakartotinis reikalavi
mas uždaryti Laisvosios Euro
pos ir Laisvės radijo stotis. To
kių neigiamų politinių reiškinių 
išdavoje stockholmiškio baltie
čių komiteto veikla Europoje 
įgauna dar daugiau politinio 
svorio ir reikšmės. Reikia apgai
lestauti, kad paskutiniu metu 
smarkiai atvėsę santykiai tarp 
Švedijos ir JAV (dėl karo Viet
name) turi nemalonių padarinių 
komiteto galimybėms palaikyti 
ryšiui su užjūriu. —

A. Lembergas

0

Nuliūdę sūnūs ir dukros

|

keturas, R. R. L, Rodney, Ont.
Komitetas prašo atstovų bei sky

rių nuoširdaus bendradarbiavimo 
šalpos veikloje ir kartu kviečia 
kreiptis visais rūpimais šalpos rei
kalais į KLB Šalpos Fondo centrinį 
komitetą.

Taip pat komitetas prašo visus 
atstovus, jeigu dar nepadarė Vasario 
16 gimnazijos bendrabučio statybai 
vajaus, padaryti prieš vasaros atosto
gas. Pirmoji Vasario 16 gimnazijai 
vajų suorganizavo ir pinigus jau at
siuntė Edmontono apylinkė. Jai pri
klauso nuoširdi padėka. Hamiltone 
vajus taip pat organizuojamas. JĮ 
įvykdyti pasiryžo jaunimas. Vėliau 
spaudoje bus paskelbta apie vajų 
Vasario 16 gimnazijos bendrabučio 
statybai.

Malonūs tautiečiai, kurie gyvenate 
toliau nuo didesnių lietuviškų cent
rų arba nebūsite surasti rinkėjų na
muose, siųskite savo aukų bendra
bučio statybai šiuo adresu: KLB 
Šalpos Fondas. 137 Gladstone Ave., 
Hamilton 22, Ont. Čekius arba pašto 
perlaidas rašykite: Lithuanian Cana
dian Community Relief Fund. Ko
mitetas visiems nuoširdžiai dėkoja iš 
anksto. Padėkime broliams užjūry
je!
KLB ŠALPOS FONDO KOMITETAS

N. ir J. VAZNELIŲ



Lietuvos žiedai ir baudžiava
• ,♦

Antano Byro propaganda sudūžta, atsitrenkusi į tikruosius taktus
A. Byrąs savo rašinyje “Aiš

kumo dėlei” (“Laisvė”, vasario 
25 d.) teigia, kad mano rašiny
je “žiedai ir baudžiava Lietu
voje” (“TŽ” vasario 10) yra gry
nas melas. Emigrantai, po dau
gelio metų grįžę į Lietuvą ir pa
matę ją atstatytą iš griuvėsių ir 
padarytą žmonių pažangą, džiau
giasi ir jos ilgisi. Autoriui esą 
nemalonu, kad viskas, kas yra 
padaryta dabartinėje Lietuvoje, 
neteikia man džiaugsmo.

Taip atrodo faktai
Ekonomistas E. Rimka patei

kia tokius statistinius duomenis 
Lietuvoje leidžiamo žurnalo 
“Mokslas ir gyvenimas” 1968 
m. 8 nr. Ligi 1918 m. Lietuvoje 
rekvizuota 88.000 ir sunai
kinta 2.000 arklių, rekv. 140. 
000, sunaikinta 2.000 galvijų, 
rekv. 4.320.000, sunaikinta 
1.700.000 pūdų grūdų. Reikia 
pridėti, kad buvo išdeginti kai
mai, patrankų ir apkasų išrausti 
dirvonai, išgriauti miestai ir 
fabrikai. Tokiuose griuvėsiuose 
Lietuva 1918 m. pradėjo statyti 
nepriklausomą Lietuvos valsty
bę. Tik užbaigus karus su vidaus 
ir išorės priešais 1921 m., ji pra
dėjo valstybinį ir ūkinį normalų 
gyvenimą.

Tuomet lietuviai emigrantai, 
po daugelio metų grįžę i gimti
nes, pamatę kylančius namus iš 
griuvėsių, pajutę žmonių jaus
mus, neskubėjo grįžti į laimės 
kraštus saugoti savo turtų. Jie 
už parsivežtas sutaupąs įsigijo 
turtą pagal savo išteklius ir pa
siliko gyventi gimtajame kraš
te. Ligi 1940 m. Lietuvoje buvo 
pastatyta 5 maisto, 2 cukraus, 1 
stiklo ir keletas audimo bei ki
tokių fabrikų, pravesti ilgi ruo
žai plentų ir geležinkelių, įsteig
tas prekybos laivynas, atnaujin
ti uostai, pagerintas miestų gy
venimas. Nusausinta daug drėg
nų laukų, pakeltas krašto ūkio 
gyvenimas. Kiek buvo pastatyta 
mokyklų ir kitų mokslo bei kul
tūros įstaigų, nėra galimybės 
suminėti šio laikraščio trumpa
me straipsnyje. Visa tai, kas pa
daryta nepriklausomos Lietu
vos laikais, A. Byrui nekelia 
džiaugsmo. Lietuva negalėjo 
padaryti didesnės pažangos 
ūkio srityje galbūt tik dėlto, 
kad tuo laiku Lietuvoje darbi
ninkas turėjo teisę reikalauti 
tinkamo atlyginimo už savo dar
bą. Ūkininkai apylinkėse mokė
jo truputį skirtingai, tačiau ūkio 
darbininko metinis atlyginimas 
buvo 600 litų, duodant valgį ir 
drabužius. Tuo laiku svaras 
sviesto vidaus rinkoje kainavo 
75—80 centų. Valdžios buvo 
nustatytas pramonės darbinin
ko mažiausias atlyginimas vie
nas litas už valandą. Darbinin
kas už vienos valandos darbą 
galėjo nupirkti svarą sviesto ir 
pusę svaro mėsos. Kitaip yra 
dabartinėje Lietuvoje. Kolcho
zo darbininkas turi dirbti už du 
rublius per dieną su savo valgiu 
ir savo drabužiu, o svaras svies
to — 1.75 rublio. Pramonės dar
bininkas turi dirbti už tiek, kiek 
jam okupacinės valdžios nusta
tyta.

58 kapeikos už valandą
Lietuvoje spausdinamas “Gim

tasis Kraštas” š. m. vasario 10 
d. įsidėjo straipsnį “šeimos biu
džetas”. Ten rašoma, kad šiais 
metais svarstant Maskvoje 
penkmečio planą, ekonom. dr. 
N. Buzliakovas pasakė, esą 
1970 m. sovietų 4 asmenų šei-‘ 
mos darbininko vidutinis uždar- 
bis mėnesiui buvo 122 rb. So
vietų darbininkas dirba 48 va
landas savaitėje. Vidutiniškai
išeina tik 58 kapeikos už valan
dą. Taip darbininkas dabar turi 
dirbti virš trijų valandų už sva
rą sviesto. Jei dabar yra pasta
tytų apartamentinių namų, per 
25 metus pravestas asfaltuotas 
plentas, tai nėra tikra pažanga, 
nes pasiekta žmonių išnaudoji
mu. Todėl dabar grįžę emigran
tai j savo gimtąjį kraštą nepasi
lieka gyventi, o šimtais pasilik
davo nepriklausomos Lietuvos 
laikais. Jie, pamate tokią “pa
žangą”, skubiai grįžta prie savo 
šimtų tūkstančių vertės turtu, 
vaidina didelius proletarus ir 
tik “ilgisi” tėvynės, o kitiem 

ia ten važiuoti.

Los Angeles lietuviai demonstruoja 
Lietuvai

JONAS JAKAITIS
Tarp dvieju priešų
Toliau A. Byrąs rašo, esą aš 

noriu paneigti jo išsireiškimą, 
jog daugelis lietuvių pasitraukė 
iš Lietuvos su jos priešais hit
lerininkais.

1939 m. kovo 22 d., kai vokie
čiai užėmė Klaipėdos kraštą, 
pasitraukė iš ten buvę lietuviai 
tarnautojai ir daugelis vietos gy
ventojų, nes priešas užėmė 
kraštą. 1940 m. birželio 15 d., 
sovietams okupavus Lietuvą, 
prasidėjo persekiojimas tų nuo 
Hitlerio pabėgusių ir kitų lie
tuvių. Daugelis tarnautojų bei 
eilinių darbininkų buvo suimi
nėjami, tardomi, kalinami ir iš
vežami į nežinią. Kilo toks ne
tikrumas, kad žmogus, eidamas 
gulti, nežinojo, kas gali atsitik
ti nakties metu. Todėl, dar ka
rui neprasidėjus, daugelis, pa
bėgę nuo Hitlerio, vėl rinkosi 
kelią — vieni į Vokietiją, kiti į 
Švediją, nes kito pasirinkimo 
nebuvo. Vokietija tebuvo neiš
vengiamas kraštas, iš kurio lie
tuviai pasklido po visą pasaulį. 
Nei A. Byrąs, nei kiti senieji 
emigrantai negali suprasti, kaip 
lietuviui buvo sunku trauktis 
nuo vieno priešo pas kitą. Pa
sitraukusiems k 1 a i pėdiečiams 
vokiečiai neleido grįžti į Klaipė
dos kraštą, o siuntė darbams Į 
Vokietiją arba tiesiog į koncent
racijos stovyklas, iš kurių dau
gelis jau negrįžo. Stasys Yla 
knygoje “Žmonės ir žvėrys” yra 
aprašęs vien Stutthofo stovyk
loje buvusius 37 lietuvius, o kur 
gi dar daug kitų stovyklų neap
rašytieji? Dabar, po 30 metų, A. 
Byrąs apšaukia tuos žmones hit
lerininkais, nors tų žmonių kau
lai supuvę stovyklose arba dū
mais per jų kaminus išėję. Jis 
nenori prisiminti tų lietuvių, 
kurie 1941 m. birželio mėnesį 
buvo išvežti iš savų sodybų be 
duonos ir be vandens į tolimą 
Sibirą, kurių daugelio kaulai ten 
jau supuvo.

Muzėjai ir istorija
Toliau A. Byrąs klausia, kiek 

muzėjuose buvo parodyta, prieš 
lenkus ir vokiečius nukreiptos 
medžiagos? Kiek mačiau, buvo 
reikšmingų eksponatų, rodan
čių vokiečių žiaurumus 1915-18 
m. Apie eksponatus prieš len
kus parašė lenkų kariuomenės 
atstovas Lietuvai pik. Leon Mit- 
kiewicz savo atsiminimuose. Jis 
žinojęs, kad muzėjuje buvo ne
draugiškų eksponatų, tad nuėjo 
civiliškai su gen. Nagiu. Jis pa
matęs didelį užrašą “Lietuvi, 
nepamiršk lenkų pavergto Vil
niaus”. Žinau, buvo gandas, esą 
jis pareikalavęs iš muzėjaus iš
imti nedraugiškus lenkams eks
ponatus. Ar tai buvo padaryta, 
aš nežinau.

A. Byrąs rašo, kad vietoje bu
vusių eksponatų dabar yra rašy
tojų paveikslai: Donelaičio, dr. 
V. Kudirkos ir kitų. Dr. V. Ku
dirkos paveikslas ten buvo prieš 
50 metų, yra ir dabar. Bet jei 
dr. V. Kudirka būti} gyvas, tai 
gal ir jis būtų pasitraukęs į va
karus, kaip pasitraukė jo drau
gai dr. K. Grinius, prof. V. Mic- 
kevičius-Krėvė ir kiti? Jis taip 
pat būtų apšauktas Lietuvos 
priešu - hitlerininku. Antanai, 
man buvo ypatingai malonu 
skaityti tas vietas, kuriose Tu 
mini dr. V. Kudirką ir pasisa
kai, kad Tau Kanada yra antra 
tėvyhė kaip ir Lietuva, bet kar
tu aš apgailiu, kad per 24 me
tus, gyvendamas šioje apylinkė

Skeveldros dėl žurnalistinės premijos
AL. GIMANTAS

Sprendžiant iš girdėtų pokal
bių ir asmeninio susirašinėjimo, 
atrodo, kad esama savotiško ne
pasitenkinimo (bent jau mūsų 
spaudos bendradarbių tarpe) 
naujausios žurnalistinės premi
jos skyrimo tvarka ar nuosta
tais. Ne, nepuolamas premiją 
laimėjęs asmuo, bet abejonės 
kyla dėl komisijos pasirinkto 
kelio ar kriterijų vertinimo dar
bą atliekant. Toji nevisai malo
ni kontroversija jau siekia ir 
platesnius sluogsnius. Iš tikrų
jų gi viską sveikai peržvelgus, 
ne ašaras derėtu lieti, bet tik

miesto centre, reikalaudami laisvės 

je, nemačiau Tavęs jokiame pa
rengime, kuriame skambėjo dr. 
V. Kudirkos žodžiai “Lietuva, 
tėvyne mūsų”.

A. Byrąs klausia, ką aš noriu 
tuo pasakyti, rašydamas, kad 
Lietuva okupuota. Aš noriu pa
klausti A. Byrą, nes jis dažnai 
lankosi Lietuvoje, ar jis gauna 
vizą: Vilniuje ar Maskvoje bei 
jos ambasadoje?

A. Byro išsireiškimas, kad 
Vilnius ir Klaipėda buvo kažkie
no parduoti, yra neistoriškas ir 
nehumaniškas. Tuo laiku Lietu
va nebuvo pajėgi priešintis Hit
lerio tankams (Sudetai, Čekoslo
vakija, o vėliau — kiti), kaip ne
buvo pajėgi priešintis ir Stalino 
tankams 1940 m. birželio 15 d., 
nes jiedu jau buvo Lietuvą pasi
dalinę pagal sutartį.

Nauja baudžiava
A. Byrąs klausia, ar mačiau 

tokių mašinų Lietuvoje ūkinin
ko sodyboje, kokios yra dabar? 
Prieš 50 metų mačiau derlingus 
dvarų laukus,’ gerus gyvulius ir 
gerus ūkio įrengimus, bet iš to 
nieko gero neturėjo lietuvis 
dvaro darbininkas, nors jis ga
vo didesnį atlyginimą už dabar 
gaunamą kolchoze. Todėl Lietu
vos valdžia dvarų žemes išdali
no bežemiams ir mažažemiams, 
kad jie galėtų naudotis Lietuvos 
žeme, o ne tik dvarininkai. Gai
la, kad neilgai lietuviai džiau
gėsi tomis žemėmis. Jei A. By
rąs taip patenkintas, kad Lietu
voje valstiečiai sujungia žemes 
bendram naudojimui, tai būčiau 
ir aš labai patenkintas, jei mu
du su A. Byru sujungtume savo 
turtus. Tada abu važinėtume 
“Cadillac” automobiliais, o aš 
dabar važiuoju tik “Chevrole- 
tu”. Aš manau, kad Antanas to
kiu gyvenimu nebūtų patenkin
tas. Žinai, Antanai, ta Tavo sva
jojama lygybė yra visur tik ant 
popieriaus, o praktikoje yra ki
taip. Pavyzdžiui: sovietų kolcho
zo darbininkas, sulaukęs 65 me
tų, gauna 20 rublių mėnesiui 
pensijos, o Chruščiovo našlei 
palikta 700 rublių mėnesiui. Ko
kia tad lygybė?

Toliau klausi: ar rasi šiandien 
nors vieną Lietuvoje, kuris dirb
tų nuo saulės ligi saulės, kad 
pasotintų pilvą? Dirbdamas už 
du rublius dienai kolchoze, ne
gali išmaitinti 3—4 asmenų šei
mos. Sąžiningas kolchozininkas, 
kuris nerizikuoja užsiimti kom
binacijomis — vogimu, turi daž
nai dirbti du darbadienius. Du 
darbadienius išdirbti neužtenka 
nuo saulės ligi saulės, bet dar 
reikia dirbti ir be saulės.

Kelionės turi būti laisvos
A. Byrąs siūlo man pačiam 

nuvažiuoti ir pamatyti dabarti
nę Lietuvą. Aš būčiau A. Byrui 
labai dėkingas, jei jis man iš
duotų tokį leidimą, su kuriuo 
galėčiau be žvalgybos palydovo 
aplankyti savo žaliąjį kaimą, 
kuriame esu gimęs, augęs ir 
praleidęs savo jaunystę. Bet aš 
nenoriu, kad būčiau gainioja
mas ginkluotų milicininkų, kaip 
atsitiko A. Byro kaimynui. A. 
Byrą ir jo kaimyną pažįstu kaip 
vienos minties draugus, bet A. 
Byro kaimynas, matyt, yra są
žiningas žmogus, todėl grįžęs iš 
Lietuvos ir pasakė, kaip ištik- 
rųiu ten yra.

Nors A. Byrąs savo rašinyje 
mane išvadino melagiu, bet aš jo 
melagiu nevadinu. Jis tik pats 
netiki tuo, ką rašo, o rašo, kad 
galėtų naudotis vėl kelione į 
Lietuvą ir turėti privilegiją 
Birštone paatostogauti.

džiaugtis, kad pagaliau prisimin
tas ir išeivijos žurnalizmas. Tie
sa, jis yra be profesinio pamu
šalo, daugiau mėgėjiško pobū
džio, tačiau mums, mūsų spau
dai, būtinas. Bent iki šiol jis 
buvo mažiausiai vertinamas ir 
net ignoruojamas.

Patinka kam ar ne premijos 
paskyrimo būdas, tačiau į pačią 
premiją derėtų žvelgti kaip į 
pirmąjį gera kryptimi žingsnį. 
Pagaliau niekas nedraudžia sam
būriams, sąjungoms, organizaci
joms skirti ar surasti mecena
tus, įsteigti naujas, vienkartines 
ar nuolatines premijas. Jei tik 
atsirastų vienas ar kitas mece
natas, ir Lietuvių Žurnalistų Są
junga neatsisakytų atlikti visą 
technikinį premijos skyrimo (pa
ruošimo, įteikimo) darbą. Pre
mijos skyrėjai galėtų skelbti sa-. 
vas taisykles ar nuostatus — už 
ką ir kaip premija turėtų būti 
skiriama aktyviam ar jau rečiau 
spaudoje besirodančiam bendra
darbiui. Gal sąlyga būtu, kad 
kandidatas premijai gauti turė
tu būti LŽS narys, gal ir ne. O 
gal ir kitos sąlygos būtu taiko
mos. Tai juk teisė ir valia pre
mijos skyrėjų.

Kas žino, gal ir tokiu atveju 
nebus išvengta nepasitenkinimo 
ar “dantų griežimo”, bet ar bu
vo kada atvejų, kur vienos ar 
kitos premijos paskyrimu visos 

(Nukelta į 9-tą psl.)

Hamiltono tautinių šokių grupė “Gyvataras”, pasiruošusi dalyvauti laisvojo pasaulio lietuvių IV tautinių šokių šventėje. Pilną grupe sudaro vyresnių
jų šokėjų, moksleivių ir vaikų grupės. Vadovė — G. Breichinanienė, pavaduotoja ir vaikų grupės mokytoja — Irena Jokubyuienė, moksleivių grupės 
mokytoja — Vida Beniušienė. Akordeonistai: Kazys Deksnys, Rūda Gudinskaitė. Nuotraukoje trūksta Edmundo Stungeviėiaus ir Liucijos Morkūnai- 
tės. Programų pranešėja — Lina Verbickaitė, sceninė priežiūra — Ir. Jokubynienė

Plataus masto etninis kongresas
Pirmas tokio pobūdžio Kanadoje * Jį surengė Ontario vyriausybė * Daugybė sekcijų • Prem jero kalba • Paroda •

Pagal Ontario etninių grupių 
kongreso moderniai atspausdin
tą vadovą, buvo siekta: atkreip
ti dėmesį į kultūrinių tradicijų 
įvairumą, bendradarbiauti ir pa
nagrinėti mūsų kultūrinio vysty
mosi bei tapatybės klausimus, 
pateikti visuomenei žinių apie 
įvairias etnines grupes, duoti 
dalyviams progą pagvildenti 
skirtingų grupių vaidmenis, su
pažindinti Ontario vyriausybę 
su šių grupių pažiūrom, paro
dyti, kiek ir kaip Ontario val
džia remia daugiakultūrį gyve
nimą.

Spalvingas atidarymas
“Ontario Heritage” — etni

nių grupių kongresas buvo pra
dėtas birželio 2 d. rytą Toronte 
“Skyline” viešbutyje labai įdo
mia įvairių tautinių grupių dai
nų bei šokių pyne, kuri buvo 
vainikuota provincijos daina 
“Ontario”. Šiame pasirodyme 
baltiečiai nebuvo atstovaujami. 
Kongreso atidaromąjį žodį tarė 
“Heritage Ontario” pirmininkas 
ministeris John Yaremko. Svei
kino Ontario provincijos vardu 
— Rene Brunelle, socialinių rei
kalų ministeris, Etobicoke prie
miesčio vardu — burmistras E. 
A. Horton, Kanados federacinės 
vyriausybės vardu — darbo mi
nisteris O’Connell. Oficialiai 
kongresą Ontario gubernato
riaus vardu atidarė Curr, 
universitetų administracijos na
rys. Po ilgesnio J. Yaremko įva
do sekė simpoziumas “Keturios 
perspektyvos”, kuriam vadova
vo CFRB radijo žinių skyriaus 
vedėjas Arthur Cole, nariais bu
vo: indėnas Walter Currie, in- 
dėnų-eskimų studijų vadovas 
Trerit universitete, senatorius 
Eugene Forsey, Claude Ryan, 
Montrealio “Le Devoir” dien
raščio redaktorius bei leidėjas, 
ir ukrainietis Walter Tarno- 
polsky, Windsoro universiteto 
teisės fakulteto dekanas, šiuo 
metu paskirtas naujuoju York 
universiteto vicenrezidentu.

Po pietų prasidėjo darbo pro
grama, kuri buvo suskirstyta į 5 
sekcijas: pilietybės, kultūros, 
švietimo bei kalbos, žmogaus 
teisių bei komunikacijos ir val
džios. Kiekviena sekcija buvo 
suskirstyta i 3 grupes, kad visas 
darbas bei diskusijos sklandžiau 
vyktų.

Kova su prancūzais
Švietimo bei kalbos sekcijoje 

buvo svarstytos net 8 temos. 
Diskusijose iškelta etninių ma
žumų baimė, kad Kanada ne
taptų kultūrų tirpintoja, besi
skiriančia nuo Amerikos tik tuo, 
kad Amerikoje viskas tirpdoma 
viename katile, o čia — dvie
juose: anglosaksiškame ir pran
cūziškame. Kad tai neįvyktų, ei
lės kalbėtojų buvo pabrėžiamas 
reikalas puoselėti įvairių etni
nių grupių vaikuose jų kalbos 
mokėjimą. Siūlyta steigti darže
lius, kuriuose vaikai pradedami 
mokyti savos gimtosios kalbos 
ir jos pagalba palaipsniui po 
metų ar poros pereina prie ang
lų ar prancūzų kalbos vartojimo. 
Taipgi siūlyta, kad gimtoji kal
ba vėliau nebūtų nustumiama į 
šalį, o būtų sudaromos galimy
bės ją vaikui mokytis pradžios 
mokykloje bei gimnazijoje ir už 
jos mokėjimą būtų duodami 
kreditai. Siūlyta taip pat atkreip
ti dėmesį i mažesnes etnines 
grupes, kurios neįstengia suda
ryti pakankamo mokinių skai
čiaus gimnazijose gimtajai kal
bai mokytis. Tokios ertmės pa
prastai turi savas šeštadienines 
ar panašias mokyklas, kurios 
atitinkamai turėtų būti valdžios 
remiamos, pagal valdžios etni
nėm grupėm paramos principą: 
“padėti tiems, kurie patys sau 
padeda”. Didelis pasipriešini
mas tokioms mintims kilo iš On
tario prancūzu pusės, kurie rei
kalavo nripažinti. kad Ontario 
nrnvinciia yra tik dvikalbė ir 
dvikultūrė. Jie taipgi norėto iš
reikalauti, kad vaikas, atėjęs 

angliškon mokyklon, pirma tu
rėtų kaip antrosios mokytis 
prancūzų kalbos ir tik ją išmo
kęs turėtų teisę mokytis savo 
gimtosios kalbos. Taigi, prak
tiškai švietimo sekcijoje vyko 
diskusinė kova tarp prancūzų ir 
etninių grupių. Reikia pasakyti, 
kad anglosaksai šiuo atveju bu
vo gana santūrus ir kartais net 
palankūs etninėm grupėm.

Įdomus simpoziumas įvyko 
šeštadienį. Pirmininkavo Toron
to radijo komentatorius J. Mor
gan. Tema —“Human rights — 
the media”. Keletas referentų 
pateikė trumpus pranešimus 
apie ryšius tarp žmogaus teisės 
ir mūsų kintančių kultūrinių pa
žiūrų ir apie komunikacijos 
priemonių vaidmenį mūsų socia
linėje bei kultūrinėje evoliuci
joje. Įvairūs klausimai iškilo 
diskusijose, pavyzdžiui, ar radi
jas, spauda, televizija,/ filmai 
teisingai atvaizduoja visuomenę 
bei jos problemas, kiek jie at
liepia daugumos žmonių reika
lavimams ir kiek jie pataikauja 
savininkų norams. Vėliau buvo 
paliestas spaudos neprieinamu
mas, tačiau konkrečių išvadų ne
padaryta, nes diskusijos dažnai 
nukrypdavo nuo temos ir pasi
sakymai buvo perdaug smulk
meniški ir kraštutiniai arba 
moderatoriaus nutraukti, kai 
imta reikalauti priimti aiškias 
rezoliucijas. Visdėlto buvo at
kreiptas dėmesys į pasiūlymus, 
kad komunikacijos priemonės 
neužmirštų savo atsakomybės, 
informuotų ir apie etnines gru
pes bei leistų joms pasireikšti.

Kongresas etninių grupių at
stovams buvo gera proga pasi
sakyti ir pabendrauti. Parengi
muose tam buvo daug progų, 
šeštadienio vakarą, pavyzdžiui, 
tautinių šokių ir dainų pasirody
mai buvo tikrai įdomūs. Gaila, 
kad lietuviai nepasirodė (o gal 
nebuvo kviesti?).

Pagrindiniai reikalavimai
Nors posėdžiavo bene 15 gru

pių, svarsčiusių įvairius Ontario 
provincijos gyvenimo aspektus, 
tačiau pagrindinė gija visuose 
svarstymuose buvo etninių gru
pių proveržis į viešąjį gyvenimą 
visose srityse. Daugiausia prie
kaištų susilaukė didžioji spau
da, radijas ir televizija už tai, 
kad ignoruoja daugiakultūrį Ka
nados aspektą. Galbūt dėlto di
džioji spauda šį kongresą verti
no gana neigiamai. Mažiau opo- 
ziciios sulaukta švietimo srity
je, kur etninės grupės reikalavo 
dėstyti jų kalbas bei kultūras 
gimnazijose, o mažosioms gru
pėms padėti išlaikyti savas mo
kyklas ir pripažinti kreditus 
(universitetui). Pastarąjį reika
lavimą ypač pabrėžė baltiečiai 
savo iš anksto paruoštuose me
morandumuose. Lietuvių me
morandumas buvo paruoštas K. 
L. B. krašto valdybos ir KLB 
Otavos apylinkės valdybos.

Premjero kalba
Vienas reikšmingųjų šio kon

greso momentų buvo Ontario 
prov. premjero W. Davis kalba, 
kurią perdavė ir televizija. Ji 
buvo pasakyta bankete, kuria
me, manoma, dalyvavo apie 
1.400 asmenų. Jei kas tikėjosi 
išgirsti joje esminiu pareiškimų, 
apsiriko, nes premjeras pasiten
kino bendrybėmis, sveikinimais 
ir linkėjimais. Jis konstatavo 
daugiatautį bei daugiakultūrį 
provincijos gyventojų pobūdį ir 
pasidžiaugė darniu sugyvenimu. 
Pasisakė vengiąs žodžio “eth
nic” ir norįs, kad jam žmonės 
būtų pristatomi vien pavardė
mis, o visa kita esą paaiškės iš 
pokalbio. Kaikas šį pareiškimą 
suprato neigiama prasme. Iš 
konteksto betgi matyti, kad 
premjeras tuo bandė išreikšti 
savo norą visus piliečius trak
tuoti lygiai, be jokios diskrimi
nacijos.

Paroda
"Skyline” viešbučio priesa- 

liuose buvo surengta paroda, 

pavaizduojanti etninių grupių 
gyvenimą Ontario provincijoje. 
Joje buvo išstatyti įvairūs rodi- 
niai: nuotraukos, spaudiniai, 
rankdarbiai, audiniai, paveiks
lai... Bendras vaizdas nebuvo 
imponuojantis. Nedidelėje erd
vėje bandyta sudėti daug daly
kų. Kaikurie jų buvo išdėlioti 
nevykusiai. Pvz. etniniai laik
raščiai, kaikurie jau apiplėšyti, 
prisagstyti primityviai be jokios 
tvarkos. Dalies laikraščių visai 
nebuvo, jų tarpe ir “TŽ”, nors 
buvo nusiųsti. Lietuviams skir
ta vitrina neišnaudota — įdėti 
vos keli smulkūs rodiniai. Tiktai 
“Lithuanians in Canada” buvo 
ryškiai matoma. Parodos rengė
jai neabejotinai įdėjo daug dar
bo, bet savo tikslo nepasiekė.

Leidiniai
“Heritage Ontario” kongresas 

provincinei vyriausybei atsiėjo 
apie $100.000. Jį rengė pakvies
ti profesijonalai' organizatoriai. 
Jie savo darbą atliko planingai 
ir efektingai. Viena jų darbo da
lis buvo kongreso leidiniai. Im
pozantiškai atrodė dvikalbė pro
grama (anglų ir prancūzų), įvai
rios informacinės brošiūros, gru
pių memorandumai. Bene ryš-

Kovokime laisvojo
Lietuviai!
Artėjant birželio įvykių su

kakčiai, iš pavergtos Lietuvos 
atėjo žinia apie didvyrišką Ro
mo Kalantos mirtį ii- Kauno gat
vėse nuaidėjusį Lietuvos jauni
mo šauksmą: “Laisvę Lietu
viai!” Tai ryškiausias įrodymas, 
kad Lietuvoje laisvės troški
mas, nežiūrint okupanto prie
spaudos, yra taip pat stiprus, 
kaip 1941 metų sukilimo ir vė
lesniųjų didvyriškų partizanų 
kovų metu. Nepaliaujamą lietu
vių tautos laisvės troškimą ir 
did* ryžtą paskutiniuoju metu 
liudija Bražinskai, Kudirka, Si- 
mokaičiai, kun. Bubnys, kun. 
Zdebskis, kun. Šeškevičius, 17. 
000 tikinčiųjų šauksmas ir dau
gybė kitų mums nežinomų lais
vės žygių.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas visos kovojan
čios mūsų tautos vardu reiškia 
gilią pagarbą okupuotame kraš
te didvyriškai savo veiksmais 
įrodžiusiems tėvynės meilę bei 
ištikimybę jos laisvės idealui.

Laisvieji lietuviai! Demons
truokime! Juk mums negresia

klausias kongreso leidinys buvo 
“Canadian Ethnic Groups Bi
bliography”, paruoštas ukrainie
čio A. Gregorovich. Jis apima 
50 etninių grupių Kanadoje. 
Nurodyta, kas iki šiol parašyta 
anglų ir prancūzų kalba apie 
kiekvieną grupę. Tai rimto ly
gio bibliografinis leidinys.

Rekomendacijos
Kongreso dalyvių skaičius sek

madienį kiek sumažėjo. Iš ryto 
buvo ekumeninės pamaldos, ku
riose dalyvavo ir kun. A. Žilins
kas kaip liuteronų atstovas. Bai
gus sekcijų posėdžius, buvo pa
teikta visumos posėdžiui visų 
svarstybų santrauka rekomenda
cijų forma. Tai nebuvo nutari
mai’, bet tiktai pagrindinės idė
jos Ontario vyriausybei ir vi
suomenei. Jose formuluoti visi 
pagrindiniai pageidavimai, iš
reikšti sekcijų posėdžiuose. 
Kiek jie turės praktinės reikš
mės, paaiškės ateityje. Ukrai
niečiai, kurie bene aktyviausiai 
dalyvavo kongrese ir buvo ge
riausiai pasiruošę, tikisi iš 
tu rekomendacijų gana daug. 
Kitos grupės ketina organizuotu 
būdu sekti tolimesnę rekomen
dacijų vykdymo eigą. S. S. G.

pasaulio fronte!
enkavedistai, kaip mūsų bro
liams Kauno gatvėse. Šaukime 
“Laisvę Lietuvai”, kur tik gali
me! Juk mums už tai negresia 
nei kalėjimas, nei ištrėmimas. 
Rašykime peticijas ir reikalau
kime Lietuvai laisvės. Visi vie
ningai ir sutartinai junkimės į 
didįjį Kauno gatvėse nuskambė
jusį šauksmą: “Laisvę Lietu
vai!”

Paskutinieji Kauno įvykiai 
teikia ir antrajam pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresui kito
kią prasmę, kitus uždavinius.

Kaip praėjusiais metais, taip 
ir šiemet Tautos Fondas birže
lio mėnesį telkia lėšas Lietuvos 
laisvinimo darbams. VLIKas 
kviečia visus lietuvius remti 
Tautos Fondo pastangas.

Istorinės reikšmės Kauno įvy
kiai tegul pažadina mus nau
jiems žygiams, darniems ir pras
mingiems darbams, nes kai tė
vynėje šaukiama “Laisvę Lietu
vai”, mes negalime likti abejin
gi. Lietuva laukia mūsų darbų. 
Neapvilkime jos!

Vyriausias Lietuvos i 
Išlaisvinimo Komitetas

KAS UŽ LIETUVĄ KOVOJA,
TAS Į LIETUVIŲ FONDĄ STOJA!

Kun. Petras Ažubalis, Toronto šv. Jono Kr. parapijos klebonas, prakasa 
žemę naujajai Lietuvių Sodybai Anapilis Nuotr. S. Dabkaus
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MIRTIS IR RIAUŠĖS
Romo Kalantos mirtis už Lietuvos 

religinę ir politinę laisvę šiandien 
jau yra gerai žinoma išeivijos lietu
viams. Žinomos ir Kauno jaunimo 
demonstracijos, kurioms numalšinti 
reikėjo net parašiutininkų pagalbos. 
Vakarų pasaulio spaudos korespon
dentai savo pranešimuose minėjo 
“Kauno Tiesų” ir susideginusi kan
kinį vadino Romanu Talanta. Vidaus 
ir užsienio rinkai skirta respubliki
nė spauda apie šį gegužės 14 d. tra
giška įvykį tylėjo iki gegužės 21 d., 
kol pagaliau kompartijos oficiozas 
“Tiesa" ir komjaunimo oficiozas 
“Komjaunimo Tiesa” nutarė persi
spausdinti ištrauką iš "Kauno Tie
sos”. Ištraukoj skelbiamas R. Ka
lantos nusižudymas, bet nutylimas 
pasirinktas savižudybės būdas, pasi
tenkinant tik psichiatrų komisijos 
teigimu, kad jaunuolis buvęs nepil
no proto. Ištraukoje taipgi nė žo
džio apie jaunimo riaušes. Iš jos lie
tuviai tėvynėje ir išeivijoje tesuži
nojo, kad muzikinio teatro sodelyje 
nusižudė R. Kalanta. Nusižudymo 
būdą nutylėjo ir įvykį plačiau ap
rašiusi išeivijos lietuvių komunistų 
spauda, matyt, nenorėdama priminti 
ryškios paraleles tarp Romo Kalan
tos ir Prahoje už Čekoslovakijos lais
vę susideginusio studento Jano Pa
tacko.

“Gimtasis Kraštas” gegužės 25 d. 
laidoje atsisakė naivios dalinio 
nutylėjimo taktikos: “šių metų ge
gužės 14 dieną Kauno muzikinio teat
ro sodelyje, užsipylęs benzinu, susi
degino 1953 metų gimimo Kauno va
karinės pamaininės mokyklos moks
leivis Romas Kalanta . ..” šiuo pa
reiškimu "GK", be abejonės, paken
kė toliau skelbiamai psichiatrų ko
misijos išvadai apie velionies išpro
tėjimą. “GK” taipgi plačiau užsimi
nė ir apie jaunimo demonstracijas, 
reikalavusias laisvės Lietuvai: “šiuo 
tragišku įvykiu pabandė pasinaudo
ti grupelė dykaduoniaujančių paaug
lių. kurie, kurstomi neatsakingų as
menų. trikdė mieste rimtį, pažeidi
nėjo viešąją tvarką. Kas tie pažeidė
jai? “Kauno tiesos” laikraščiui mies
to prokuratūra pateikė pavardes. Tai 
devyniolikmetis Alvydas Jasiukaitis, 
baigės 6 klases, anksčiau ne sykį teis
tas už chuliganizmą, dvidešimtmetis 
Alfredas Juškėnas, anksčiau teistas 
už vagystes, nežinia iš kokių lėšų gy
venantis Henrikas Monkevičius, sep
tyniolikmetis moksleivis Ričardas 
Trušauskas, gegužės 9 dieną įvykdęs 
sunkų nusikaltimą — išžaginęs su ki
tais asmenimis penkiolikmetę A. P., 
ir kiti...” Taigi, iš kelių šimtų su
imtųjų minimos tik keturių demonst
rantų pavardės. Šių asmenų nieki
nimu abejoti verčia ypač R. Trušaus- 
ko atvejis. Jeigu jis tikrai su drau
gais gegužės 9 d. išžagino penkiolik
mete paauglę, už šį nusikaltimą, kurį 
net ir “GK” vadina sunkiu, be abe
jonės, turėjo būti uždarytas kalėji
me. Kaip tokiu atveju jis galėjo da
lyvauti jaunimo demonstracijose, ne
praėjus nė pilnom dviem savaitėm? 
Negi buvo specialiai išleistas iš ka
lėjimo? O gal tas kaltinimas buvo 
tik iš piršto išlaužtas ar... sugal
votas jau po demonstracijų?

“GK” teigimu, “Kauno visuome
nė vieningai pasmerkė chuliganų 
išpuolius". Girdi, tai liudija “Kauno 
Tiesoj” demonstrantus smerkiantys 
laiškai — Kauno medicinos instituto 
prof. J. Brėdikio, Kauno politechni
kos instituto III kurso studento J. 
Mizaros, F. Dzeržinskio staklių ga
myklos brigadininko ir socialistinio 
darbo “didvyrio” J. Sikorskio, Kauno 
lėlių teatro vadovo ir rež. S. Rat
kevičiaus, “Pergalės” gamyklos fre- 
zuotojo L Motiejaičio, žurnalo “Ne
munas” vyr. red. A. Drilingos. “Gim

Kanados Lietuvių Fondo tarybos posėdžio, įvykusio 1972 m. gegužės 27 
d. Toronte, dalyviai. Iš kairės: tarybos sekr. Petras Januška, pirm. dr.
Antanas Pacevičius, valdybos pirm. inž. Vytautas Balsys, sekr. inž. J. 
Kšivickas, ižd. Petras Bastys. Stovi valdybos vicepirm. Stepas Jakubic- 
kas ir tarybos nariai — L. Tamošauskas, K. Aperavičius, Lukošius ir J. 
R. Simanavičius. Nuotr. S. Jaktibicko

VISI Į TRADICINES JONINES!
ST. CATHARINES, ONT. Ir šie 

met Niagaros pusiasalio skautų rė
mėjų būrelio valdyba rengia Joni
nes St. Catharines mieste birželio 24 
d., 6 v. v., Merritton Community 
Centre Hali. Joninės čia jau tapo tra
dicija. Kasmet susirenka daugybė 
lietuvių iš įvairių Kanados ir JAV 
vietovių, čia užmezgamos naujos 
pažintys bei atnaujinamos senos. 
Gamta čia nepaprastai graži, ypač da
bar. kai pavasaris savo gėlėtais pirš
tais išpuošė gamtą, švelnus lietutis 
nuplovė kelius bei pievas. Mums 
reikia išeiti į gamtą, nes kasdieni
nio gyvenimo dulkės ir svetimoji ap
linka naikina mūsų dvasines jėgas. 
Mes pasidarome atbukę dvasinėms 
vertybėms ir šventoms savo parei

tasis Kraštas” nutyli svarbiausią laiš
kų akcijos dalį — ar minėti asme
nys juos patys pasisiūlė parašyti, at
buvo paprašyti “Komjaunimo Tie
sos" redakcijos, ar galbūt gavo įsa
kymą iš miesto partinio komiteto. Ži
nantiems sovietinę santvarką nelie
ka abejonės, kad visa tai buvo mo
bilizuota komunistinės propagandos.

KONKURSAS VENGRIJOJE
Vengrijoje įvykusiame tarptauti

niame pramoginių šokių konkurse 
“Savarija-72” varžėsi 24 šokėjų po
ros ir 20 kraštų. Lietuviams atsto
vavo Kauno profsąjungų kultūros 
rūmų šokių grupės “Sūkurys” nariai 
bei Lietuvos A klasės čempijonai Jo
nas ir Ramutė Baltaragiai, radijo ga
myklos inžinierius ir endokrininių 
preparatų gamyklos darbininkė. Dė
mesio centre buvo kova dėl geriau
sio šokėjo ir geriausios šokėjos var
do. šį “misterio ir misis Savarijos” 
titulą išsikovojo kaunietis J. Balta- 
ragis ir V. Smith iš N. Zelandijos. 
Jiedu konkursą užbaigė specialiu 
Vienos valsu.

ŠERMENYS AR VAIŠĖS?
Tokį klausimą “Tiesos” 114 nr. re

dakcijos skiltyje “Dienos aidai” ke
lia Jūra Baužytė: “Laidotuvės — liū
desio, susikaupimo, velionio pager
bimo metas. Mūsuose įprasta po lai
dotuvių rengti vakarienę, pabūti su 
velionio namiškiais, kad nebūtų taip 
skaudžiai jaučiamas praradimas. Ta
čiau, kaip liudija į redakciją atėjęs 
laiškas, ne visur taip suprantamos 
šios valandos, skirtos užuojautai, pa
ramai, susikaupimui, štai viename 
Kupiškio rajono kolūkyje į laidotu
vių vakarienę susirinko nemažas bū
relis žmonių. Stalai — gausiai ap
krauti vynu, alumi, kitais stipriaisiais 
gėrimais. Svečiai užtruko iki ryto, pa
miršę, kad namiškiai jau daugelį parų 
nėra ilsėjęsi, nes velionis sunkiai sir
gęs. Vos įdienojus, jau dabar kiti 
svečiai, niekeno nekviesti, rinkosi. 
Juk alaus dar buvo likę ...”

NIKITOS KUKURŪZAI
Lietuvos kolchozuose ir soveho- 

zuose vis dar auginami Nikitos Chruš
čiovo laikais išgarbinti kukurūzai. 
Žemdirbystės instituto mokslinis 
bendradarbis A. Mališauskas “Kom
jaunimo Tiesos” 101 nr. rašo: “Per
nai respublikos ūkiai augino 95 tūks
tančius hektarų kukurūzų. Iš jų pa
gaminta daugiau kaip 60 procentų 
viso siloso. Vis dėlto beveik visuose 
ūkiuose siloso atsargos buvo per- 
niažos. Priežastis aiški — kukurūzų 
derlius buvo per menkas, tik 165 cnt. 
Žaliosios masės iš hektaro. Mažam 
šios kultūros derliui pateisinti ūkių 
vadovai ir specialistai pateikia vie
nintelį svarų argumentą — buvo 
sausra. Tačiau, nagrinėjant atskirų 
rajonų ir ūkių patyrimą, aiškėja, 
kad ne vien sausra kalta...” A. 
Mališauskas pataria griežtai laiky
tis agrotechnikos, nesuvėlinti kuku
rūzų sėjos, nesėti jų pertankiai: “Vi
sų pirma negalima žinoti, kokia bus 
vasara. Jeigu bus drėgna — žolės už
teks ganyklose, ir kukurūzų žaliajam 
pašarui nesunaudosime, teks juos si- 
losuoti. O, tankiai pasėti, jie su
guls ir piauti bus galima tik dalgiais, 
ko dabar padaryti beveik neįmano
ma. Jei bus sausra (kaip 1971 m.), 
tankiai pasėti kukurūzai sudžius ne
nuplauti. Todėl laikykimės tokių 
sėklos normų: priemoliuose 60 - 65, 
priesraėliuose — 40-50 kg į hekta
rą ...” Kaikurie kolchozai nori sėti 
net po 150 kg kukurūzų į hektarą, o 
sėklos Lietuva yra gavusi tik po 63 
kg hektarui. Pradžioje buvo augina
mi vėsiam orui neatsparūs “Sterling” 
kukurūzai, kuriuos dabar jau pakei
tė atsparesni “Bukovinskij 3” ir 
"Dneprovskij 247”.

V. Kst.

goms Tėvynei.
Atvykę į Jonines, pasijusime lyg 

savo brangioje tėvynėje Lietuvoje. 
Gražių lietuviškų dainų aidai nuves 
mus keletui valandėlių į purieno
mis bei žibutėmis pasipuošusias 
Lietuvos' lankas bei klonius.

Šių Joninių programą atliks gar
susis Montrealio jaunimo meno an
samblis “Gintaras” (60 asmenų).

Čia išgirsime dainą, liaudies mu
zikos instrumentus, pasiklausysime 
meniškai deklamuojamų eilėraščių, 
matysime tautinius šokius. Veiks vi
sokių gėralų bei skanių valgių bufe
tas. Šokiams gros Hamiltono lietuvių 
orkestras, vadovaujamas J. Vaičiaus. 
Laukiame visų atvykstant į Joni
nes! Skautų rėmėjų komitetas

JONINES -JONINES!ii

Tradicinė JONINIŲ šventė jvyks St. CATHARINES, Ont 

birželio 24, šeštadienį,
• PROGRAMĄ atliks Montrealio jaunimo

ansamblis "GINTARAS"

Merriton Community Centre Hall, Park Ave.

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

Programos pradžia punktualiai 6 valandą vakaro.

• ŠOKIAMS gros: V. Vaičiaus 
lietuviškas orkestras iš Hamiltono

Skautų
kviečia
senimo

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

Skautų rėmėjų komitetas

S HAMILTON
NAUJAI IŠRINKTOJI KLB Ha

miltono apylinkės valdyba pasiskirs
tė pareigomis: pirm. L. Skripkutė, 
vicepirm. K. Baronas ir H. Švažas, 
sekr. A. Stanevičius, ižd. A. Stosius, 
jaunimo vadovė V. Gegytė ir paren
gimų vad. K. Mikšys. Naujosios val
dybos pirmiausiai laukia sibirinių 
trėmimų minėjimas. Baltiečiams šie
met vadovauja latviai, tačiau iš jų 
nesulaukta jokio pranešimo. Nutar
ta šią sukaktį atžymėti VA bažny
čioje pamaldomis ir atviru laišku 
vietos dienraštyje. Kiek ilgiau su
stota prie solidarumo įnašo rinklia
vos, Klevelando “Grandinėlės” iš
kvietimo, KLB krašto tarybos sesi
jos spalio mėnesį Hamiltone. N. Me
tų sutikimas šiemet bus sekmadienį. 
Artimausiu metu bus išaiškintas 
valdiškose įstaigose alkoholinių gė
rimų leidimo klausimas. Salė ir or- 
ketras yra išnuomoti, tad sutikimas 
bus arba šeštadienį, gruodžio 30. ar
ba sekmadienį.

LIETUVIU ORGANIZACIJOS už
miršo savo įsipareigojimą — regist
ruoti apylinkės valdyboje visus pa
rengimus. Jos betgi nepamiršta labai 
dažnai prašyti finansinės paramos iš 
apylinkės valdybos. Į tokius prašy
mus apyl. valdyba atitinkamai ir at
sižvelgs. Tad prašome visas organi
zacijas savo parengimus registruo
ti iš anksto pas parengimų vad. K. 
Mikšį, 18 Barton W., o visais Hamil
tono lietuvių b-nės reikalais prašome 
kreiptis į pirm. L. Skripkutę, 90 Du
ke St., Apt. 1006, tel. 529-4811. — 
Tautos Fondo metinei rinkliavai val
dyba paskyrė $20, nes iš senosios 
valdybos perimta $376.

JEIGU NEATSIRAS TECHNIŠ
KU KLIŪČIŲ, maža dalelė jaunimo 
kongreso bus Hamiltone: čia žais 
Australijos lietuvių krepšinio rink
tinė. Tuo reikalu pranešimus duos 
Hamiltono LSK Kovas.

Apylinkės valdybos inf.
LIETUVIŲ ŽŪKLAUTOJŲ ir 

Medžiotojų Klubo “Giedraitis” meti
nis narių susirinkimas, įvykęs gegu
žės 28 d. savos šaudykolos patalpo
se, buvo gana gausus narių skaičiu
mi. Gyvai svarstyti einamieji reika
lai, ypač klubo statuto kaikurių 
punktų pakeitimai bei papildymai. 
Tai rodo, kad nariai gyvai domisi 
klubo reikalais. Išrinkta nauja val
dyba dvejų metų laikotarpiui: pirm. 
J. Stankus, pavaduotojas — A. Bui- 
nys, sekr. - ižd. A. Povilauskas, šau
dymo vadovas — A. Prielgauskas, 
jo talkininkai — A. Stasevičius, A. 
Stanevičius ir A. Žiulys, medžiotojų 
vadovas — A. Pentulis, žvejų vado
vas — P. Zubas, spaudos ir parengi
mų vadovas — A. Paulius. Revizijos 
komisija: pirm. dr. A. Gailius, nariai 
A. Patamsis ir F. Pinkevičiūtė. Po 
susirinkimo pasivaišinta, padainuo
ta ir linksmai pasišokta, grojant A. 
Gudelio akordeono muzikai. A. P.

MĖGĖJŲ TEATRO “AUKURAS” 
narių metinis susirinkimas įvyko bir
želio 2 d. pas režisorę E. Dauguvie- 
tytę-Kudabienę. Pastaroji apžvelgė 
nuveiktus darbus ir pranešė, kad 
ruošiamasi naujiems. Esą studijuoja
mi 4 veikalai, kurių vienas bus pa
rinktas ateinančiam sezonui. Be to, 
jau pradedama ruoštis 25 metų “Au
kuro” veiklos sukakčiai. Valdybos 
pirm. K. Mikšys savo pareiškime pa
žymėjo, kad aukuriečiai visur mie
lai laukiami. Naujon valdybon iš
rinkti: E. Kudabienė, K. Mikšys, V. 
Stanevičienė, D. Švažienė, A. Mingė- 
la, Alg. Choromanskis, J. Petraitis. 
Artėjančių Antaninių proga pasvei

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East, tel. 544-7125

10 — 
10 — 
10 — 
10 — 
10 —
9 — 12 v.p.p.

5

5 
7

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais 
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta. 

v.p.p. 
v.p.p. 
v.p.p. 
v.p.p. 
v.vak.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.800.000.

ŠVIEŽIA MĖSA — DEŠROS — SKANUMYNAI

'enninger Limited

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

kinti A. Mingėla ir A. Kaušpėdas. 
Pirmajam įteikta dovanėlė, antrajam 
tai bus padaryta vėliau, nes gydosi 
ligoninėje. K. Bungarda padeklama
vo keletą eilėraščių. Dalyviai buvo 
pavaišinti kava ir užkandžiais. Lin
kime aukuriečiams gero poilsio, ku
ris atgaivintų jų jėgas sekančiam 
darbo sezonui, nes laukia nauji dar
bai. J. Pt.

AV PARAPIJOS klebonui mons. dr. 
J. Tadarauskui parapijiečiai nupir
ko naują automobilį 35 m. kunigys
tės ir 10 m. monsinjorystės proga. 
Dovanos įteikimo vakarą — birželio 
3 d. Jaunimo C. salė prisirinko pil
nutėlė duosniųjų parapijiečių. Pa
rapijos komiteto pirm. inž. J. Kši- 
vickis įteikė klebonui naujojo “Pon- 
tiaco” raktus ir aukotojų pavardes. 
Ta proga buvo daug vietos sveikinto
jų ir viena sveikintoją iš toliau — 
dr. M. Ramūnienė iš Otavos. Kalbė
jo ir pats sukaktuvininkas, pareikš
damas nusistebėjimą ir padėką už 
tokį gerumą. Iš surinktos sumos ne 
tik kad buvo nupirktas automobilis, 
bet dar ir liko pinigų jo geroms atos
togoms. Klebonas neplanavo švęsti 
šitų sukakčių, bet parapijiečiai pa
darė taip, kad įvykis buvo atžymėtas 
originaliu sumanymu ir netikėtumu 
pačiam klebonui.

G E D I M INAS BREICHMANAS, 
prieš keletą metų baigęs McMaster 
universitetą, atliko Steko įmonėse 
praktikanto stažą ir dabar gavo vyr. 
prižiūrėtojo vietą viename tos įmo
nės departamente.

ALDONA EISMANTAITĖ ištekė
jo už E. Ellis Windeler. Sutuoktuvės 
įvyko Oakvillėje.

PR. JANKAI, keletą metų buvę iš
sikėlę iš Hamiltono, grįžo ir nupir
ko iš Ant. E. Dirsių ir Alb. Alf. Pi
lipavičių “Moose Head” viešbutį.

VIENU PROFESIJONALU padidė
jo mūsų lietuviškoji bendruomenė. 
Baigės teisės mokslus, pradėjo mies
te advokatūra verstis A. Juodagalvis 
(Judd) ir gali lietuviams savo kalba 
patarnauti visais teisiniais reikalais.

AV PARAPIJOS CHORAS birže
lio 18 d. užbaigė savo metų darbo se
zoną. Birželio 24 d. choristai dar su
sirinks į erdvius P. Karecko namus 
ūžbaigtuvių banketui. K. M.

JAUNIMO KONGRESAS artėja ir 
Hamiltono atstovai sparčiai ruošiasi. 
Šios apylinkės jaunimui atstovaus 
Andrius Gutauskas, Dainora Juoza
pavičiūtė, Kristina Pareštytė, Kęs
tutis šeštokas. Pas juos galima 
kreiptis dėl kongreso ir stovyklų re
gistracijos anketų ir visais kitais 
klausimais. Stovykla ruošiama Ro
muvoje liepos 9—15 d. d. Kongresas 
Čikagoje bus birželio 29 — liepos 4 
d. d. Bus nuomojamas autobusas iš 
Hamiltono į kongresą. Visas jauni
mas kviečiamas registruotis šiai iš
vykai. Kongreso reikalais kreiptis 
pas atstovus arba adresu: K. šešto
kas, 286 East 17th St., Hamilton 50, 
Ont. Tel. 383-2756.

Hamiltono II PLJK atstovai
~~~ ■ ■ - r -

Advokatas
EUGENIJUS KRONAS,

B. Sc., B. C. L.
32 James St. So.,

Royal Bank Building, 
suite 614, 

tel. 522-8781 
Hamilton, Ontario

Mokame už:
depozitus _ 5%
Šerus ir sutaupąs _________ 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius ______________ 616%
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš___10%
nckiln. turto paskolas iš 8% %

*
y
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A. A. MARIJONA SKARŽINSKIENĖ
1885. XL 25 — 1972. V. 29

Sauli Ste. Marie,Ont.
A. A. MARIJONA SKARŽINS

KIENĖ mirė gegužės 29 d. Tai bu
vo seniausia mūsų kolonijos tau
tietė, einanti 87 metus. Ji lankėsi 
pas savo dukrą Petti Waukegane, 
III., kur staigiai mirė. Jos kūnas se
kančią dieną buvo atvežtas lėktuvu 
į mūsų miesto O’Sullivan laidotuvių 
namus, o birželio 1 d. palaidota ka
talikų kapinėse šalia savo vyro Jur
gio. Į laidotuves atvyko iš Toronto 
velionės duktė Albina Kriaučiūnie
nė ir anūkė Ona Balsienė iš Evans- 
tono, III., duktė Marija Jasiūnienė 
su vyru Jonu, žentas Viktoras Sta- 
nis iš Waukegano. Ill., ir giminai
tis krikštasūnis Kostas Ramanaus
kas iš Čikagos. Velionė paliko 2 sū
nus — Jurgį ir Vytautą, gyvenančius 
mūsų mieste, ir 4 dukras, kurių vie
na (Ona Šalinskicnė) gyvena Lietu
voje. Tūip pat ji paliko 16 anūkų. 11 
proanūkių. Atsilankę laidotuvių na
muose ir palydėję velionę į bažny
čią bei į kapines tautiečiai ir svetim
taučiai draugai užprašė 32 Mišias, 
kurias atlaikys kun. G. J. Sullivan. 
Gerosios Patarėjos bažnyčios klebo
nas. Laidotuvių namuose matėsi 
daug gėlių, o velionės vardo įamžini
mui Kanados Lietuvių Fonde jos 
dukros ir sūnus nutarė paaukoti 
$100.

A. a. Marijonos tėvas Jurgis Biels- 
kus nelabai mėgo ūkininkauti; buvo 
ilgametis launinkas (valsčiaus teis
mo narys) Marijampolėje, be to, 
daug laiko jam atimdavo turėtas ma
lūnas ir medžioklė. Visa tai' priver
tė velionę, dar jaunuolę, mesti 
mokslą Marijampolės progimnazijoj 
ir perimti tvarkyti 60 margų ūkį 
Narto kaime. Padedama savo vyro 
Jurgio, velionė nualintą ūkį padarė 
labai pelningu.

A. a. Marijona buvo nepaprastos 
energijos ir labai darbšti moteris, 
viena pirmųjų Marijampolės pieni
nės organizatorių ir ilgametė tos pie
ninės valdybos narė. Dažnai ji lan
kydavosi Marijampolės “Sudavijos” 
klube ar pas Klimaitę, bet grįžusi 
namo ji stengdavosi prarastą laiką 
atidirbti. Dar prieš pat karą, išėju
si dirbti į laukus eidavo pirmoji ir 
buvo vadinama “Skaržinskų šešio
likine”.

Vienas didžiausių velionės pergy
venimų buvo 1930 m., kai ji tapo 
įgaliota ūkininkų vardu pasveikinti 
atvykusį Marijampolėn valstybės 
prezidentą A. Smetoną. Kitas velio
nės pergyvenimas — tai jos “daly
vavimas” ūkininkų sukilime 1934 m. 
Jos pasiųstas su pieno bidonais Ma
rijampolėn bernas buvo prie Nartke- 
lio sulaikytas ir grąžintas namo. Ve
lionė pati nuvažiavo su sukilėliais 
pasikalbėti ir jiems patarė vežti pie
ną miestan, o geriau neparduoti kvie
čių ar kitokių grūdų. Kadangi su su
kilėliais nepavyko susitarti, Marijo
na “pralaužė" jų užtvarą ir nuvyko 
su skundu stačiai pas Marijampolės 
karo komendantą

Nenoromis palikai savo tėvynę ir 
gimtuosius Narto laukus, Tu, darbš
čioji ir pavyzdingoji Suvalkijos duk
ra. Atvykusi Amerikon nors ir tapai 
Kanados piliete, gavai pensiją, bet 
čia neprigijai. Gyvenimas čia Tau 
buvo visai nesuprantamas ir buvo 
tik laukimas grįžimo tėvynėn. Dabar 
jau esi laisva grįžti namo, ten neto
li tos Šešupės, kurią Tu prisimeni 
kitokią. Tikiesi ten pamatyti žmo
gaus didumo banguojančių geltonų 
kviečių jūras, vešliai augančių cuk
rinių runkelių laukus ir besiganan
čias gražias juodmarges ... Bijau, 
kad nuliūsi atradusi pasikeitusį Nar
tą, iškirstus aplink ūkį augusius me
džius ir sodą, nugriautus ar pasenu
sius trobesius ... Tada turbūt apsi
spręs! grįžti atgal ten, kur guli tavo 
gyvenimo draugas ir kur tave galės 
aplankyti tavo vaikai ir anūkai. Te
būnie Tau lengva svetima, bet vai
šinga Kanados žemelė! Ilsėkis ra
mybėje! Korespondentas
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® LIETUVIAI PASAULYJE
i. A. Valstybės

PASAULIO IR AMERIKOS LIE
TUVIŲ INŽINIERIŲ IR ARCHI
TEKTŲ SĄJUNGOS bendriniame su
važiavime Vašingtone, D.C., gali iš
statyti savo kūrybos, išradimų, gami
nių pavyzdžių ir ne Sąjungos nariai. 
Suvažiavimas įvyks 1972 m. spalio 7, 
8 dienomis. Programos detalės bus 
paskelbtos spaudoje. Suvažiavimas 
yra atviras visiems mokslinį bei 
technišką darbą dirbantiems, taip 
pat ir visiems kitiems suinteresuo
tiems ALIAS-PLIAS veikla. Informa
cijos ir registracijos reikalais pra
šome kreiptis: ALIAS c/o S. Bačkai- 
tis, 933 Leigh Mill Road, Great Falls, 
Va. 22066, USA. Tel. 703-759-2905.

RYŠIUM SU ROMO KALANTOS 
susideginimu ir Kauno jaunimo de
monstracijomis JAV LB centro val
dyba š.in. birželio 15-ją paskelbė lie
tuvių gedulo, bado ir maldos diena. 
Visi suaugusieji, sveiki ir senatvės 
neprislėgti tautiečiai, raginami 24 va
landas nevalgyti ir apie tai informuo
ti spaudą, vietines televizijos bei ra
dijo stotis, prašyti valstijų guberna
torių, miestų burmistrų specialių de
klaracijų, stengtis, kad vyskupai tą 
dieną visose bažnyčiose paskelbtų 
maldos diena už Lietuva. Šis JAV LB 
centro valdybos nutarimas jau yra 
praneštas žinių agentūroms, žurnalis
tams, televizijos bei radijo stotim ir 
susilaukęs plataus atgarsio. Filadel
fijos arkivyskupas ir Amerikos vys
kupų konferencijos pirm. J. Krol pri
ėmė JAV LB delegaciją, vadovauja
mą prel. J. Balkono. Delegaciją su
darė JAV LB pirm. V. Volertas, vice
pirm. A. Gečys, dr. A. Novasitis ir 
Lietuvos vyčių pirm. dr. J. Stukas. 
Kardinolui J. Krol buvo įteikti keli 
prašymai, kuriuos jis pažadėjo ap
svarstyti ir vėliau duoti atsakymą.

PREL. PRANCIŠKUS JURAS, il
gus metus buvęs Šv. Pranciškaus pa
rapijos klebonu Lawrence, Mass., ge
gužės 25 d. Bostono senelių kunigų 
Regina deri koplyčioj atšventė auk
sinį kunigystės jubilėjų. Prel. Pr. 
Juras koncelebracines Mišias laikė 
su Bostono arkivyskupu Madeiros ir 
šešiais kunigais, taip pat švenčian
čiais kunigystės penkiasdešimtmetį. 
Plataus masto pagerbtuves prel. Pr. 
Jurui Sheraton Plaza viešbutyje spa
lio 15 d. rengia Bostono lietuviai, 
sudarę rengėjų, leidinio ir progra
mos komisijas.

UBA-BATUNO NIUJORKE įvyku
sioj metinėj konferencijoj šios bal- 
tiečių organizacijos pirmininku ant
ram terminui buvo išrinktas inž. Kęs
tutis K. Miklas. Atstovauti lietu
viams direktoriate buvo išrinkti He
len Kulber ir Benius Budrevičius, 
antrininkais — prel J. Balkonas, D. 
Bulgarytė ir N. Umbrazaitė, kontro
lės komisijoje — Peter Wytenus.

B. MASIOKO PRANEŠIMU iš Či
kagos, “United Community Service 
Award” žymenį amerikiečiai pasky
rė Leonui Raslavičiui, įvertindami jo 
pastangas įvesti lietuvių kalbos ir 
literatūros kursą Illinois universiteto 
Chicago Circle skyriuje. Rašte skel
biama, kad šiam tikslui įgyvendinti 
L. Raslavičius paskyrė keletą metų, 
parodydamas gražų visuomeninės 
veiklos ir asmeninio pasiaukojimo 
pavyzdį, vertą minėto žymens. Lietu
vių kalbos bei literatūros kursu da
bar galės pasinaudoti 150.000 Čikago
je bei jos apylinkėse gyvenančių lie
tuvių kilmės amerikiečių. Užsiregist
ravusių busimųjų kurso klausytojų 
jau dabar yra 125. Pusę išlaidų pa
dengs JAV LB švietimo taryba su 
finansine JAV Lietuvių Fondo para
ma, prie kurios gavimo taip pat yra 
prisidėjęs L. Raslavičius. Jis taipgi 
padėjo surasti ir mokomąjį persona
lą. Džiugu, kad amerikiečiai savo žy
menį L. Raslavičiui paskyrė ne už jo 
nuopelnus amerikiečiams, bet už jo 
kultūrinę lietuvišką veiklą. L. Ras
lavičius yra veiklus JAV LB narys, 
pagrindinį dėmesį skiriantis švieti
mo reikalams. Leono ir Reginos Ras- 
lavičių šeima susipratusiom lietuvai
tėm išaugino dvi mokslus baigusias 
dukras, o jauniausioji atžala — sū
nus taip pat jau yra baigęs Pedago
ginį Lituanistikos Institutą.

“MIAMI HERALD" LAIKRAŠTIS, 
gegužės 22 d. pranešęs apie Kauno 
įvykius “Lithuanian Uprising Report
ed” ir sekančią dieną paskelbęs ve
damąjį “Lithuania Still Wants Free
dom", gegužės 31 <1. įsidėjo faktus 
iškraipantį rabino Phineas A. Weber- 
man laišką “Lithuania’s Past Shame
ful”. Priminęs vedamąjį apie Lietu
vos laisvės siekius ir jos garbingą 
praeitį, rabinas P. A. Weberman sa
kosi norįs pabrėžti ir kaikuriuos ki
tus lietuvių charakterio aspektus. To
liau jis rašo: “Kai 1941 m. birželio 
22 d. naciai iš Lietuvos išvijo Rau
donąją Armiją, Lietuva sudarė savo 
nepriklausomą valstybę. Po šešių mė
nesių 136.421 žydas Lietuvoje buvo 
žiauriai kankintas ir nužudytas. Net
gi paskutinę savo nepriklausomybės 
dieną lietuvių gaujos, apsiginklavu
sios kirviais, peiliais, pistoletais ir 
virvėmis įsilaužė į žydų namus. Jie 
plėšė ir grobė visa, kas tik pakliuvo 
po jų žmogžudiška ranka, kapojo, ba
dė, šaudė ir smaugė vyrus, moteris 
ir vaikus. Vėliau jie šventė savo ne
priklausomybe, surinkdami Lietuvos 
žydus ir juos nežmoniškai kankin
dami. Tokie žmonės negali būti va
dinami “principo vedamais drąsuo
liais”, kaip juos pavadino “The He
rald”. Jiems tenka tik labai maža do

zė tokių vaistų, kuriuos jie vartojo 
prieš kitus. Rabbi Phineas A. Weber- 
inan.” šiame laiške, atrodo, yra ko
rektūros klaida — autorius, kalbėda
mas apie žydų skerdynes, greičiausiai 
turėjo galvoje ne paskutinę, bet pir
mąją nepriklausomybės dieną. Tai, 
žinoma, nepakeičia jo iškraipytų fak
tų, kuriuos turėtų atitaisyti lietuviai 
savo laiškais redakcijai. Žydų žudy
nes organizavo ir jas vykdė Lietuvą 
okupavę vokiečiai, kurie naikino ir 
lietuvius, siųsdami juos į kacetus. 
Karingajam rabinui būtų galima pri
minti nepriklausomoj Lietuvoj turė
tą žydų laisvę ir jų nemažos dalies 
prieš lietuvius nukreiptą talką sovie
tams pirmosios okupacijos metais. 
Laiškus “Readers Viewpoint” laik
raščio skyriui siųsti šiuo adresu: Mia
mi Herald, 1 Herald Plaza, Miami, 
Fla. 33101, USA. Redakcijos telefo
nas: 305-350-2111.

Brazilija
KUN. JONAS BRUŽIKAS, SJ, ge

gužės 21 d. atšventė dvigubą sukaktį 
— 75 metų amžiaus ir 50 metų ku
nigystės. Sukaktuvininkas Sao Paulo 
šv. Kazimiero parapijos patalpose 
koncelebravo Mišias su kun. P. Dau- 
ginčiu, SJ, prel. Z. Ignatavičium iš 
Rio De Janeiro, prel. P. Ragažinsku, 
kun. J. Šulcu, kun. Pr. Gavėnu ir 
kun. J. Šeškevičium. Pastarasis pa
sakė pamokslą. Giedojo jungtinis 
“Aušros” ir Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės choras, diriguojamas kun. 
J. Kidyko. Po pamaldų sukaktuvinin
ko pagerbti susirinko apie 300 lietu
vių iš Sao Paulo miesto bei jo apy
linkių. Kun. J. Bružiką Brazilijos 
Lietuvių Kunigų Vienybės vardu 
sveikino kun. Pr. Gavėnas, Lietuvių 
Bendruomenės vardu — A. Petraitis. 
Daug sveikinimų buvo gauta raštu. 
Jų sąrašą perskaitė pagerbtuves su
rengusio “Aušros” choro pirm. J. Ba
jorūnas. Gegužės 27 d. kun. J. Bru- 
žikas atskrido į Niujorką ir apsisto
jo pas prel. J. Balkoną. Jis planuo
ja apsilankyti Putname, Bostone, 
Waterbury bei kitose lietuvių kolo
nijose ir auksinį kunigystės jubilė
jų dar kartą atšvęsti rugsėjo 24 d. 
Čikagoje.

MOTINOS DIENOS minėjimas Sao 
Paulo mieste susilaukė apie 200 da
lyvių. Programą atliko "Aušros” ir 
Lietuvių Katalikų Bendruomenės 
chorai, “žilvičio” jaunesnieji ir vy
resnieji šokėjai, kelionei į Čikagą 
pasiruošusi reprezentacinė šokėjų 
grupė ir deklamatoriai.

Urugvajus
IŠKILMINGOMIS MIŠIOMIS si

dabrinę kunigystės sukaktį Monte
video mieste atšventė kun. Petras 
Daugintis, SJ. Sukaktuvininkas yra 
ginies 1915 m. Kretingos valsčiaus 
Tūbausių kaime, baigęs Tauragės 
mokytojų seminariją. Jėzuitų vienuo- 
lynan įstojo 1938 m., atlikęs karinę 
tarnybą ir įsigijęs artilerijos leite
nanto laipsnį. Studijavo Lietuvoj, 
Vokietijoj ir Britanijoj. Kunigu 
įšventintas 1946 m. liepos 7 d. Studi
jas yra baigęs filosofijos licenciato 
ir sociologijos daktaro laipsniais. Pa- 
gerbtuvių vaišes parapijos salėje su
rengė Katalikių Moterų Draugija.

LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGI 
JA Motinos Dieną savo salėje pami
nėjo komedijos “Plutelė ir pelės” 
spektakliu, suvaidintu Marcelės Do- 
relytės, Adelės Jaskelevičiūtės, Bi
rutės Mačanskienės, Edmundo And
riuškevičiaus, Gvido Mačansko ir 
Juozo Petruškevičiaus su sufierės 
Adelės Mačanskienės talka. Spektak
lis priminė motinoms, kad jaunimas 
myli savo tėvų kalbą, papročius ir 
kultūrą.

Lenkija
LIETUVIŲ VISUOMENINĖS KUL

TŪROS DRAUGIJOS — LVKD vi
suotiniame suvažiavime Seinuose 
naujon centro valdybon išrinkti: 
pirm. Juozas Paransevičius, vice
pirm. Danutė Dzemionienė, sekr. 
Eugen. Petruškevičius, Petras Dap- 
kevičius, Sigitas Malinauskas, Algir
das Nevulis, Kostas Sidaras, Algi
mantas Uzdila ir Petras Zdanys. Su
važiavimas įvyko š.m. sausio 9 d. 
Naujoji LVKD centro valdyba suren
gė diskusijų konkursą tema “Ką ži
nai apie dabartinį pasaulį?”. Daly
viai turėjo atsakyti j keturis klausi
mus, susijusius su Lenkijos, Lietu
vos, pasaulio politiniu, ūkiniu ir kul
tūriniu gyvenimu. Baigminės antro
jo rato varžybos buvo pravestos va
sario 5 d. Punsko kultūros namuo
se, kur susirinko 10 pirmojo rato 
laimėtojų. Vertintojų komisija I vie
tą pripažino Jurgiui Centeliui iš 
Agtirkių kaimo, II — amžiaus šešias
dešimtmetį peržengusiam Stasiui 
Petruškevičiui iš Seinų, III — šlyną- 
kiemio aštuonmetės mokyklos moki
niui Vytui Jakimavičiui. Dovanos bu
vo įteiktos ir kitiem šio konkurso II 
rato dalyviam: Juozui Bukauskui iš 
Palelių kaimo. Petrui Dapkevičiui ir 
Stasiui Marcinkevičiui iš Žagarų, 
Kazimierui Lišauskui iš Vidugirių. 
Juozui Valinčiui iš Agurkių, Birutei 
Nevulytei iš Seinų ir Juozui Novu- 
liui iš Raistinių.

LVKD VROCLAVO SKYRIAUS 
seklyčiai savo paveikslą padovanojo 
niujorkietis dali. Kazimieras Žoroms- 
kis. Vroclavo “Vilnelės" ansamblis 
vasario 15 d. seklyčioje surengė kar
navalinį balių “Lietuviškos Užgavė
nės” su lietuviškais blynais bei ki
tais tradiciniais Užgavėnių patieka
lais.
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Visi važiuojam į kongresą!
Studentai baltistikos konferencijoj

Vasara studentams jau įpusė
jo, jos tempas greitėja, lyg lau
kiant kokio nepaprasto įvykio, 
šiuo atveju jaunimo kongreso. 
Birželio 30 d. Čikagoje praside
da antras didysis, garsusis pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
sas. Būtinai reikia jame daly
vauti, nuvažiuoti, įsijungti, nes 
sekantis bus už šešerių metų, o 
ligi tol galima ir pasent, ir ap
tingi. Reikia susidomėti dabar 
— laikas nelaukia.

Kongreso atidarymas įvyks 
Čikagos Conrad Hilton viešbu
tyje ir šokiai (visiems) įvyks 
penktadienio vakarą, birželio 30 
d. Įėjimas kainuos tik trys do
leriai. Iškilmingesnis vakaras ir 
mokestis ($5) bus šeštadienį. Tai 
bus “kongreso vakaras”. Čia iš 
viso laisvojo pasaulio pasirodys 
lietuvių jaunimas rinktiniais ta
lentais.

Sekmadienio vakarą Jaunimo 
Centre bus vaidinamos ištrau
kos istorinių dramų. Čikagos 
jaunųjų teatralų sambūris vai
dins ištraukas iš Vinco Krėvės- 
Mickevičiaus veikalo “Skirgai
la”, o Bostono jaunimo grupė 
vaidins ištraukas iš Juozo Grušo 
veikalo “Barbora Radvilaitė”. 
Žada būti labai įdomūs pastaty
mai, verti pamatyti.

Liepos 3, pirmadienį, bus 
vienaveiksmių pjesių spektaklis 
iš absurdo teatro irgi Jaunimo

Ir mokytojai laukia jaunimo
VI-ji JAV ir Kanados mokytojų 

studijų savaitė jvyks Dainavoje rug
pjūčio 6-13 dienomis. Studijų savai
tės vedamoji mintis — pasidalinki
me savo žiniomis su kitais! Joje ypač 
laukiame jaunimo. Programoje: tau
tinis auklėjimas, vadovėlių moderni- 
nimas, moksleivių parengimų ir mi
nėjimų programos, darbas mažoje 
mokykloje, mokyklos drausmė, lietu
viškai nemokančių mokymas, moki
nio žodyno turtinimas ir modernini- 
mas, skaityba, lietuvių literatūros 
dėstymas ir dvasia, lietuvio jaunuo
lio asmenybės ugdymas, kelias į lie
tuvybę ir kitos aktualios temos.

Sėkmingai pradėtos tautinių šokių 
pamokos bus tęsiamos ir šiais me
tais. Numatoma skirti pakankamai 
dėmesio lietuviškai dainai.

Kartu vyks jaunimui pasitobulini
mas lituanistikoje. Čia dirbs Stasys 
Barzdukas, Aurelija Balašaitienė ir 
Romas Kinka.

Kviečiami visi mokytojai ir kiti 
besidomintys lituanistiniu švietimu 
dalyvauti studijų savaitėje. Ypatingai 
svarbu, kad kiek galint daugiau da
lyvautų jaunų mokytojų.

Prašomi iki liepos 20 d. registruo
tis šiuo adresu: Jonas Kazlauskas, 
26331 Briardale Avenue, Cleveland,

Brazilijos lietuvių jaunimas ruošiasi dalyvauti pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese Čikagoj. Specialioje išvykojc-diskusijose jie gvildeno kongreso 
temas. Iš kairės: Arletė Dylytė, Kristina Valavičiūtė, Roscli Pustelninkaitė, 
Petras Bilevičius, Reinaldas Putvinskis Nuotr. A. Saulaičio

Atstovai sukvietė susirinkimą C-
Klevelando atstovai į II pasaulio 

lietuvių jaunimo kongresą gegužės 7 
sušaukė viešą susirinkimą. Pirmiau
siai atstovai norėjo gauti informaci
jų, kurias galėtų nusivežti į kongre
są. Taip pat jie norėjo tomis infor
macijomis pasidalinti su Klevelando 
visuomene, ypač jaunimu. Susirinki
mo tema buvo: dabartinės Lietuvos 
padėtis.

Paulius Alšėnas, vienas iš išrinktų
jų atstovų, pirmininkavo susirinki
mui. Dr. Viktoras Stankus, taip pat 
atstovas į kongresą, pristatė pirmą
jį kalbėtoją Algį Garliauską, kuris 
yra įsigijęs geologijos, hidrologijos, 
inžinerijos laipsnius ir dabar dirba 
aplinkos taršos srityje. Trumpai pa
sakius, pokalbio tema — Lietuvos 
ekologija nebuvo kontraversinė, nes 
buvo pateikti vien tik faktai. Pir
miausiai Algis išaiškino žmogaus ry
šį su gamta, kaip jis ją kankina, 
kaip turi leisti jai atsigauti, kaip jis 
ją išnaudoja ir kaip turi jai atsily
ginti. Taip pat buvo išaiškinta, kad 
oro ir vandens užteršime Lietuva ne
atsilieka nuo Amerikos. Atrodo, kad 
gamtos atitiesimu Lietuva Amerikos 
nepralenks, nes šių dviejų kraštų po
litinės situacijos yra skirtingos, o 
teršimo kontrolė yra gerokai politi
nis dalykas. Amerikoje pramonė yra 
privati, valstybės neliečiama, kol ge
rai ir švariai tvarkosi, bet kai ji 
pradeda šiukšlinti, tai ne tik papras
tas pilietis, bet ir pati valstybė turi 
teisę pasipriešinti. Okupuotoje Lie
tuvoje pramonė yra valstybės kon

Centre. Dalia Juknevičiūtė reži
suoja Kosto Ostrausko “Kvarte
tą” ir Marija Smilgaitė Kazio 
Sajos “Oratorių”. Į sekmadienio 
ir pirmadienio spektaklius gali
ma bus pasirinkt vietas pagal 
kišenę — bilietų kainos 6, 5, 4, 
3 ir 2 doleriai.

Antradienį rengiami šokiai
— “Susipažinimas su Australi
jos sportininkais” sporto die
nai (liepos 4) užbaigti.

Liepos 4 d. kongreso atstovai 
išvyks į Kent State universite
tą padirbėti studijų dienose ir 
protelių pamiklinti, o po savai
tės bendradarbiavimo bus nu
gabenti į stovyklą Kanadoje.

Kongreso uždarymas Toron
te užbaigs ilgą ruošą ir gražią 
šventę. O šventės gražumas ir 
ruošos rezultatai, jų vertė pri
klauso nuo mūsų ta prasme, 
kad kiekvienas kongreso daly
vis prisideda prie bendro dar
bo, nuotaikos, kuri nulems kon
greso pasisekimą. Uždaryme ži
nosim, kokia ta nuotaika buvo
— naudinga ar beprasmė. Pa
gal tą nuotaiką toliau tęsim savo 
lietuvybės užduotį. Tikėkimės, 
kad bendradarbiavimo pama
tus, kuriuos būsim išmūriję stu
dijų dienose, galėsime stiprinti 
ir po uždarymo. Laukiame, kad 
kongresas mus uždegtu, išjudin
tų, paskatintų žygiuoti lietuviš- 
kon ateitin. R. Sakalaitė

Ohio 44132, USA. Tel. (216) 731- 
4029. Siunčiant registracija., prašo
ma pridėti dalį ar visą studijų savai
tės mokesti, kuris yra sekantis: pir
mas suaugęs šeimos narys moka $40, 
sekantieji — po $20, mokyklinio am
žiaus vaikai — po $15 ir priešmo
kyklinio amžiaus vaikai — po $10.

Linkime geros nuotaikos ir iki 
pasimatymo Dainavoje.

Studijų savaitės organizatoriai: 
P. Joga, J. Kazlauskas, 
A. Vaičiūnas, R. Birgelytė

Tas kraštas
Tas kraštas — Vaičaičio, Kudirkos, 
Krikštynų ir šermenų.
Ten džiūsta sermėgos, išmirkę 
Sunkiam prakaite, ir šienu 
Kvepia rožinis vakaras. Dulka 
Daug žingsnių nuplukdė keliai, 
O žemėn įsmigusios kulkos 
Pavasariais sprogsta žaliai 
Tenai, kur linai ir aguonos 
Patvino plačioj lygumoj 
Ir gaudžia nubudę vargonai 
Rasotoj rytų gilumoj. .. 
Dainuojantis, švintantis, augštas, 
Paviršiuj kaip kraujas sūrus, 
Bet jūros bangų išskalautas — 
Tas kraštas išlieka skaidrus.

JUOZAS RUZGIS, “LM”

troliuojama. Dėlto valstybė turėtų 
būti kalta už teršimą. Sunku betgi 
įrodyti, kad sovietų valstybė būtų 
kuo nors kalta. Todėl yra sunku ati
taisyti užteršimą, nes nusikaltusių 
nėra. Iškilo nuomonė, kad Lietuva 
Rusijai yra tik pamotės vaikas — 
išnaudojama be jokio sąžinės grau
žimo.

Augustinas Idzelis gvildeno Lie
tuvos demografiją. Jis išaiškino, kad 
emigracijos ir karai sumažino lietu
vių, ypač vyrų, skaičių, tad nėra nuo
stabu, jei moterys sudaro Lietuvos 
gyventojų daugumą. Šiuo metu gy
ventojų prieauglis Lietuvoje mažė
ja — moterys išteka būdamso jau 
vyresnio amžiaus, nes eina augštes- 
nius mokslus arba dirba miestuose. 
Jos neturėtų kur palikti vaikų, nes 
darželių trūksta ir pan. Daug žmo
nių gyvena vienkiemiuose ir kai
muose, bet miestai auga sparčiai, 
nes juose yra daug darbų. Lietuvoje 
gyvena ne vien lietuviai; yra rusų, 
lenkų totorių, čigonų ir kitų. Jie 
taip pat dirba lietuvių miestuose. 
Kartas nuo karto Augustinas įterpė 
sąmojo tarp sausų skaičių. Tai la
bai patiko klausytojams.

Susirinkimas buvo naudingas, įdo
mus ir pamokantis. Dalyvių buvo ne
mažai, bet atsižvelgiant į Klevelan
do lietuvių kolonijos didi, jų skai
čius galėjo būti daug didesnis. Sis 
pokalbis buvo antras iš eilės. Šie su
sirinkimai visuomenei yra gera pro
ga susipažinti su atstovais ir jauni
mo kongreso programa. ONILE

mm
Jie nori raudonosios diktatūros

Redaguoja R. Sakalaitė, talkinama kolektyvo • Jaunimo Žiburiai, 941 Dundas St. W., Toronto 3, Ont.

Eglė Josiukaitė pranešinėja programą Motinos Dienos ir šeštadieninės mokyklos mokslo metų pabaigtuvių iškil
mėse Toronte. Aidas Vaidila sako sudiev šeštadieninei mokyklai baigusių vardu Nuotr. S. Dabkaus

Tai tikra tragedija ne vien V. 
Vokietijai, bet ir visiems laisvie
siems kraštams. Kai pačios 
Maskvos ir pavergtų tautų bei 
valstybių jaunimas galvoja vien 
apie išsilaisvinimą iš komunis
tinės tironijos, laisvojo pasaulio 
jaunimas, neva socialinio tei
singumo priedanga, griauna di
džią žmonijos vertybę laisvę ir 
kovoja už raudonos diktatūros 
įvedimą.

V. Vokietijoje pradėjo toji 
kova rodytis viešai, ypač nuo ta
da, kai vietoje uždarytosios ko
munistų partijos įsisteigė nau
ja. Tada pradėjo vis daugiau 
rastis įvairiausiais vardais pasi
vadinusių didesnių ir mažesnių 
raudonojo jaunimo susigrupavi- 
mų ir prasidėjo spartus social
demokratinio jaunimo kairėji
mas.

Ginklu į komunizmą
Tokį kelią pasirinko Baader- 

Meinhbf, raudonosios armijos 
federacijos ir kitais vardais pa
sivadinusios raudonojo jaunimo 
grupės. Gal jos dar nėra gau
sios savo nariais, bet gerai su
siorganizavusios, apsiginklavu
sios, veikia mažais būreliais ir 
atlieka įvairius uždavinius: api
plėšinėja bankus bei kitas pini
gines institucijas, žudo, sprogdi
na ir t. t. Teroru, jėga ir pana
šiomis priemonėmis jos siekia 
pakeisti dabartinę tvarką V. Vo
kietijoje ir vietoje jos įvesti ko
munistinę.

Tai daro daugiausia studentai 
komunistai. Juo toliau, juo dau
giau jie šeimininkauja universi
tetuose bei kitose augštosiose 
mokyklose. Iš visų jų veikliau
si yra spartakiečiai. Siekdami 
suraudoninti universitetus bei 
kitas augštąsias mokyklas, jie 
trukdo nepriimtiniems profeso
riams skaityti paskaitas, vesti 
seminarus, egzaminuoti, uždari
nėja juos kur nors universiteto 
patalpose. Jie terorizuoja taipgi 
studentiją ir administracinį per
sonalą.

Studentai
V. Vokietijoje veikia vadina

moji bendra sprendimo teisė. 
Pagal ją, universitetuose ir kito
se augštosiose mokyklose svars
tymuose apie dėstytinus daly
kus fakultetuose, apie pakvieti
mą dėstytojų, asistentų, egzami
nų tvarką ir kt. dalyvauja ir 
studentai. Remiantis nustatyta 
tvarka, studentai sudaro daž
niausiai daugumą tokiuose 
svarstymuose bei sprendimuose 
ir todėl viską nulemia. Kadan
gi iš studentų aktyviausiai daly
vauja spartakiečiai, tai jie ir nu
lemia dalykus. Pvz. tik jų spau
dimu yra kaikur įvestas ir mark- 
sizmas-leninizmas.

Negalėdami pakęsti teroro, 
kaikur profesoriai atsisako to
liau profesoriauti.

Raudonųjų propaganda
Mokyklose komunizmui talki

na ir komunistai mokytojai, ku
rių yra tūkstančiai, įstaigose — 
komunistai tarnautojai, kurių 
taip pat yra tūkstančiai, fabri
kuose bei įmonėse — vietos ko
munistinis jaunimas, agitatoriai.

Traukiant į savo pusę jauni
mą, pirmoje eilėje kalbama jam 
apie bendrą kovą prieš turtin
guosius, prieš koncernų ir ban
kų ponus, prieš didįjį kapitalą, 
peikiama visa tai, kas buvo bei 
dar tebėra demokratijos verti
nama, branginama, gerbiama, 
propaguojamas komunizmas so
cialinio teisingumo bei sociali
nės demokratijos vardu.

Komunistinė agitacija varo
ma ir kariuomenėje. Joje kal
bama už panaikinimą šiaurės

J. KAIRYS 
Mūsų bendradarbis V. Vokietijoj 
Atlanto Sąjungos, už kovą prieš 
militarizmą, kurį jie vadina 
prūsišku bei nacišku, skatinami 
jaunuoliai atsisakinėti nuo ka
rinės prievolės ir pan.

Nekoinunistai
Iš organizuoto nekomunisti

nio jaunimo, kuris tiesiogiai ar 
netiesiogiai siekia įvesti raudo
nąją diktatūrą V. Vokietijoje, 
paminėtini Jusos. Tai socialde
mokratų partijos jaunimas, tu
rįs apie 200.000 narių. Savo 
kairumu šis jaunimas pralenkia 
jau vyresniuosius partiečius so
cialdemokratus ir vis kairėja. Ir 
Jusos yra už tokį socializmą, 
koks įvestas komunistiniuose 
kraštuose, bet jie tikisi tai pa
siekti per socialdemokratų par
tiją. Dėlto jie stengiasi išstumti 
iš vadovaujančių vietų savo vy
resniuosius draugus ir užimti 
jų vietas. Kaikurie vyresnieji so
cialdemokratai nėra patenkinti 
jų tokia evoliucija ir prikiša 
kancleriui, kad jis, būdamas so
cialdemokratų partijos pirmi
ninkas, nesiima atitinkamų prie
monių tokiam procesui sustab
dyti. Jusos bendradarbiauja su 
komunistais, nors socialdemo
kratų centras jiems tai yra už- deja.

Štai jums užburtas klausimas!
Ko laukia jaunimas iš lietuviškos parapijos ir ko laukia 

parapija iš jaunimo?
Parapija yra religinė bend

ruomenė, turinti ir medžiaginę 
savo vieningumo išraišką — pa
status bei šventovę. Lietuviška 
parapija turėtų jaustis dar la
biau vieninga, nes ją jungia 
bendra tauta. Ji yra dvasinė šei
ma. Jos uždavinys — išugdyti 
jaunime moralinius pagrindus, 
dvasines vertybes.

Tai labai gražiai skamba, bet 
realistiškai pažvelgus į dabarti
nes sąlygas, dalykai atrodo ki
taip. Idealu būtų, jei tas parei
gas atliktų angelai sargai, ku
rių, sakoma, yra daug. Kunigų 
gi tėra saujelė, turinti aptar
nauti tūkstančius.

Klausiama, ko jaunimas nori 
iš parapijos? Aš norėčiau ap
sukti klausimą ir sakyti: ko pa
rapija nori iš jaunimo? čia at
sakymas aiškus — kunigų! Jau
nimo gi atsakymas — gaila, bet 
taip nemanau. Ne todėl, kad 
jaunimas ambicingas, bet tik
riausiai todėl, kad jis nejaučia 
to išnykimo skausmo ir lietu
viškos parapijos neįvertina. Dėl
to neatsiranda ir pašaukimų. 
Jeigu jaunimas aiškiai matytų, 
ką gauna iš parapijos savo gy
venimui, pašaukimų nestokotų.

Kodėl taip yra?
Pirmiausiai jaunimo auklėji

mas, moralinių pagrindų bei 
dvasinių vertybių perteikimas 
yra paliktas daugiausia šeimai. 
To labiausiai turėtų būti laukia
ma iš parapijos. Dabar ji aprū
pina privalomais sakramentais 
ir kartą į savaitę per vieną va
landą bando patenkinti visus ti
kinčiųjų dvasinius poreikius. 
Antra, iš parapijos laukiama pa
talpų lietuviškoms organizaci
joms bei parengimams. Kadan
gi ši antroji parapijos pareiga 
praktiškai laikoma svarbesne už 
pirmąją, jaunimas užauga be 
dvasinių pagrindų. Seimą dabar 
nepajėgia tų pagrindų duoti, 
parapija — taip pat, nes nėra 
pakankamai kunigų.

Iš to plaukia liūdna pasekmė 
— jaunimas, kuris dvasiškai 
yra tuščias, nėra naudingas ir 
tautai, kuri laukia dvasinio jau- 

draudęs.
Agentai

Be minėto vietinio jaunimo, 
griaunančio dabartinę tvarką V. 
Vokietijoje, to paties tikslo sie
kia ir tūkstančiai veikiančių ko
munistinių kraštų agentų, vado
vaujamų Maskvos tiesiogiai ir 
per R. Berlyną bei kitas savo 
satelitinių kraštų sostines. Pa
gal čionykščių saugumo orga
nų turimas žinias, jau nėra nė 
vienos svarbesnės srities vieša
me ir privačiame gyvenime, kur 
jie neįsibrautų.

Šitie agentai diriguoja vieti
niams komunistams ir socialde
mokratų radikalams. Su komu
nizmo įvedimu V. Vokietijoje 
būtų įvykdyta pagrindinė Mask
vos sąlyga Vokietijai sujungti.

Į komunistų politinę veiklą 
vokiečiai nekreipia daug dėme
sio. Net atsakingieji politikai 
tekalba pirmoje eilėje apie 
sprogdinimus ir apie kovą prieš 
sprogdintojus. Tokie sprogdini
mai ir jų dažnėjimas gąsdina 
visus. Kad tai yra komunistų 
bei kitų raudonųjų politinės 
veiklos rezultatas, užsimena tik 
pavieniai asmenys. Net opozici
ja nepraveria burnos prieš ko
munizmą bei kitus raudonuo
sius, nors jų pavojus aiškiai di- 

nimo įnašo. Dėlto ateityje ne
teksime ne tik kunigų, ne tik lie
tuviškų parapijų, bet ir sulauk
sime tautos lygio kritimo, ve
dančio išnykimam

Bet jaunimas “gražus”
Tiesa, dalykai dabar taip blo

gai neatrodo. Mūsų jaunimas 
vyresniųjų akyse buvo ir yra 
“gražus”. Bet pagal kokį mastą 
sprendžiame? Ar jis gražus, nes 
lietuviškai kalba, puošiasi, tau
tinius šokius šoka? Išorėje taip 
— bravo gražusis lietuvių jau
nimas! Bet viduje? Kiek ten 
problemų slypi! Kiek mūsų jau
nuolių vartoja narkotikus! Kiek 
nesantaikos namuose! Kiek vi
dinių abejonių ir svyravimų! 
Per gražų kalbos vartojimą, per 
dainas tų dalykų nematyti.

Esu optimistas, bet manau, 
kad tai nėra fantazija. Kyla 
klausimas — kas kaltas? Kuni
gai? Parapijų tarybos? Man ro
dos. visi esame kalti.

Kas tad darytina?
Laukti nieko neveikiant, kol 

Dievas duos pašaukimų? Nieko 
neveikiantiems ir pašaukimai 
neateis. Visi žinome, kad jauni
mas savaime nepaveldi senti
mentų — religinių ar tautinių. 
Juos turi perteikti bei sužadin
ti šeima ir lietuviškoji visuome
nė. Jaunimas turi pajusti išny
kimo grėsmę ir skausmą, šeima 
ir parapija, kaip dvasinė bend
ruomenė, turi labiau suartėti.

Toje perspektyvoje siūlau vi
siems eiti į kunigus. Šį kvietimą 
pasirašau ne aš, o popiežius Jo
nas XXIII. Nuo jo mirties pra
ėjo daug metų, bet mūsų para
pijos į tai nedaug dėmesio te
kreipia (tik altorius apsuko).

Kunigams yra pavesti mūsų 
religiniai reikalai, nes jie tam 
yra pasiruošę. Mes pagrindinį 
dėmesį kreipiame į gamtinius 
dalykus ir nesidomime dvasi
niais, paliekame juos kunigams 
ir seselėms. Bet Šv. Raštas buvo 
parašytas ne tik kunigams. Re
liginiame gyvenime mes galime 
plačiai pasireikšti, jei būsime 
pasiruošę.

Eugenijus Girdauskas

Trečiąją tarptautinę baltisti
kos konferenciją, įvykusią ge
gužės 11-14 d.d. Toronte, dar
niai suorganizavo A. A. B. S. — 
“Association for the Advance
ment of Baltic Studies”. Dau
gybę referatų skaitė mokslinin
kai iš įvairių kraštų, net tokių 
tolimų, kaip Suomija ir Austra
lija. Jie kalbėjo apie baltiečių 
literatūrą, istoriją ir socialinius 
mokslus, taip pat iškeldami įvai
rias problemas kolegoms pagvil
denti ir iš kitų sričių, būtent, 
kalbotyros, politikos, tautosa
kos. Žinovai pristatė šias šakas 
smulkesnėm temom paskirai 
apie Latviją, Lietuvą ir Estiją 
ir dar bendrai apjungiant visas 
tris valstybes. Pavyzdžiui, pir
mąją konferencijos puikią pa
skaitą skaitė žymus estas pro
fesorius Ivar Ivask tema “Bal
tiečių literatūra išeivijoje pas
kutinių 25 metų laikotarpyje”. 
Išryškėjo, kad lietuviai yra ge
riausiai susiorganizavę literatū
roje ir pralenkę latvius ir estus 
dramoje, taipgi vertimuose vei
kalų į anglų kalbą.

Po to knferencijos dalyviai 
susiskirstė atskiromis grupėmis 
išklausyti specifinėm temom, ši
tokiu būdu konferencijoje iš

Tamsiu keliu
Nauja diena, 
nauja naktis, 
naujas gyvenimas kitiem. 
Mano dienos vis tuščios, 
naktys tamsios, neramios. 
Gyvenimas — 
gyvenimas mano eina 
savo keliu į tamsias padanges, 
jieškoti, jieškoti 
tos laimės, kuri man 
buvo duota pradžioje — 
O praradau kelyje.
Ugnies liepsnos, 
geltonos, gražios. 
Juoda, 
dėžė juoda. 
Gulsiu, 
tokios gražios liepsnos — 
ugnies liepsnos.
Atsigulsiu į dėžę, 
kaip gera.
Liepsnos apie mane šoka.
Miegas — 
saldus, saldus miegas. 
Kryžius, 
teka vanduo, 
bėga kraujas.
Bėga karštas raudonas 
kraujas.
Gilyn eina 
pjauna, kryžius 
vanduo 
gyvybė.
Pasaulis toks tuščias, 
žmonės vaikščioja ir 
neranda, 
neranda vieno žmogaus, 
su- kuriuo pasidalytu. 
Pasaulis toks senas 
ir nejaukus.
Žemė sensta, 
ir neužjaučia — 
niekas neužjaučia 
mano ilgesiu ir skausmu. 
Viena aš einu per 
pasaulį, 
ir jieškosiu Tavęs.
Tu —
Tu esi mano viltis. 
Šaukiau motinai 
tamsioj nakty. 
Ir tik atsiliepė 
verksnias.
Artėjau prie verksmo, 
mačiau ašarą motinos vietoj, 
žinojau — 
žinojau, kodėl motinos rankos 
manęs neapkabino.

LIOLITA BUROKAITf! 

Mes dainuojam! Tai Toronto Maironio šeštadieninės mokyklos mokinių choras 
su savo mokytoja Danute Garbaliauskiene Nuotr. S. Dabkaus

II Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kongreso užsienio atstovų pakomisė ruošia
si didžiajai jaunimo šventei. Iš kairės: Kristina Stankaitytė, Gallė Mariu- 
naitė, Vacys Garbonkus, Ramunė Kviklytė, Audronė Gelažytė; II eilėj: 
Milda Lenkauskienė, Asta Kleizienė, Jonas Totoraitis, Vita Vilutytė, Vida 
Kaulėnienė, Nijolė Dimskytė. Trūksta Danguolės Kviklytės, Vilijos Eivai- 
tės, Audronės Siuopytės, Indrės Lukaitės, Danguolės Bielskienės

viso buvo skaityta daugiau kaip 
80 referatų 30-tyje posėdžių. Is
torinės srities referatų buvo net 
46, kurių tarpe buvo ir keli lie
tuvių mokslininkų paruošti dar
bai. Pavyzdžiui, apie paleogeo
grafiją baltų kraštų kalbėjo Bi
rutė Saldukaitė, J. Slavėnas te
ma — “Hitleris, Klaipėda ir 
Lietuva”, o R. Misiūnas — apie 
Rusiją, Švediją ir Baltijos kraš
tus. Socialiniuose moksluose re
feratų viso buvo 19, iš kurių 
keli parašyti lietuvių — pvz. B. 
Mačiuikos, G. Procutos. Kalbo
tyros šakoje iš dešimt referatų, 
3 buvo apie lietuvių kalbą: W. 
Schmalstiego, J. Rėklaitienės ir 
A. Klimo.

Vykusiai kalbėjo apie Vincą 
Krėvę 1. Gražytė iš Montrealio, 
o apie Marcinkevičiaus, Glins
kio ir Sajos tris veikalus — A. 
Landsbergis. Tad ne tik istori
nis aspektas buvo plačiai nagri
nėtas. bet ir baltiečių literatū
ra, pradedant latvių poezija ir 
baigiant surealizmu lietuviškoje 
dramoje. Teko pasiklausyt ir 
apie estų literatūrą. Įdomiai pri
statytas buvo palyginimas dvie
jų romanų apie velnią, estų au
torių Taminsaare ii- Kangro. Lat
vių literatūros prelegentų buvo 
mažiau, negu estų ar lietuvių, 
tačiau latviai daugiau reiškėsi 
istorijos šakoj.

Be to, estų ir latvių jauni
mas buvo gausesnis šioj konfe
rencijoj, negu lietuvių. Ir mūsų 
Toronto vyresniųjų labai mažai 
kas pasirodė. Pirmą dieną kon
ferencijos buvo suruoštas stu
dentams atskiras simpoziumas, 
kuriame eilė žinovų pateikė in
formacijos apie šaltinius ir ga
limybes jais pasinaudoti baltis
tikos studijoms, šeši studentai, 
siekią daktaro laipsnio, pristatė 
savo disertacijų svarbiąsias min
tis. Jų temos buvo specializuo
tos ir techniškos, taip kad ne 
kiekvienas klausytojas viską ga
lėjo suprasti. Aktualiausia ir 
naujoviška buvo Toronto latvio 
tema apie aplinkos teršimo pro
blemas Latvijos SSR, kurios pa
sirodo beveik tiek pat rimtos, 
kaip ir Kanadoje.

Laisvos studentų diskusijos 
vyko antrą konferencijos vaka
rą tema — Baltijos valstybių 
padėtis paskutiniame dešimtme
tyje ir numatomi pakitimai šia
me dešimtmetyje. Diskusijos 
buvo ilgos ir be išvadų, tačiau 
paliestos buvo nutautėjimo, gir
tuokliavimo ir kitos problemos 
jaunimo tarpe sovietinių komu
nistų okupuotose Raitijos kraš
tuose. Nors tai buvo studentų 
diskusijos, daugiausia kalbėjo 
vyresnieji prelegentai, kurie, be 
abejonės, turėjo tikslesnių ži
nių. Visdėlto buvo pastebimas 
jų palinkimas perilgai ištęsti 
savo aiškinimus.

Aplamai, konferencijos pasi
sekimu dauguma gėrėjosi ir ją 
smagiai užbaigė iškilminga va
kariene bei šokiais šeštadienio 
vakarą. Paskutine paskaita tuoj 
po vakarienės skaitė AiA.B.S. 
pirm. Jaan Puhvel tema “The 
Baltic Pantheon”.

Ši konferencija sukėlė dides
nį susidomėjimą baltistika, dar 
jauna mokslo šaka. Mokslinin
kai, gvildendami baltistines te
mas, gali pasiekti daugiau nei 
daugelis visuomenininku, kurie 
tik pilsto žodžius iš tuščio i kiau
ra. A.A.B.S. skelbia žinias ir 
skatina susidomėjimą Baltijos 
kraštais, kuriu svarba taip ilgai 
buvo nuslopinta. „ , , .r R. Sakalaitė
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Viršum Nemunėlio
Žalioj lankoj ramunėlės 
Ir margi drugeliai, 
Primena man tėviškėlę 
Ir mūsų sodelį.
Ten tėvelis žilgalvėlis
Medų kopinėja, 
O močiutė sengalvėlė 
Troboj triūsinėja.
Ten seselė geltonkasė 
Rūteles ravėja, 
O brolelis putinėlis 
Bėriais jodinėja.
Mėlynuoja linų laukas 
Gelsvoj parugėje, 
Tyliai plaukia debesėliai 
Viršum Nemunėlio ...

Stasė Slavinskienė
Motinos Diena pas mus

Delhi, Ontario, lietuvių mokyklos
Mama yra gera motina. Aš 

jai gėlių priskinsiu, tada mamy
tė labai džiaugisis. Aš ją labai 
myliu. Rimas Jakubickas

Gegužės antrą sekmadienį 
yra Motinos Diena. Ši šventė yra 
tam, kad pagerbtume savo ir vi
sas motinas. Dėkojame joms už 
rūpestėlį ir meilę vaikučius au
ginant. Aš savo mamytę pasvei
kinu, padovanoju gėlių ir priža
du būti geras vaikas.

Algis Ratavičius
Sveikinu mamytes ir močiu

tes Motinos Dienos proga. Šian
dien savo mamytėms galim pa
rodyti padėką, nes jos visada 
mumis rūpinasi. Mūsų mokyto
jai didelė padėka — ji kaip mo
tina mus moko lietuviškai rašy
ti ir skaityti. Brangioms mamy
tėms ir močiutėms aš linkiu 
daug daug laimės. Rimas Norkus

Gegužės mėnesį, kai vyšnios 
pradeda žydėti, švenčiame Moti
nos Dieną. Visi sveikina savo 
mamytes. Kurių mamytės yra

Kas turėtų eiti i mokyklą?
Vienas mokinys pasakė: lie

tuvių mokyklą turėtų lankyti 
tik tie mokiniai, kurie nori; rei
kia laisvo apsisprendimo.

Aš su šituo sakiniu sutinku 
ir nesutinku. Aš manau, jeigu 
mokinys nenori eiti į lietuvišką 
mokyklą, tai jis tikrai neturi jo
kio noro būti tuo, kuo jis gimė, 
t. y. lietuviu. Jis gal ateina į 
mokyklą dėlto, kad jo tėvai pri
verčia. Ir kas iš to? Jis ateina— 
labai gerai, bet ar jis sėdi ir mo
kosi? Ne! Sėdi, kitus trukdo ir 
pats nieko neišmoksta. Aš ma
nau, kad mokinys turi stengtis 
norėti eit į mokyklą. Vėliau jis 
bus labai laimingas, kad taip 
padarė. Aš tikiu, kad kaikada 
nelabai yra noro eiti į mokyklą, 
kai pavargęs. Aš taip pat iš ry
to, kaip daugelis vaikų, neturiu 
daug noro, bet vėliau ateina tas

Musų mokytojai
Aš turiu daug mokytojų savo 

lietuviškoje mokykloje. Paban
dysiu juos aprašyti.

Iš ryto dažniausiai turime po
nią K. Ji bando mus mokyti 
gramatikos. Man atrodo, kad jos 
darbas yra sunkiausias. Kol mo
kiniai iš ryto susirenka į klasę, 
jos pamoka jau baigiasi arba 
būna pasibaigusi. Kai kada ji 
ant mūsų labai užpyksta, bet... 
jinai turi ir už ką pykti.

Istorijos mus moko p. V. Jis 
visą laiką šypsosi, kai aiškina

Mokyklos dienos
Lapkritis — grįžtam į mokyk

lą. Viskas nauja. Turim naują 
mokytoją. Gaunam knygas. Po 
kelių dienų žinom, kad gausim 
daug pamokų ruošti. Ateina 
gruodis. Einam į mokyklos ko
miteto suruoštą Kalėdų eglutės 
šventę. Sausis—grįžtam po Ka
lėdų atostogų į mokyklą. Išmo
kom daiktavardžius ir veiksma
žodžius. Balandis — kitą šešta
dienį turim egzaminą. Ką dary
ti? Mokytis! Šiandien paskutinė 
diena. Noriu gauti greit pažy
mėjimą. Po pertraukos nėra pa
mokų, tik dainavimo repeticija. 
Ką daryti? Atsisveikinti su mo
kytoja ... Man atrodo, kad 
dabar aš supratau, kas yra mo
kykla ...
Gytis Niedvaras, IV, Montrealis

Man patinka šeštadieninė mo
kykla ir šių metų mokytoja se
selė Paulė. Ji mums duoda dik
tantus ir liepia skaityti. Kartais 
šokam ir žaidžiam. Mokytoja aiš
kina daiktavardžius ir veiksma
žodžius. Užduoda daug pamokų. 
Mes jos klausom, bet kartais iš- 
dykaujam. Tada seselė būna 
pikta. Bet tai nieko, aš vistiek 
noriu mokytis.

Gegužės 6 dieną ji išdavė pa
žymėjimus. Mano buvo labai ge
ri pažymiai. Parodžiau mamy
tei. Kai pamatė, mane pasvei
kino. Tos mokyklos ir praėjusių 
metu aš niekad, niekad nepa
miršiu ...
Gintarė Jurkutė, IV, Montrealis

Busiu vyras
Kai užaugsiu, būsiu vyras — 
Ne kaip hipis su barzda, 
Bet drąsus, šaunus didvyris 
Ir tvarkingas visada.
Mano meilės lauks tėvynė, 
Mano mokslo ir darbų ... 
Jeigu nori būt didvyris — 
Tai žinot labai svarbu.

A. Abr.

Gegužis
Ak, kaip žalia, žalia, žalia ! ... 
Saulėn stiepiasi daigeliai. 
Peteliškės, bitės zuja 
sparnuos supa “Aleliuja”!

J. Narūne

mokiniai 
mirusios, tie aplanko jų kapus, 
papuošia gėlėmis ir meldžiasi už 
jas. Kurių mamytės yra kartu 
su jais, tie jas sveikina ir duoda 
joms dovanas. Motinos Diena 
yra graži šventė. Ji suteikia 
daug džiaugsmo mamytėms, vai
kams ir visiems geriems žmo
nėms! Nijolė Vytaitė

Jau beveik devinta valanda, 
nebedaug laiko liko. Tuoj ma
ma atsikels. Mes skubame pa
ruošti jai pusryčius, nes šiandien 
Motinos Diena. Kur pipirai, kur 
druska? Kad tik mama nesuži
notų. Pyragas iškeptas, koks 
gražus! Dabar aš jai nešiu pus- 
rytėlius. Tyliai einu prie jos 
kambario, pasibeldžiu ir įeinu. 
Mamytė taip nustebo, kad vos iš 
lovos neiškrito. Kai mamytė atė
jo virtuvėn, mes jai pyragą pa
rodėm, paskui įteikėm jai dova
nas, atsiprašydami už savo klai
das. Mamytė džiaugėsi ir mums 
dėkojo. Visiems buvo linksma 
Motinos Diena.

Vidas Kairys

noras. Aš taip pat manau, kad 
pamokos galėtų prasidėti trupu
tį vėliau ir baigtis anksčiau. Bet 
vistiek reikia noro ir reikia 
stengtis eiti į lietuvišką mokyk
lą, jei nori būti tikru lietuviu.

Vida Pociūtė,
VIII sk., Londonas

Sakoma, kad lietuvišką mo
kyklą turėtų lankyti tik tie mo
kiniai, kurie patys nori; taigi, 
reikia laisvo apsisprendimo.

Aš manau, jei visi vaikai 
gautų teisę laisvai apsispręsti, 
mokykla būtų beveik tuščia. 
Tai priklauso nuo tėvų, jei jie 
nori benziną deginti. Juk moks
las yra brangesnis ir naudinges
nis. Be to, vaikai turėtų klausy
ti tėvų, bent kol nepilnamečiai.

Zita Bersėnaitė,
VIII sk., Londonas 

pamoką. Visa bėda, kad jis 
labai greitai šneka ir kaikada 
yra sunku jį suprasti. V. yra ge
ras mokytojas, nes neduoda na
mų darbų.

Ponia N. mus moko literatū
ros. Per jos pamoką reikia labai 
daug rašyti. Ji visą laiką duoda 
daug namų darbi) arba duoda 
rašomuosius darbus.

Tautinių šokių moko ponia 
B. Mes tautinius šokius turime 
tik vieną kartą į dvi savaites. 
Visiems patinka jos pamoka, 
nes nereikia skaityti, galvoti ir 
rašyti.

Geriausia pamoka yra religi
jos. Tėvas A. mus moko religi
jos kas trečia savaitė. Dažniau
siai jis rodo filmus, kurie mums 
visiems patinką.

Visi tie mokytojai nori mus 
išmokyti, kaip užaugti gerais ir 
protingais žmonėmis.
Bronius Stončius, X, Torontas

Kas?
Vai kas gluosnio šakas 
nudažė geltonai?
Kas medžių pumpurėlius 
lukštena taip švelniai, 
prikelia daigelius, 
pažadina gėles, 
žibuoklėm atidaro 
melsvąsias akeles?
Kas siunčia lietų munis, 
kai žemė persausa, 
kas saulės šilumos 
negaili niekada?
Kas visą žalią žemę 
išlaiko ir maitina; 
sniegu baltai apdengęs 
ją poilsiu gaivina?
JIS niekad neateina 
prašyti padėkos, 
atlyginimo jokio 
nelaukia niekados.
JIS visad su mumis
— visada arti, 
kada tyliai meldies, 
JIS tavoje širdy.

B. Vytienė

Mūsų koncertas 
Montrealyje

Kiekvieną ketvirtadienį mes, 
gintariečiai repetavome. O da
bar jau šeštadienis, balandžio 
29, didelė diena — mūsų kon
certas.

Po šeštadieninės mokyklos 
nuvažiavome į salę. Zigmas La
pinas sustygavo kankles (aš esu 
kanklininkė). Viską vieną kartą 
pakartojom. Netoli septinta va
landa. Daugiau ir daugiau žmo
nių renkasi. Atsidaro užuolaida 
ir mes pradedam groti “Kur gin
tarais”. 45 minutes praleidome 
scenoje. Kanklininkės kanklia
vo, berniukai dūdavo, daininin
kės dainavo ir šokėjai šoko.

Po Montrealio “Gintaro” pa
sirodė “Grandis” iš Čikagos. Jie' 
labai gerai šoko. Buvo labai įdo
mu žiūrėti.

Pabaigėm koncertą. Visi daly
viai subėgome į sceną, sustojo
me. Žmonės plojo, plojo: Z. La
pinui už orkestrą, p. Lapinie
nei už šokius, p. Kličienei už 
dainas ir “Grandies” mokytojai 
p. Smieliauskienei.

Po koncerto visi laimingai iš
važiavome j šokius. Ten šokom 
ir dainavom.

Asta Kličiūtė, IV, Montrealis 
* * ♦

Kai aš įėjau į koncerto salę, 
pamačiau savo sesutes, kurios 
dalyvauja programoje. Taip pat 
savo mokytoją. Buvo tikrai gra
žu. Man “Gintaras” patinka. Jie 
labai daug gražių dainų ir kitų 
dalykų parodė.

Po “Gintaro” šoko čikagie- 
čidi — “Grandis”. Jie labai gra
žiai šoko.

Po koncerto ėjom į parapijos 
salę vaišėms. Buvo labai smagu. 
Kai grįžom namo, buvau labai 
pavargęs, nes jau buvo pusė ant
ros ir tuojau ėjau į lovą.
Danius Povilaitis, IV, Montreal

Mano klasės draugai
Aš beveik visus savo klasės 

draugus pažįstu iš pirmo ir ant
ro skyrius. Visi mes jau “iš- 
kentėjome” dešimt metų mo
kykloj ir šį pavasarį išsiskirsi
me visai. Gal kaikurie dar pasi
matys, bet dauguma ne.

Atėjo laikas papasakoti apie 
kaikuriuos mokinius mūsų kla
sėje. Yra mokinių, kurie negali 
net iš penkto skyriaus knygos 
gerai paskaityti. Kiti nemoka 
dar linksniuoti žodžių, kaip. pvz. 
varlė. Visi vaikai vienas kitam 
padeda per rašomuosius darbus 
ir klasės pamokas. Dauguma 
baigė pereitus metus penketu
kais ir ketvertukais, nors labai 
mažai išmoko per metus. Bet ką 
gali daryti? Ateiname į mokyk
lą, išdykaujame, juokiamės ir 
retkarčiais dirbame — norime 
tik pasilinksminti.

Susirenkame devintą valandą 
iš ryto ir iki pusiau dešimtos ar 
ilgiau plepame kaip senos bo
bos angliškai. Bet jeigu ateina 
ponia K. ar kas kitas, tada nė 
vieno žodžio neišgirsi iš visos 
klasės. Mes jau daugumą moky
tojų “suminkštinome”. Žinom, 
kaip pakalbėti, paprašyti, kad 
neduotų pamokų. Mokytojai tu
ri turėti gana daug kantrybės 
ir laiko su mumis dirbti. Mes iš
dykaujami, neklausom ir daug 
kartų nesuprantame apie ką mo
kytojas kalba, bet vistiek paga
liau šiek tiek išmokstame. Šiais 
metais mūsų klasė yra gana di
delė, su visokiais charakteriais: 
yra gerų, išdykusių, triukšma
darių.
Aida Greičiūnaitė, X, Torontas

Aš esu knyga
Aš esu nauja knyga. Vaikai 

manęs neskaito, nes esu jiems 
neįdomi. Man vaikai labai ne
patinka, nes meta mane ir su
drasko mano lapus. Vaikų moti
na neseniai pradėjo mane skai
tyti. Valandų valandas motinėlė 
sėdėjo ir tyliai skaitė; net aša
rėlė tyliai krito ir suvilgė mano 
puslapį.

Aš esu romantiška knyga. Ma
no autorius aprašė labai daug 
graudžių dalykų, nepagalvojęs 
apie mano sveikatą. Niekam ne
patinka būti šlapiam po kiek
vieno karto, kai kas nors paskai
to. Ar žinot, kaip yra nepatogu 
sėdėti ant lentynos su druska, 
kol kas nors ateina ir tave nu
neša atgal į šeimynos bibliote
ką? Mano draugai “Murkis” ir 
“Raupsuotoji” sėdi prie manęs. 
Mes kalbame apie romanus, tra
gedijas ir savo problemas. “Mur
kis” apdraskytas, o “Raupsuoto
ji” ašaromis aplaistyta.

Vaikai kartais, kai tėvai nebū
na namuose, ateina ir mane pa
ima. Jie atsiverčia mano grau
džius vaizdus ir juokiasi. Įžeidi
mas! Man nors nesmagu, kai 
moterj’s verkia, bet man dau
giau patinka, kai aš esu įvertin
ta. Joms niekada nenusibosta 
skaityti mane, bet man nusibos
ta dirbti ilgai — kiekvieną vaka
rą, po pietų ir kartais net iš ry
to.

Moterys neša mane visur — į 
darbus, pas kirpėją . .. Bet vis
tiek žinau, kad žmonės mane 
myli, kol amžinai nepaliks ma
nęs bibliotekoj.

D. Akelaitytė, X, Torontas

WINNIPEG, MAN.
SUKAKTIS. Birželio 4 d. pami

nėtas A. Samulaitienės gimtadienis 
ir jos sesers p. Malaškienės bei jos 
vyro Kazimiero 25 vedybinė sukak
tis. Kadangi minėti tautiečiai daly
vauja lietuvių organizacijose ir yra 
seni Winnipego gyventojai, susirin
ko nemažai žmonių. Visi linkėjo su
kaktuvininkei sulaukti dar daug gim
tadienių, o p. Malaškiams — auksi
nio jubilėjaus. Pobūvio metu padai
nuota lietuviškų dainų. Ypač gražiai 
skambėjo "Leiskit į tėvynę”. Gražu 
buvo girdėti lietuviškas dainas, ku
rias teko dainuoti dar Lietuvoje gy
venant. Mes visi, buvę pobūvyje, lin
kime sukaktuvininkams ilgiausių me
tų ir kuo geriausios sveikatos.

Klubietis
P A D Ė K A

Nuoširdžiai dėkojame už mums su
ruoštas tokias puikias įkurtuves ir 
dovanas: kun. J. Bertašiui, p. p. 
Bujokienei, Grabiams, Kriščiūnams, 
Kuncaičiams, Noliams, Stankevi
čiams ir Timmermanams. Ypatinga 
padėka p. J. Kuncaitienei už suren
gimą ir pravedimą vaišių. Jūsų atsi
lankymas ir maloniai praleistas va
karas ilgai pasiliks mūsų atmintyje.

E. Fedaras ir šeima

St. Catharines, Ont.
AUKOS TAUTOS FONDUI. KLB 

St. Catharines apylinkėje 1972 m. 
Vasario 16 ir kitomis progomis Tau
tos Fondui aukojo $25: KLB St. Ca
tharines apyl., Tėvas J. Liauba, 
OFM; $20: J. Sarapnickas, A. Stau
gaitis, J. X.; $10: J. Kalainis, J. Lian- 
ga, S. Setkus, K. Stundžia; $5: P. 
Balsas, J. Žemaitis, Petras Šukys, S. 
Gudaitis, S. Janušonis, Algis Zubric- 
kas, A. Panumis, P. Meškauskas, P. 
Polgrimas, A. Gverzdys, A. Mustei
kis, V. Satkus, J. Skeivelas, A. Vic- 
kosas, Z. Jakubonis, B. Racevičius, 
J. Vyšniauskas, Romas Švažas, P. 
Dauginas; $3: J. Kazragys, S. Vait
kus, J. Satkus, S. Balcvičius, A. Lu
kas, A. Švažas.

Be šių aukotojų, 21 asmuo auko
jo po $2 ir 15 asmenų po $1. Iš viso 
suaukota $320. Visiems aukojusiems 
nuoširdžią padėką reiškia —

Antanas Švažas, 
TF įgaliotinis 

_-r - r-—_
ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd.
Atlieku visus elektros 

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

i .-.-r —-----

DELHI,
LIETUVOS OKUPACIJOS ir lie

tuvių tautos kančių 32 metų paminė
jimas - manifestacija įvyksta Delhi 
mieste birželio 18, sekmadienį, to
kia tvarka: 10 v. ryto prie Delhi gim
nazijos (prie 3-čio kelio ir Con
naught gatvės kampo) susirenka 
šauliai, skautai, Kanados karo vete
ranai ir visuomenė. Iš tenai su or
kestru bus einama per miestą iki 
lietuvių bažnyčios 37 Talbot St. Ten 
bus pakeltos vėliavos — Lietuvos 
bei Kanados ir einama į bažnyčią 
pamaldoms už nužudytus, išvežtus ir 
tebekenčiančią lietuvių tautą. Po 
pamaldų prie kankinių kryžiaus bus 
padėti vainikai ii- atliktos manifesta
cijos apeigos. Laukiami atvykstant 
Lietuvos gen. konsulas dr. J. Žmui- 
dzinas, L. Švėgždaitė ir kiti svečiai. 
Delhi ir apylinkės lietuviai prašomi 
visi dalyvauti manifestacijoje. Ku
rie nepajėgūs dalyvauti eisenoje, 
prašomi laukti iškilmių prie kry
žiaus, dalyvauti pamaldose ir kitose 
iškilmėse. Kor.

AUKOS TAUTOS FONDUI. KLB 
Delhi apylinkė ir Vasario 16 minėji
mo organizacijų komitetas Tautos 
Fondui aukojo $100; $20: Rugienis 
G., Žiogas K., Kairys S., Grincevi- 
čius M., Treigys V., Dirsė B., Rudo
kas A., Augaitis P., Miceika V., 
Klemka W.; $10: Vieraitis J., Rata
vičius K., Laureckas J., Jocas J., Ma
čiulis J., kun. dr. J. Gutauskas, 
Augustinavičius A., Jakubickienė V., 
Stonkus B., Žebertavičius A.. Idas 
B., Pocius C., Kuprėnas J.; $6: Jurė
nas J., Žilvitis P.; $5: Vytas V., Oža- 
las P., Zadurskis V., Gurklys F., Gu- 
dinskas J., Malakauskas P., Usvaltas 
A., Norkus M., Lileikis P., Pekars
kas P., Cvirka B., Steigvilienė S., 
Jakubilius S., Berzinis S., Vindašius 
V., Andriekienė A., Lukošius K., Po
vilaitis B., Janiulis P.. Budreika A.. 
Balčiūnas P., Kairys A., Marcinkevi
čius A., Paurienė O., Radauskas V.,

SIBIRINIA1 TRĖMIMAI bus pa
minėti birželio 18, sekmadienį, pa
rapijos salėje tuojau po 11 v. pa
maldų. Raskime laiko dalyvauti, ypač 
ryšium su pastaraisiais įvykiais Kau
ne.

GRAŽINAI PETRAUSKIENEI šį 
pavasarį vietinis universitetas sutei
kė magistrės laipsnį. Ji baigė šį uni
versitetą 1956 m. aukso medaliu. Bū
dama studentė, gimnazijos mokyto
ja, vaikų motina, ji randa laiko ak
tyviai dalyvauti lietuvių veikloje ir 
net dirbti šeštadieninėje mokykloje. 
Malonu, kai lietuviai pasiekia žy
mius laimėjimus, bet garbė tiems, 
kurie nepasitraukia iš lietuviškos 
veiklos. G. Petrauskienė kaip tik ir 
priklauso prie šių pastarųjų. E. Pet
rauskas yra KLB Londono apylinkės 
pirm. Jų dukros Kristina ir Evelina 
mokosi šeštad. mokykloj, priklauso 
skautų vietininkijai ir šoka tautinius 
šokius jaunojoj “Baltijoj”. Daug 
sėkmės visai Petrauskų šeimai. B. K.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
ir lituanistinės mokyklos mokslo 
metų užbaigimas įvyko gegužės 14 
d. Šiluvos Marijos parapijos salėje. 
Programą pradėjo apylinkės valdy
bos narys kultūros ir švietimo rei
kalams M. Chainauskas. Invokacijai 
ir maldai už mirusias motinas buvo 
pakviestas kun. Paulauskas. Apylin
kės vardu motinas sveikino p. Pet
rauskas, pakviesdamas mokyklos jau-

ONTARIO
Galeckas V., Lapienius P., Augusti
ne S., Cieka B., Masiulis A., Siurna 
K., Gudinskas B., Aleliūnas T., Bar
tulis M., Polianskis P., Korsakas J., 
Mikėnas J., Bagdonas S., Miknevi- 
čius A., Sutkaitis G., Bliumas J., Sty
ra S., Anckaitis A., Kunčiną P., Vai- 
navičius L, Šeduikis B., Zgrunda J., 
Vyšniauskas B., Jauneika J., Oleka 
S., Dirsė V., Liutkus J., Cibulskis J., 
Rimkus J., Vaitkevičius A., Obelie- 
nius Z., Rutkauskas L.; $2: Lukšys 
J., Rasokas G., Jocas A., Nemura V., 
Kcnsas H., Anckaitis E., Rekštys V., 
Liubertas K., Budra J., Dumsha J., 
Skuodienė A., Žilvitienė M., Mažeika 
Al., Vencius J., Ambraziejus A., La
penas A., Gindrėnas A.; $1: Gercas 
J., Langas A., Langas E., Liaudins- 
kas S., Naujokienė M., Rašalas J. 
Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.

G. Rugienis, KLB Delhi apyl.
Tautos Fondo įgaliotinis

A. A. STASIO NORVAISO mirties 
metinės ir paminklo šventinimas 
jvyko gegužės 28 d, lietuvių kapinė
se. Velionis buvo gimęs 1908 m. rug
sėjo 16 d. Biržų apkr. 1947 ra. at
vyko į Torontą, užsidirbo pinigų, nu
sipirko krautuvę ir vertėsi prekyba. 
1957 m. vedė, Simcoe mieste nusi
pirko viešbutį ir jame dirbo iki 
mirties. Mirė 1971 m. gegužės 26 d. 
Sv. Juozapo ligoninėje Toronte. Me
tinės sukakties proga, žmonos Mari
jos rūpesčiu ir pastangomis už a. a. 
Stasį buvo atlaikytos šv. Mišios, pa
statytas ir pašventintas paminklas. 
Sv. Mišias atlaikė ir pašventino pa
minklą Delhi Sv. Kazimiero lietu
vių parapijos klebonas kun. dr. J. 
Gutauskas. Dalyvavo žmona Marija, 
giminės iš Klevelando, didelis būrys 
artimųjų ir draugų iš Delhi, Simcoe 
ir Toronto. Po apeigų Marijos Nor
vaišienės visi dalyviai buvo pakvies
ti pietums į Delhi lietuvių Joco ir 
Treinclio viešbutį. S. J.

A.a. Stasio Norvaiša paminklas, pastatytas žmonos Marijos pastangomis ir 
pašventintas 1972 m. gegužės 28 d. lietuvių kapinėse Mississauga, Ont„ prie 
Toronto. Prie paminklo stovi Marija Norvaišienė, giminės ir paminklą šven
tinęs kun. dr. J, Gutauskas Nuotr. S. Jakubicko

Toronto Maironio šeštadieninės mokyklos tautinių šokių grupė, pasiruošusi 
šventėj Čikagoje liepos 2 d. Jai vadovauja mokyt. Valentina Balsienė

LONDON, ONT.
nuosius auklėtinius-es rožių įteikimu 
pagerbti šios apylinkės motinas. Mo
kyklos vedėjui L. Eimantui atstovau
jant mokyklos vadovybei, buvo per
eita į jungtinį Motinos Dienos ir mo
kyklos 20-jų mokslo metų užbaigimo 
paminėjimą. Specialiu pažymėjimu 
už pažangumą moksle ir stropumą 
atžymėta Zita Bersėnaitė, viena iš 
baigusiųjų mokyklą. Apyl. valdybos 
pirmininkas bendruomenės vardu 
pasveikino baigusius VIII skyrių: Zi
tą Bersėnaitę, Rūtą Dragūnevičiūtę, 
Vidą Pociūtę ir Vitolį Dragūnevičių. 
Jiems buvo įteikti mokyklos baigi
mo pažymėjimai su dovana “Lietu
vių poezija” (III tomas). Po to pa
skelbti I—II, IV—V skyrių mokinių 
skaitymo ir straipsnelių rašymo 
konkursų rezultatai. Laimėjusieji 
apdovanoti lietuviškomis knygomis. 

Laisvojo Pasaulio Lietuviu 
IP-tosios Tautiniu Šokiu 

i *

Šventės programa

šeštadienis, liepos 1
7 v. vakaro

Z'

8 v. vakaro

Oficialus IV-tosios tautinių 
šokių šventės ATIDARYMAS 
Jaunimo Centro sodelyje prie 
paminklo žuvusiems už laisvę

KONCERTAS Maria High 
School auditorijoje

Sekmadienis, liepos 2
2 v. p. p

6 v. vakaro

Laisvojo Pasaulio Lietuvių 
IV-toji Tautinių Šokių Šventė 
International Amphitheatre

Tose pačiose patalpose šokių 
mokytojams pagerbti
BANKETAS

fe-.

>

> 
►
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LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ
IV-toji Tautinių šokių šventė
Įvyks 1972 m., liepos 2 d., 2 v.p.p.,
Čikagos International Amphitheatre 
42-ji ir SOUTH HALSTED GATVĖ.

■■

Bilietai jau platinami MARGINIUOSE. Bilietų kainos: 
8, 7, 6, 5, 4 ir 3 dol. Ložės — po 12, 10, 9, 8, 6 ir 4 vietas. 
Paštu bilietus galima užsisakyti otsiunčiant 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

te

Dalyvaukime IV tautinių šokių šventės 

BANKETE 
ir linksmai praleiskime laiką!

Banketas įvyks AMPHITHEATRE patalpose, liepos 2 dieną 
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 Džiųgienė, 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.

p®

dalyvauti ketvirtoj tautinių šokių

Knygomis taipogi apdovanoti visi 
mokyklą lankantieji. S. Keras, mo
kyklos tėvų komiteto pirmininkas, 
tarė padėkos žodį visiems prisidėju- 
siems prie mokyklos darbų. Meninė
je dalyje mokiniai atliko poezijos 
montažą (pagal L. Žitkevičių) “Sau
lutė debesėliuos”, pašoko taut, šokių 
ir padainavo. Sis dvigubas minėji
mas, surengtas lituanistinės mokyk
los vadovybės ir apylinkės valdybos, 
buvo baigtas bendrais užkandžiais, f 
meninės dalies paruošimą daug triū
so įdėjo mokiniai ir jų mokytojai.

DANUTĖ VALAITYTĖ Vakarų 
Ontario srities gimnazijų atletikos 
varžybose vėl tapo čempijone, nu
bėgusi 880 jardų per 2:31.2. Danutė, 
K. ir J. Valaičių duktė, yra veikli 
Londono apylinkės lietuvių jaunimo 
tarpe ir mokosi Strathroy gimnazi
joj. P.
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JAV Lietuvių Bendruomenės švietimo taryba ir Lietuvių Fondas pasirašė 
sutarti su Illinois universiteto Chicago Circle, School of Liberal Arts, įves
ti lituanistines studijas. Dėstys dr. Janina Rėklaitienė ■ Kanaukaitė. Iš 
kairės: L. Raslavičius, švietimo tarybos reikalų vedėjas, J. Kavaliūnas — 
švietimo tarybos pirm., prof. Dean Doner — dekanas, prof. R. L. Hess — 
dekano padėjėjas^ dr. K. Ambrozaitis — Lietuvių Fondo tarybos pirm., 
kun. dr. J. Prunskis — “Draugo" red., dr. J. Valaitis — Lietuvių Fondo 
valdybos pirm. Nuotr. V. Noreikos

PAVYKUSI KOMEDIJOS PREMJERA
Ir vėl Torontas susilaukė "nauja

gimio” — susikūrė naujas teatrėlis. 
Turbūt niekas neįsižeis, jei taip pat- 
vadinau, nes tikrai susibūrė labai 
maža grupė jaunų žmonių. Jų teat
ras tebėra tik užuomazgoj — net nė 
vardo neturi.

Bet kokia pavykusi pradžia! Tur
būt niekas Toronte nežinojo, kad 
turime puikių artistų jaunimo tar
pe, kurie išryškėjo tik dabar, kai 
atsirado pajėgi p. Dargytės-Byškie- 
vič ranka, kuri pralaužė pirmuosius 
ledus ir su didžiausiu pasisekimu 
pristatė torentiečiams jų pačių jau
nimą. Turbūt retai pasitaiko, kad 
nauji vaidintojai, kaikurie nemokė
dami gerai nė lietuvių kalbos, seno
viško stiliaus komedijoje “Teoda- 
linda" (išversta J. Ulbino ir išleista 
“švyturio" Kaune prieš karą) sukel
tų tiek susidomėjimo. Vaidino vidu
ry savaitės, todėl salė nebuvo perpil
dyta, bet kas atėjo, tai ne tik nesi
gailėjo, o būtų žiūrėję ir antrą kar
ta, jei tik artistai būtų norėję pakar
toti. Nebuvo nė vieno žiūrovo, kuris 
nebūtų patenkintas, (žinoma, teatro 
kritikai būtų suradę kabliukų). Ka
dangi matėme komediją, tai ir juo
kėmės jau vos tik pasirodžius juok
dariams — Barbutei, Smilgai arba 
Samanai. Vienintelė vyresniosios 
kartos atstovė toje komedijoje L. 
Nakrošienė — Barbutės vaidmeny
je tikrai pateisino save. Jaunos tar
naitės rolėje ji atrodė bent 20 metų 
jaunesnė. Smilga — A. Zadurskis su
vaidino labai įtikinančiai priglušusį 
raštininką, kuris drebėjo iš baimės 
ponios ir pono Barono akivaizdoje 
ir sukėlė daug juoko žiūrovams. Sa
mana — Ed. Zabiela, taip pat juoko 
audrą sukėlė tik pro duris įėjęs. Jis 
vaizdavo savanaudį senį, knygų lei
dėją. Ir jam pavyko gerai sukurti 
vaidmenį, lik gal geriau atrodytų 
ir palengvintų inscenizuoti senį, 
jei būtų “pastorintas", bent pagal
vėlė už diržo užkišta.

Kiti artistai — motina A. Kairytė, 
baronienė R. Kryžanauskaitė turėjo 
ilgas ir painesnes roles. Jom teko 
rimtoji veikalo dalis. Baronas — V. 
Staškevičius yra matytas scenoje vai
kystės amžiuje (kaip ir E. Zabiela) 
ir jam. atrodo, nebuvo persunku pa
vaizduot sukvailintą mylimąjį, kuris 
iš pavydo ir nesupratimo pridarė 
sau ir žmonai daug nemalonumų. Jis 
ir buvo pagrindinis vaidintojas.

Kalbant apie režisorę, reikia pa- 
siddiupti, kad ji pabudino jaunimą 
ir žada toliau scenai veikalus ruoš
ti. Berods, užsimojo dramai, kuri pa
sirodys scenoje tik ateinantį rude
nį. Atrodo, kad bus lengva papildyti 
teatrėlį naujais artistais, nes po šios 
pavvkusios komedijos keletas žiūro- 
vų-jaunuolių buvo taip sudominti.

kad vaidinimui pasibaigus atėjo už 
scenos ir siūlėsi įsirašyt į artistų 
eiles.

Režisorė, būdama kukli, nenoriai 
priima jai skirtus nuopelnus. (Ji pa
ti vaidina Etobicoke teatre). Gyrėsi, 
kad jos mokiniai — artistai esą ga
būs ir labai noriai, klusniai mokėsi 
vaidinimo. Jie, iki šiol “užsnūdę ta- 
lenčiukai”, yra surasti. Svarbiausia, 
kad šie jaunuoliai, kaip režisorė sa
ko, šioj komedijoj nebuvo tikri savo 
pajėgomis ir vaidino visai nenujaus
dami, kad puikiai atlieka savo roles. 
Gal ta ir buvo pasisekimo priežastis.

Gaila būtų “Teodolindos” neparo
dyti ir kitoms kolonijoms, nes tiek 
daug darbo įdėta. Vertėtų pavažiuot 
kur nors toliau, jei būtų kas pasirū
pina.

Toronto buvęs teatras “Sietynas” 
jau seniai iširęs. Tenai dalyvavo dau
giausia suaugusieji. Dabar atsirado 
visai naujas būrelis. Režisorė įrodė, 
kad lietuvės, sukūrusios mišrias šei
mas, nevisos žūsta savo tautai. Net 
jos sūnus Aleksas dirba kartu kaip 
talkininkas. Linkime sėkmės teatrui 
ir pasirinkti skambų vardą!

Gunda Adomaitienė

STUDENTAS JONAS IN Cit) R A,
Onos ir Jono Inčiūrų sūnus, ketvir
tojo kurso matematikos studentas 
Brock universitete, gavo $20.000 sti
pendiją tolimesnėm trejų metų stu
dijom iš National Research Council. 
Jis yra vienas iš 50 gabiausių mate
matikos studentų Kanadoj. Gimęs 
Toronte, bet augęs tėvų ūkyje Wark- 
worth prie Peterboro, Ont., miesto. 
Neturėjo progos lankyti lietuviškos 
mokyklos, bet gražiai kalba lietuviš
kai. Savo studijas tęs Toronto uni
versitete

ĮSI D ĖMĖT INAS IŠRADIMAS
Geriausia Amerikoje ir Europoje "JIB Haorpflegc-Lotion" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimų, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimų, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. JIB var
todami nebūsite noi žili, nei pliki 100%. įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
BB Medicine Liq 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei:
2498 Dongai 1 Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.

“Draugo” romano dvidešimt 
pirmąją premiją (už 1971 m.) 
laimėjo Vacys Kavaliūnas už ro
maną Aidai ir šešėliai”. Tai ant
ras to autoriaus romanas. Pir
masis — “Kalnų giesmė” yra 
laimėjęs “Draugo” romano dvy
liktąją premiją (1962 m.). Įdo
mus sutapimas, kad abi premi
jas paskyrė Toronte sudaryta 
vertintojų komisija.

“Aidai ir šešėliai” yra para
šytas vidaus monologo forma. 
Svarbiausias veikėjas Jurgis Ju
rėnas pasakoja savo gyvenimo 
istoriją, atskleidžia ją konden
suotų atsiminimų forma. Dėme
sys sutelktas i vidaus išgyveni
mus. Išoriniai įvykiai teliečia 
mi tiek, kiek jie yra tų vidinių 
išgyvenimų priežastis. Išgyveni
mų centras yra nusikaltimo ir 
bausmės problema. Dėl susidė
jusių aplinkybių Jurgis nužudo 
savo pikčiausią asmeninį prie
šą Adomą Galinį — tautos iš
gamą, išniekinusį jo mylimą Sil
viją, įskundusi jo šeimą bolševi
kams, dalyvavusį žmonių trėmi
me į Sibirą, nuleistą į miškus 
bolševikų desantininką ... Ta
čiau ir šitokio niekšo nužudy
mas tiek sukrečia Jurgį, kad jis 
niekur neranda sąžinės nusira
minimo. Ne patekimas į kalėji
mą ir teismas jį skaudina, bet 
tas nenumaldomas vidaus neri
mas tiesiog varo iš proto. Tai 
psichologiškai-filosofinė proble
ma: žmogus neturi teisės į kito 
žmogaus gyvybę, nors tas kitas 
būtų ir didžiausias niekšas, vi
suomenės kenkėjas. Į šios pro
blemos išryškinimą sutelktas 
ypatingas autoriaus dėmesys, ir 
Jurgio vidaus kančia atskleista 
su psichologiniu tikrumu.

Antroji romano tema — mei
lės ir šeimos laimės tema. Ši te
ma visam pasakojimui duoda ši
lumos, idilinės nuotaikos, šiuo
se jaunystės atsiminimuose yra 
daug šviesos, kuri bent iš dalies 
atsveria susitelkusią tamsą, blo
gio pervarą gyvenime.

Jurgis pamilo kaimynų augin
tinę Silviją. Gimnazijoje juodu 
susidraugavo ir išgyveno švie
siausias idealios meilės dienas. 
Tačiau Silvijos pasilikimas toje 
pačioje klasėje antriem metam 
juodu išskyrė. Giminės Silviją 
pasiėmė į Kauną, jaunuolių 
draugystė nutrūko, įsipynė ten 
ir demoniško charakterio Ado
mas Galinis. Kai iš Dotnuvos at
vykęs į Kauną studentas Jurgis 
vėl susitiko meno mokyklą lan
kančią Silviją, į jų santykius jau 
buvo įsibrovęs tamsus šešėlis. 
Nors jų draugystė ir vėl pražy
do pavasario grožiu, bet Silvijo
je jau slėpėsi tamsi praeities 
paslaptis. Ta paslaptis smarkiai 
sukrėtė Jurgi ju vestuvių nak
tį, tamsi paslaptis kėlė įtarimą 
Jurgio širdyje, kai abiem tam
siaplaukiam gimė šviesiaplaukė 
dukrelė. Bet šie nežymūs šešė
liai tuo metu neužtemdė šeimos 
tikrai laimingu valandų. Toji 
tamsa fatališkai iškyla tik vė
lesniuose Jurgio mąstymuose ir

JOANA JUOZAITYTF-VALEVIČIE
NE. šiais metais baigusi anglu lite
ratūrą ir istoriją bakalauro (BA) 
laipsniu York universitete. Ji tęs 
studijas magistro laipsniui gauti

VIDA IRENA JUOZAITYTE, šiais 
metais baigusi anglų literatūrą baka
lauro laipsniu (Honours BA) Toron
to universitete. Ji tęs studijas ma
gistro laipsniui gauti

PR. NAUJOKAITIS

dar labiau aptamsina jo pusiau
svyros netenkančią sielą.

Bolševikai ištrėmė į Sibirą 
Silviją su dukrele. Jurgis pasili
ko vienišas, jaučiąs kiek ir savo 
kaltės, kad negynė tuomet šei
mos nuo išvežimo, o bailiai slė
pėsi krūmuose ... Ištremto vi
karo brevioriuje rastas tamsus 
moteriškas plaukas ir lotyniški 
atgailos žodžiai lyg ir pagrin
džia ankstesnį įtarimą, iš kur 
galėjo gimti šviesiaplaukė duk
relė: vikaras lankėsi jų namuo
se, o jis buvo šviesiaplaukis. Vi
daus įtampa tolydžio stiprėja, ir 
Jurgio santykiai su aplinka, su 
žmonėmis darosi nenormalūs. 
Pesimistinė nuotaika stumia 
Jurgį iš jo idealistinės pasaulė
žiūros į . blogio suvisuotinimą 
pasaulyje. Jis darosi agresyvus 
savo keistomis pažiūromis, pa
galiau visiškai praranda pusiau
svyrą ir atsiduria psichiatrinėje 
ligoninėje. Iš ten išeina, rodos, 
pasveikęs, bet jaučiasi jau ne 
tas pats esąs, ramybė ir džiaugs
mas jau negrįžta j jo širdį ir 
protą.

Vidaus monologas leido au
toriui gana intymiai atskleisti 
pagrindinių veikėjų charakte
rius, jų vidaus dramą. Pats pa
sakojimas kondensuotas, gyvas, 
vaizdus, perpintas taikliais dia
logais. Intriga laiko pririšusi 
skaitytoją iki paskutinio pusla
pio: autorius vis neatskleidžia 
paskutinės paslapties, dėmesį 
tai paslapčiai palaiko tik pajun
tamomis užuominomis.

Žmonės nevisi vienodai at
skleisti. Gyvi yra Jurgis, motina 
tėvas, sesuo Birutė. Jau netokia 
yra Silvija. Tiesa, į ją žiūrima 
Jurgio akimis, jos gyvenimo is
toriją atskleidžia skaitytojui ir 
Jurgis. Neištikimybė ir kitos vi
daus paslaptys taip ir pasilieka 
Silvijoje atviriau neatskleistos. 
Didelių abejonių kelia vikaras, 
kuris paliktas visai miglotas. 
Adomas Galinis, nors kilęs iš 
labai padorios šeimos, visdėlto 
parodytas blogio įkūnijimu. Jo 
žmogiškas savybes autorius pa
liko visiškoje tamsoje. Tai lyg 
blogio gaivališka stichija, o ne 
gyvas žmogus.

Sis autoriaus romanas yra to
bulesnis, vieningesnis, įtikina
mesnis už pirmąjį. Pagrindiniai 
trūkumai — kompoziciniai. At
rodo, kad netikri yra kertiniai 
akmenys, kuriais remiasi intri
ga ir romano veiksmas. Skaity
tojui sunku tikėti, kad saugu
miečiai pagautą desantininką at
vestų saugoti vienišam girinin
kui į jo privatų butą. Ir dar — 
tas pagautasis yra didžiausias 
girininko asmeninis priešas. Ne
apdairiai sukurta ir Jurgio šei
mos ištrėmimo scena: negi my
lintis žmoną ir dukrelę vyras 
pats pirmas iššoktų pro langą į 
krūmus, palikdamas moteris jų 
likimui? Autorius nesunkiai ga
lėjo Jurgį anksčiau kuriuo nors 
reikalu išsiųsti iš namų ... Il
tie Silvijos laiškai, kurie nepa
siekė Jurgio... Skaitytojas to
kiu naivumu netiki. Ypač kad 
buvo ne tik Jurgis, bet ir tokia 
miela sesutė Birutė, su kuria 
Silviia nuoširdžiai draugavo. 
Nelabai įtikina ir Silvijos pa
stovus, neatlaidus nusigręžimas 
nuo savo tikrųjų namų, nuo 
savo motinos. Pastarosios pa
daryta skriauda Silviją atiduo

dant tetai augintine, visdėlto 
trokštant dukrelei geresnio gy
venimo, negalėtų tapti visą gy
venimą trunkančiu kerštu. Per- 
silpnai motyvuota ir Silvijos ne
ištikimybė, jos santykiai su vi
karu. Juk jos santykiai su Gali
niu buvo lyg priverstiniai — ji 
nuo tų santykių pabėgo, jais 
bjaurėjosi, sugrįžusi prie Jur
gio, jį nuoširdžiai mylėjo ... 
Vadinasi, ji buvo dora moteris. 
Vikaro lankymasis jų namuose 
neduoda psichologinio pagrindo 
Silvijos neištikimybei. Ir vika
ro, aktyvaus katalikiškos akci
jos veikėjo, chrakteris, bent 
tiek, kiek jis atskleistas, neduo
da pagrindo nemoraliam jo elge
siui. Šie trūkumai yra esminiai, 
jais remiasi visa romano sąran
ga ir idėjinė prasmė. Kai kerti
niai akmenys yra netikri, svy
ruoja ir visas kūrinio pastatas. 
Tuos trūkumus, atrodo, nesun
ku būtų buvę pašalinti: tuos pa
čius įvykius tik reikėjo perkelti 
į labiau įtikimas aplinkybes.

Vertinga romane yra vienin
ga vaizdavimo nuotaika, gyvas 
gamtos jausmas — ta mistinė 
žemės dvasia. Štai pvz. Jurgio 
motina:

Gyveno ji, to nemokėdama pasa
kyti žodžiais, mistine žemės dvasia, 
kuri pajuntama beriant į dirvą 
grūdus ir pagaliau atsiskleidžia lau
kų šnarėjime, kai išrasojus prade
da varpose megztis, augti ir bręsti 
naujas grūdas" (184).

Gal neatsitiktinai ir vyriau
sias romano personažas yra gi
rininkas. Ir jų šeimos lizdelis 
susikūrė girios namelyje, kur 
daug žalumo, saulės ir paukščių 
giedojimo. Didžiajame psichi
niame sukrėtime Jurgis pir
miausia pajunta savo atitrūki
mą nuo gamtos:

Ir staiga atsidūriau tarsi visiškai 
kitame pasauly — pajutau tai, ko 
niekad iki tol nebuvau jautęs. Jsi- 
rėždami žydriame dangaus skliauto 
fone, vešliai žaliavo medžiai, ir labai 
intensyviai čiulbėjo paukščiai. Vi
sa neaprėpiama ir begalinė erdvė 
aidėjo šviesos melodija, tačiau aš 
buvau šalia jos — ji manęs neap
ėmė. Jaučiau, kad kažkokia neper
einama siena mane skiria ir nuo 
dangaus žydrumo, ir nuo saulėje ža
liuojančių medžiu ir nuo nepapras
tai šviesaus paukščių čiulbėjimo — 
nuo viso išorinio pasaulio (8—9 p.).

Vacys Kavaliūnas, AIDAI IR ŠE
ŠĖLIAI. Premijuotas romanas. 
Aplankas dali. N. Palubinskienės. 
Išleido Liet. Knygos Klubas Či
kagoje, 1972 m.. 234 psl., kaina 
$5.

Atsiųsta paminėti
TĖVŲ PASAKOS, II knyga. Iš lie

tuvių liaudies pasakų lobyno parin
ko ir skaityti paruošė A. Giedrius, 
iliustravo Birutė Bulotaitė. JAV LB 
švietimo tarybos 1972 m. leidinys. 
160 psl., knygos kaina: minkštais vir
šeliais — $3, kietais — $4. Spausdi
no “Draugo” spaustuvė, 4545 West 
63rd Street. Chicago, Ill. 60629, 
USA.

Romas Viesulas, YEARS IN RO
ME 1969—1972. Romoje surengtos 
parodos katalogas.

Akiračiai nr. 2 ir 3, vasaris ir ko
vas. Atviro žodžio mėnraštis. Leidė
jų adresas: 6821 So. Maplewood 
Ave., Chicago, Ill. 60629, USA.

Krivūlė nr. 1, kovas. V. Europos 
lietuvių sielovados biuletenis. Adre
sas: 8939 Bad Woerishofcn, Kirchen- 
str. 55, W. Germany.

SI fflBOVIilKIM
JAUNIMO KONGRESO ir tauti

nių šokių šventės proga liepos 2 d. 
Čikagos Jaunimo Centre bus suvai
dintas Vinco Krėvės “Skirgailos” ir 
Juozo Grušo "Barboros Radvilaitės” 
ištraukų spektaklis “Du apie Gedi- 
minaičius”. Marijos Smilgaitės reži
suotas “Skirgailos" ištraukas vaidins 
Čikagos jaunųjų teatralų sambūris. 
"Barboros Radvilaitės” ištraukas at
veš iš Bostono rež. Algirdo Anta
navičiaus vadovaujama jaunimo gru
pė "žvaigždikis”. Numatytas Anta
no Škėmos veikalo "Trys apie trau
kini” spektaklis dėl susidėjusių ap
linkybių nukeliamas į vėlesnę data.

JAUNIMO KONGRESO KONCER
TO programos komisija, vadovauja
ma sol. Dalios Kučėnienės, jau atrin
ko jaunuosius talentus. Programoje 
dalyvaus keturi pianistai — Nelida 
Zavickaitė iš Argentinos, Rasa Kubi- 
liūtė iš Australijos, Kristina Valavi
čiūtė iš Brazilijos ir Mindaugas 
Bielskus iš JAV. N. Zavickaitė pla
nuoja atlikti specialiai šiam vaka
rui sukurta Argentinos lietuvių jau
no kompoz. H. H. Cruse-Žitkaus 
kompoziciją. Pirmą kartą šiame 
koncerte bus atliktas ir JAV gyve
nančio jauno kompoz. A. Zdaniaus 
Simui Kudirkai dedikuotas elektro
ninės muzikos kūrinys "Menkių žve
jyba.” Koncerte su A. Mikulskio 
“Koncertina G-major” dalyvaus jau
noji kanklininkė D. Bankaitė. Iš 
Kolumbijos kancertan atvyksta šiuo
laikinės estradinės muzikos daini
ninkas Romualdas Kupstys, P. Ame
rikos festivalyje laimėjęs 1 premija. 
Jis dainuos specialiai šiam vaka
rui sukurtas savo dainas. Brazilijos 
jaunuolių kapela ir kaikurie instru
mentalistai bus įjungti į šokių vaka
ro programą. Tai tik emalis progra
mos dalyvių — jų pilnas sąrašas dar 
nepaskelbtas. Jaunimo kongreso ta
lentų koncertas bus liepos 1 d. Čika
gos Conrad Hilton Hotel Ball Room 
salėje. Ta pačią dieną Marijos Augš- 
tesniosios Mokyklos salėje bus tau
tinių šokių šventės užsienio šokėjų 
pasirodymas ir talentų vakaras, ku- 
rin iš V. Vokietijos atvyksta estra
dos ir plokštelių dainininkė Lena 
Valaitytė, pastaruoju metu turėjusi 
sėkmingus koncertus Prancūzijoje ir 
Japonijoje.

MIN. K. ŠKIRPA yra parašęs at
siminimus apie savo diplomatinę 
veiklą Berlyne, kuri buvo glaudžiai 
susieta su Lietuvos 1941 m. sukili
mu. Atsiminimams išleisti autorius 
telkia lėšas. Jis atskiru raštu yra 
kreipęsis j visą eilę asmenų, kvies
damas talkon. Kol kas sutelktoji su
ma yra permaža suplanuotam veika
lui išleisti. Dėlto autorius kreipiasi 
j visuomenę per spaudą, kviesdamas 
visus galinčius ateiti pagalbon lėšo
mis — aukomis ir paskolomis. Kas 
norėtų gauti daugiau žinių apie pa
ruoštą leidinį, tesikreipia į autorių: 
K. Škirpa, 2043 36th St. SE, Wash
ington, D.C. 20020, USA.

KULTŪRINIŲ SUBATVAKARIŲ 
sezonas Bostone turėjo būti užbaig
tas istoriko dr. J. Jakšto paskaita 
"Gediminaičių dinastija Lietuvos is
toriniame likime” gegužės 20 d. Ta
čiau dr. J. Jakštas, pristatytas Myko
lo Drungos, pakeitė paskaitos temą, 
plačiau paliesdamas gudų pretenzi
jas į Vilnių ir netgi visą Lietuvą. 
Tai padaryti jį paskatino Toronte 
įvykusioj baltistikos konferencijoj 
gautas gudų komiteto leidinėlis ir jų 
sėkmingos pastangos JAV kongreso 
oficialiame darbų leidinyje Lietuvą 
įrašyti kaip gudų valstybę. Dr. J. 
Jakštas sugriovė gudų argumentus. 
Lietuvos kunigaikščių įstaigose do
kumentai buvo rašomi to meto sla
vų rašto kalba vien tik dėlto, kad ra
šyba šia kalba pas Lietuvos rytinius 
kaimynus buvo įsigalėjusi su rytų 
apeigų krikščionybe, kai tuo tarpu 
Vakaruose dokumentams buvo var
tojama lotynų kalba. Tai, žinoma, 
nereiškia, kad Lietuva buvo gudiš
ka valstybė. Dr. J. Jakštas konstata
vo, kad gudai niekad neturėjo savo 
valstybės ir neturi istorijos.

GARSIOJOJ NIUJORKO CARNE
GIE RECITAL salėje sėkmingą re
čitalį turėjo mezzo-sopranas Ona 
Gailiūtė - Zubavičienė, programon 
įtraukusi dvi G. Haendelio arijas, R. 
Schumanno septynių dainų ciklą, po
rą F. Schuberto kompozicijų ir vie
ną G. Foure dainą. Lietuviškajai da
liai atstovavo V. Jakubėno ‘‘Plaukia 
antelė”, J. Gruodžio “Voverėlė”, 
“Burtai", A. Kačanausko "Tų mer
gelių dainavimas", J. Tallat-Kelpšos 
“Ne margi sakalėliai”, V. Kairiūkš
čio "Vyturiai”, A. Belazaro "Pienė". 
Solistei akompanavo pianistas Fritz 
Kramer.

“DAILĖS" GRUPES rinktinių dar
bų paroda gegužės 13—21 d d. buvo 
surengta Čikagoje, M. K. Čiurlionio 
galerijoje. Parodoje su 28 kūriniais 
dalyvavo dailininkai Aleknienė 
Ambrozaitienė, Banienė, Baukytė, 
Kelerius, Krištolaitytė, Mitkutė, So- 
deikienė, Stankienė, Stončiūtė, Tri
makas ir žumbakienė. Jų darbus šiai 
parodai atrinko vertintojų komisija, 
sudaryta iš Čikagos meno instituto 
atstovų. Parodą dominavo įvairių at
spalvių abstraktai, atlikti akvatino, 
emalio, akrilikos, grafito, anglies, 
oforto, aliejaus ir lino raižinio tech
nika.

VITAS GRUZDIS, niujorkietis ak
torius ir operetinis tenoras, St. Louis 
mieste įvykusiame Šekspyro festiva
lyje atliko pagrindinį Hamleto vaid
menį tragedijoje “Hamletas”.

OKU P UOTO J LIETUVOJ
"POEZIJOS PAVASARIS 1972” 

gegužės 26 d. buvo pradėtas Pale
mone, Lakštingalų slėnyje prie Salo
mėjos Nėries namelio, prieš tai VI. 
Mozūriūno vardu pavadinus vienų 
naują Kauno gatvę. Atidaromąjį žo
dį tarė organizacinės komisijos pirm. 
A. Maldonis, Rašytojų Sąjungos val
dybos pirmininko pavaduotojas. Poe
zijos pavasario laureatu šiemet bu
vo paskelbtas poetas Antanas Drilin- 
ga, susilaukęs ąžuolo lapų tradicinio 
vainiko ir vario plokštelėje naujam 
skrydžiui kviečiančios poezijos paukš
tės. Trys lietuvių poetų grupės, da
lyvaujant iš Azerbaidžano ir Mask
vos atvykusiem poetam, su savo poe
zijos posmais aplankė Suvalkiją, Vi
durio Lietuvą, Žemaitiją ir Dzūkiją. 
Jiems talkino aktorių, solistų ir kom
pozitorių grupė. Šioje kelionėje buvo 
aplankyta V. Mykolaičio-Putino me
morialinė sodyba Pilotiškėse, Prienų 
rajone, Salomėjos Nėries tėviškė 
Kiršuose, Vilkaviškio rajone. Poezi
jos šventė gegužės 29 d. buvo užbaig
ta Vilniaus universiteto Sarbievijaus 
kiemelyje. Jauniesiems poetams už
gesinus šventės aukurą, visi poezi
jos šventės dalyviai gėlėmis papuo
šė K. Donelaičio paminklų, šventės 
proga išleistame almanache “Poezi
jos pavasaris 1972" yra 71 lietuvio 
poeto eilėraščių, jų tarpe ir Britani
jos Londone gyvenančio Vlado šlaito 
eilėraščių ciklai.

SLOVAKŲ ŽURNALAS “Revue 
Svetovej Literatury" vienų savo nu
merį paskyrė Baltijos kraštų litera
tūrai. Lietuvai atstovauja R. Lan
kausko novelė “Pasmerktasis", J. 
Mikelinsko — “Balta varna", A. Po
ciaus apsakymas "Paukščiai tamso
je", M. Sluckio — “Žmogus, kuris 
nemato”, A. Baltakio eilėraštis 
"Keistuolis”, S. Nėries — “Pavasa
ris”, J. Vaičiūnaitės — “Keturi port
retai”. šiuos kūrinius slovakų kal- 
bon išvertė V. BaŠtova, M. Ferkas, 
V. Begerova ir J. štraseris. Žurnalo 
numeris iliustruotas grafikų D. Ta- 
rabildienės, A. Skirutytės, S. Valiu
vienės, R. Gibavičiaus ir A. Stepona
vičiaus darbų reprodukcijom.

VILNIUJE BUVO SURENGTAS 
V. A. Mocarto ir F. Šuberto kūrinių 
koncertas. Pirmą kartą Lietuvoje 
prof. B. Dvarionas ir S. Sondeckio 
vadovaujamas kamerinis orkestras 
atliko Mocarto “Koncertą čembalui 
ir orkestrui nr. 1 D-dur” kompozito
riaus numatyta atlikėjų sudėtimi. 
Su Mocarto “Koncertu klarnetui ir 
orkestrui A-dur” vilniečius supažin
dino prof B. Dvariono diriguojamas 
kamerinis orkestras ir klarnetistas 
A. Budrys. F. Šubertui atstovavo jo 
“Mišios G-dur”, atliktos solistų D. 
Uselienės, J. Vernicko, J. Urvelio, 
vargonininko B. Vasiliausko, A. Jo- 
zėno vadovaujamo Vilniaus pedago
ginio instituto muzikos katedros stu
dentų choro ir kamerinio orkestro. 
Dirigavo prof. B. Dvarionas.

V. SIRIJOS GIROS ROMANĄ “Vo
ratinkliai draikėsi be vėjo”, vokie
čių kalbon išverstą L Brewingo, iš
leido R. Vokietijos leidykla “Volk 
und Welt — Kultur und Fort- 
schritt”. Naująją knygą jos paskelb
ta ištrauka skaitytojam pristatė bi
bliografinis vokiečių žurnalas “Der 
Buecherkarren".

M. K. ČIURLIONIO MONOGRA
FIJĄ su 160 jo kūrinių reprodukci
jų išleis Drezdeno leidykla “Verlag 
der Kunst” R. Vokietijoje. Kaune 
šiuo reikalu lankėsi leidyklos red. 
Erhardas Fromholdas ir žymusis fo
tografas Klausas Bejeris (pavardės 
sulietuvintos). “Literatūroj ir Me
ne" E. Fromholdas pasakoja: “Mū
sų leidykla siekia propaguoti šiuo
laikinį meną, jo pažangiąsias idėjas, 
giliau supažindinti su tais kraštais, 
mokyklomis, dailininkais, kurie, tam 
tikroms aplinkybėms susidėjus, norą 
plačiau žinomi. Mes stengiamės ne- 
sikartoti, o grąžinti pasauliui jam 
priklausančius šedevrus. Todėl ir 
ėmėmės Čiurlionio monografijos, ku
ria leisime Drezdene. Beje, kaip tik 
šiame meno lobyne daugiau kaip 
prieš šimtą metų gimė meno kūri
nių reprodukcijų šviesiaspaudės tra
dicijos, ypač puoselėjamos mūsų die
nomis. Daugiau kaip 300 puslapių di
delio formato knygoje užsibrėžėme 
išspausdinti 160 reprodukcijų (kiek
viena — ištisas puslapis), jų tarpe 
40 spalvotų. Pateiksime, be to, ke
liasdešimt smulkesnių iliustracijų 
tekste. Monografijos autorius — Vil
niaus Dailės instituto docentas, filo
sofijos mokslų kandidatas Gytis Vait- 
kūnas. Leidinys ruošiamas M. K. 
Čiurlionio šimįosioms gimimo meti
nėms. Monografija pasirodys vokie
čių kalba 10.000 tiražu. Nemaža 
jo dalis atkeliaus į Lietuvą ...” E. 
Fromholdas monografiją tikisi pa
skleisti stambiausiuose pasaulio me
no centruose ir susilaukti jos ang
liškos laidos Vakaruose. Fotografas 
K. Bejeris nušviečia techninį mono
grafijos išleidimo darbą: “Kūrinius 
fiksavau stambiuose (18x24 ir 13x18 
centimetrų) negatyvuose. Naudojau 
labai jautrius kelių rūšių filmus, 
stengdamasis paruošti kelis varian
tus, išspausti viską, ką gali šiuolai
kinė fotografija. Paskui estafetę 
perduosiu spaustuvininkams. Jų irgi 
laukia kruopštus darbas. Kai bus 
gauti pirmieji atspaudai, patyręs po
ligrafijos meistras atvyks į Kauną, 
kad vietoje atliktų "spalvinę korek
tūrą”. žodžiu pasistengsime, kad lei
dinys deramai reprezentuotų Čiurlio
nio talentą." V. Kst.



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 lengvomis

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

B. SAKALAS. Tel. 7 6 2 - 8 2 5 5

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

Kasos valandos:
Pirmad.......... 10-3

Antrad........ ... 10 - 3
T re čiad. uždaryta

Ketvirtad......... 10-7

MOKA:

už term. indėPus 2 metam....... 6?2%
už term, indėlius 1 metam 6Va%

už taupomąsias s-tas (savings) 6 %
už depozitus-čekių s-tas............ 51/2%

Penktad...........10-8 DUODA PASKOLAS:
Seštad............ 9 - 12

Sekmad.....9.30 - 1

asmenines — iki $10.000 8/2% 
nekiln. turto — iki $50.000 81Zi%

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

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
DUNDAS — RONCESVALLES. Šeši kambariai per du augštus, 2 
prausyklos. Arti susisiekimo ir krautuvių. įmokėti $4.000.
HIGH PARK — BLOOR. Prie High Park gatvės 6 butų namas. Visą 
laiką išnuomotas, mėnesinės pajamos $770. įmokėti tik $15.000. Vie
na atvira skola lOėiai metų. Prašo $89.000.
JANE — ST. JOHNS RD. Maisto ir smulkmenų parduotuvė su namu, 
6 kambariai. Privatus privažiavimas, garažas. Prašoma kaina $39.000 
su maždaug $15.000 įmokėjimo.
BLOOR — HIGH PARK. Atskiras 8 kambarių namas per du augštus. 
Dvi modernios virtuvės, 2 prausyklos, ekstra kambarys rūsyje. Ga
ražas su privačiu įvažiavimu. Namas be skolų, įmokėti $15.000. 
DURIE ST. — ARDAGH. Naujesnės statybos, 7 kambariai, 2 moder
nios virtuvės, 2 prausyklos, labai gražiai įrengtas rūsys. Naujas aly
vos šildymas. įmokėti apie $15.000.
PACIFIC — HUMBERSIDE. Tik dvejų metų senumo, labai gražių 
plytų, moderniai įrengtas namas. Didelis sklypas, garažas su priva
čiu įvažiavimu. Nori galimai didesnio įmokėjimo.
RONCESVALLES — HIGH PARK BLVD. Krautuvė ir du butai (3 
ir 5 kamb). Ideali vieta betkokiam verslui.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
S. JOKŪBAITIS

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

lietuvio savininko vaistinė

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

408 Roncesvafles Avė. Tel. 535- 1944
VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES, IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

YOUNG a. BIGGIN Ltd. Realtor
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose •_ ■ -----

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- y,yT v PI R D A | AČ
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus YII-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, žemės ir kitos rūšies nuosavybių. 
Skambinti J. GUDAS Tr»l 2/1 7^9^
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont. 1

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

Vermonto stovyklavietė Neringa, vadovaujama N. Pradėtosios Marijos sese
lių, kviečia jaunimą stovyklauti. Mergaičių stovykla bus liepos 9 — 29, 
berniukų — liepos 30 — rugpjūčio 12. Kreiptis: 57 Sylvan Ave., Toronto 173, 
Ont. Tel. 534-5773

Ateitininkų žinios
Vyr. moksleivių valdyba organi

zuoja iškylą į Toronto salas — Han- 
lan’s Point. Penktadienį, birželio 16, 
visi atvyksta į Prisikėlimo bažnyčią, 
kur 9 v. ryto bus Mišios už Kaune 
susideginusį dėl laisvės ir tikėjimo 
jauną lietuvį Romą Kalantą. Visi 
kartu bendroje maldoje prisiminsi
me brolius ir seseris Lietuvoje. Tuoj 
po Mišių visi vyksime j salą. Ber
niukai prašomi atsinešti sporto 
įrankius.

Studijų dienos bus rugsėjo 15-17 
d.d. Wasagoje, Prisikėlimo stovykla
vietėje. Moksleiviai raginami pasiū
lyti temą studijų dienom. Jeigu ta 
tema bus valdybos priimta, tai pasiū- 
lytojas gaus $5 premiją. Temą gali
ma siūlyti iki birželio 16 d. iškylos.

Vyr. moksleivių valdybos posėdis 
Įvyks birželio 15 d., 6 v. v., ateitinin
kų kambaryje. Kviečiami dalyvauti.

®ž> SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Geriausias Lietuvos ii- kartu Sov. 
Sąjungos baidarininkas Vladas Ce- 
siūnas ruošiasi ateinančiai olimpia
dai. Vienviečių lenktynėse Jerevane 
jis buvo antras, tik 0,1 sek. atsilikęs 
nuo pirmos vietos. Dviviečių baida
rių lenktynėse jis, poroje su rusu, 
laimėjo pirmą vietą. V. Cesiūnas yra 
sėkmingai dalyvavęs pasaulio ir Eu
ropos pirmenybėse.

Lietuvių lengvosios atletikos re
kordai yra pasaulinės klasės, štai 
kaikurie šių rekordų: bėgimas 100 
m — R. Aukštuolis 10,3; šuolis į to
lį — A. Vaupšas 8,01; trišuolis — A. 
Kenešis 16,17; šuolis su kartimi — 
A. Lukošaitė 4,55; šuolis į augštį — 
K. šapka 2,23; rutulys — R. Plungė 
20,10; diskas — V. Jaras 60.94. Il
giausiai išsilaikė J. Pipynės rekordai, 
pasiekti 1957 ir 1958 m. Tai 1500 m 
bėgimas 3:41,1 ir 2000 m bėgimas 
5:08,4. Moterų rekordais išsiskiria 
N. Sabaitė vidutiniuose nuotoliuose 
ir B. Kalėdienė jieties" metime — 
57,49.

Vilniuje viešėjo Erfurto stalo te
nisininkai. Turėjo draugiškas rung
tynes su sostinės stalo tenisininkais. 
Visas rungtynes nesunkiai laimėjo 
vilniečiai — moterys 5:0 ir 5:0; vy
rai 6:3 ir 7:2.
VYČIO ŽINIOS

Golfo atviros pirmenybės — šį 
sekmadienį, birželio 18, Georgetown 
aikštyne 1 v.p.p., visose grupėse. Vi

si golfininkai kviečiami dalyvauti.
Tarpusavio turnyre ir toliau pir

mauja V. Balsys (I) su 14 taškų. 
Aušros golfo pirmenybėse sužaista 
daug tarpusavio rungtynių.

A. Sergantis žaidė atrankinėse On
tario golfo pirmenybėse. Sužaidė 77 
smūgiais. Pirmenybių kvalifikacinė 
riba buvo 76.

S. Ignatavičius buvo išvykęs į Ori- 
lia dalyvauti suvažiavime rytinės Ka
nados 40 geriausių krepšininkų ir 
trenerių. Šioje srityje bus atrinkta 
dalis krepšininkų Kanados olimpi
nei rinktinei. Kita rinktinės dalis 
bus sudaryta vakarų Kanadoje. A.S.

KANADOS ĮVYKIAI

(Atkelta iš 1-mo psl.)
metų amžiaus lenkė Alicija 
Wierciock, 1968 m. atvažiavusi 
į svečius pas gimines ir čia 
bandžiusi gauti imigrantės tei
ses. Kanados teismai šią su vy
ru išsiskyrusią lenkę norėjo grą
žinti Lenkijon, kur yra likę jos 
du vaikai, nes Kanadoje ji buvo 
pradėjusi dirbti be imigracijos 
ministerijos leidimo. Normaliai 
visi imigrantai Įvažiavimą Kana- 
don turi sutvarkyti savo gyvena
muose kraštuose. Išimtis daž
niausiai daroma tik Sovietų Są
jungos piliečiams, kurių emigra
vimas yra labai suvaržytas ir 
kurie susilauktų bausmės, jeigu 
būtų grąžinti. Lenkijai šis prin
cipas netaikomas, nes jos vy
riausybė toleruoja emigraciją. 
Tai liudija gausus būrys Suval
kų trikampio lietuvaičių, sukū
rusių lietuviškas šeimas Toron
te. Premjeras P. E. Trudeau at
sisakė pravesti lenkės A. Vier-! 
ciock nusižudymo aplinkybių ty
rimą, nors jam nemažą spaudi
mą parlamente darė lenkų kil
mės atstovas dr. S. Haidasz.

Kanados socialinių reikalų ta
rybai paruošta studija konsta
tuoja, kad 1971 m. socialinės ge
rovės pašalpas gaunančių 16-24 
m. amžiaus jaunų kanadiečių 
skaičius padidėjo beveik 90%’ 
šios pašalpos paprastai duoda
mos tiems, kurie neturi ir ne
gali gauti darbo. Studijos au
toriai nepaskelbė tokių jaunųjų 
pašalpos gavėjų skaičiaus visos 
Kanados mastu, ribodamiesi tik 
paskirais miestais. Pvz. Toronte 
16-24 m. amžiaus grupėje pašal
pos gavėjų skaičius pernai pa
didėjo 94% ir nuo 2.206 pakilo 
iki 4.282. Mažiausiai jų yra 16- 
17 m. amžiaus grupėje’ — 744, 
bet 1970 m. tokiu buvo tik 198.

Tarptautinės rungtynės

prieš 
CATANZARO, ITALIJA

Profesijonalinis futbolas 
VARSITY STADIJONE

Trečiadienį, birželio 21, 
8.30 valandų vakaro

---------  Bi 1 i e t a i: ----------- 
pensininkams ir vaikams—$1.75, 
visiems kitiems — $3.00, $4.00, 
Rezerv. vietos West side — $5.00 
Bilietų kasa atidaryta nuo 12 v.

Tai reiškia aliarmuojantį padi-
dėjimą net 275%. Tokio am
žiaus jaunuoliai dar turėtų būti 
mokyklose, kurios jų, matyt, ne
vilioja, ir gyventi su tėvais.

Montrealyje įvykusiame Ka” 
nados Ekonomistų Draugijos su
važiavime ir šia proga sureng
toje spaudos konferencijoje už 
nuolatinę kainų ir atlyginimų 
kontrolę pasisakė Kanadoje gi
męs žymusis ekonomistas John 
K. Galbraith, Amerikos Ekono
mistų Draugijos pirmininkas. 
Pagrindine nuolatinės infliaci
jos priežastimi jis laiko perdi- 
delių atlyginimų reikalaujan
čias unijas ir jų reikalavimus 
patenkinančias didžiąsias bend
roves, kurios padidėjusias išlai
das padengia gaminių pabran
ginimu. Pasak J. K. Galbraight, 
visi didieji pramonės kraštai bus 
priversti įsivesti valstybinę kai
nų bei atlyginimų kontrolę. Tik 
tada bus sulaikyta nuolatos di
dėjanti atlyginimų spraga tarp 
unijų narių ii’ didžiosios dalies 
unijom nepriklausančių darbi
ninkų. Valstybinė kontrolė tu
rės sustabdyti gaminių pabran
ginimą ir unijų narių atlyginimų 
didinimą, kol mažiau uždirban
tieji pasivys unijų narius. J. K. 
Galbraight pranašauja, kad atei
tyje unijoms teks derėtis ne tik 
su bendrovėmis, bet ir krašto 
vyriausybe. Atlyginimų padidi
nimai jų nariam galės būti leis
ti tik pagal pasiektą produktin- 
gumo padidėjimą.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

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

Individualus pritaikymas
H13 Duodas ». W 533.5454 
Toronto 3, Ont.

Angliškos vilnonės, “mohair”, “terylene” medžiagos

Ed. Kondratas, siuvėjas

RYflN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

Telefonas LE 2-5965
1498 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO
• MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
• RCPEST1NGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA •

Lawrence G. Odette, Morley D. Hogle — Directors

8 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1972. VI. 15 — Nr. 24 (1167)

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards nail .

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

kuopos nariai, kurie domisi valdybos 
veikla.

Ateitininkų stovykla Wasagoj pra
sidės birželio 23 d. ir truks iki rug
pjūčio 6 d. Ji bus kartu ir jaunu
čiams ir vyresniesiems. Amžius — 
nuo 7 iki 18 metų. Bus atskiros va
dovybės ir atskiros programos. Sto
vyklos metu bus ekskursija į Strat- 
fordą ir žygis “Ateičiai”. Registra
cija jau pradėta. Blankai gaunami 
Prisikėlimo par. raštinėje. Stovyklos 
mokestis: 1 vaikas 2 sav. — $50, 1 
sav. $30; 2 vaikai 2 sav. — $90, 1 
sav. — $50; 3 vaikai 2 sav. — $115,
I sav. — $60. Taip pat už vieną 
stovyklautoją savaitei imamas $1, 
kuris reikalingas sumokėti už sto
vyklos patalpas stovyklavietės išlai
kymui.

Ateitininkiškas jaunimas nuošir
džiai dėkoja asmenims ir organizaci
jom per tėvų komitetą parėmusiem 
ateitininkų veiklą. O. Pabedinskai- 
tė paaukojo $50, dr. A. Valadka — 
$50, A. Skrebūnas — $25, V. Maske
liūnas — $25, dr. J. Sungaila — $25, 
dr. M. Arštikaitytė-Uleckienė — $10, 
prof. R. Vaštokas — $5, dr. A. Daily- 
dė — $5, Prisikėlimo par. katalikės 
moterys — $100, “Paramos” ir Prisi
kėlimo bankeliai — po $100.

Vyr. moksleivių stovykla Daina
voje prasidės birželio 18 d.

Skautų veikla
• Sveikinimai sesei Marytei Bu- 

tėnaitei ir Arūnui Akelaičiui, sukū- 
rusiems birželio 10 d. lietuvišką šei
mą.

• Birželio 10 d. labai atvėsus 
orui, vilkiukų iškyloje Toronto sa
loje dalyvavo tik 5 vilkiukai, vad. 
s. J. Dambaro. Varžybose jie laimėjo
II vietą.

• Birželio 11 d. vilkiukai iškylavo 
Oakvillėj ir buvo priimti p.p. Ra
dzevičių namuose. Iškylai vadovavo 
ps. Poška ir sk. vyčiai — L. Saplys, 
A. Simanavičius, R. Marijošius ir M. 
Rusinas. Iškylautojai dėkingi p. p. 
Radzevičiams už vaišes ir leidimą 
pasinaudoti jų sodyba.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
tėvų k-tas, vad. K. šapočkino, apmo
kėjo Klevelando sąskrydžio išlaidas 
septyniolikai vyr. skaučių ir sk. vy
čių. Tuntų vadovybė dėkoja už pa
ramą.

• Dešimtosios Romuvos stovyklos 
registracijos lapai su mokesčiu turi 
būti pristatyti s. L. Sendžikienei, 19 
Bermuda Ave., Tor. 18, iki liepos 1.

• Birželio 19 d., 7.30 v. v., skautų 
būkle šaukiama vyr. skaučių kandi
dačių sueiga.

• Kas iš skaučių galėtų talkinti 
karavano parodos ruošoje, prašom 
paskambinti R. Lasienei tel. 766- 
6209.

• Didžioji talka Romuvoje — šį 
savaitgalį, birželio 17-18 d. Dėl trans
porto skambinti v.s. K. Batūrai tel. 
233-9917.

• Baigti Romuvoje Lietuvos že
mėlapio j stovyklavietę važiuoja šį 
penktadienį, birž. 16, skautai-vyčiai. 
Visų didelė padėka A. Kazilevičiui 
už to darbo finansavimą, V. Matu
laičiui už vadovavimą darbams.

DIENOS IR...
(Atkelta iš 1 psl.) 

šventė praeitų gražiai ir didin
gai. Pats pasitraukti tikrai ne
manau, nebent būsiu atleistas 
iš tų pareigų.

— Kokie dabar svarbiausi Jū
sų rūpesčiai šventei sparčiai ar
tėjant? Kas dar nesuskubta pa
daryti?

— Didelių vargų neturime, o 
mažų — kur jų nepasitaiko. Ka
dangi šventės rengimo darbai 
vykdomi tik nuo tiesioginio dar
bo atliekamu laiku, tai šventei 
artėjant dienos ir naktys darosi 
pertrumpos, nes paskutiniai pa
siruošimai šventei pareikalauja 
daug laiko.

— Kokius pageidavimus no
rėtumėt perduoti “Tėviškės Ži
burių” skaitytojams?

Visus “Tėviškės Žiburių”skai- 
tytojus kviečiu į IV-tąją Laisvo
jo Pasaulio Lietuvių Tautinių 
Šokių Šventę bei kitus su šventė 
susijusius parengimus. Šokių 
šventės didingumas ir pasiseki
mas daug priklauso nuo dalyvių 
skaičiaus tiek pačioje šventėje, 
tiek visuose parengimuose. Ti
kiu, kad Kanados lietuviai savo 
gausiu dalyvavimu ir aukomis 
prisidės prie IV-tosios tautiniu 
šokių šventės pasisekimo.

šia proga nuoširdžiai dėkoiu 
“Tėviškės Žiburiams”, redakci
jai ir administracijai, už dėmesį 
bei paramą IV tautinių šokių 
šventės parengiamiesiems dar
bams. VI. Rmjs.

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. j?
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 
5/2% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6!4% už 1 m. term. dep. 
61/2% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš penkių

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

814% už mortgičius 
milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI
ČIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. 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- 
tis (triplex), šiltu vandeniu šildomas, dvigubas garažas, vienas mort
gičius.
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

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

VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS

P. T. SERVICE CENTRE (Buvo — A. P. Garage) 
5320 DUNDAS ST. W., ISLINGTON (priešais Canadian Tire) 
Kviečiame visus klientus aplankyti mūsų naują garažą ir gazolino stotį. 
Gazolinas, tepalai, padangos, baterijos ir visi automobilių remontai. 
Darbas atliekamas kuo sąžiningiausiai. Garantuotai naujos dalys, geras 
patarnavimas, nuosavas vilkikas ir 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
IS BURMOS MEDŽIO '(TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

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

Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
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

OAPCEL5 TO EUROPE

rlomiltone skyrius:
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-200S

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

UTHO-ART SPAUSTUVĖ
programos,

971 College St., Toronto 4, Ont. visi verslo bei

Telefonas: 5 3 3 -4 3 6 3 rekiominioj
LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai



<b SKAITYTOJAI PASISAKO
GRIAUNAMA WASAGOS 

VASARVIETĖ
Pasirodžius 1971 m. planams, pa

gal kuriuos norima nusavinti žemę 
su pastatais 7 km ilgio plote palei 
Georgian Bay I ir II liniją, — vasar
viečių savininkų tarpe kilo nepasi
tenkinimas. Buvo renkami parašai 
peticijai. Ontario premjerui petici
ja buvo įteikta rudenį 1971 m. Gau
tas atsakymas, kad būsią atsižvelgta 
į savininkų pageidavimus. Peticija 
su parašais persiųsta Ontario pro
vincijos savivaldybių žemės ir miš
kų ministerijoms. Ar bus pakeisti 
1971 m. planai, dar pilnai neišsiaiš
kinta, tačiau nusavinimo komisija 
Wasagoje jau veikia. Daug vasarna
mių nusavinta. Mums, lietuviams, 
žinoma krautuvė “Perce” su 3 vasar
namiais jau nusavinta, o pastatai 
griaunami. Taipgi Wasagos* miestelio 
ribose nusavinta 10 sklypų be vieti
nės savivaldybės žinios. Kaip prane
šė radijas V. 21, Wasagos savivaldy
bė pareiškė protestą. Bendras vaiz-

publikai. Programa buvo tikrai gra
ži ir įvairi. Pas mus, deja, beveik 
visada tas pats ir tas pats. Užmiršo
me savo geruosius poetus, montažus, 
tik niekad neužmirštame tautinių šo
kių. Reiktų pasveikinti naująjį “Var
po” vadovą A. Ambrozaitj, kuris su
gebėjo parinkti tokį puikų repertua
rą Vasario 16. Ankstyvesnieji pasi
tenkindavo paprastomis liaudies dai
nelėmis, lyg neturėtumėm dainų apie 
tėvynės meilę ir panašių. Retai kada 
išgirsdavome kantatą. Beje, šiemet 
iš viso programa buvo įdomesnė ir 
įvairesnė. Tik ir vėl, deja, ta gausy
bė kalbėtojų! Žmonės džiaugėsi, sa
kydami: “Ak, kaip gerai, šeštadienį 
buvo priėmimas svetimtaučiams sve
čiams, šiandien tik mums”. Deja, 
tap nebuvo, nes pagrindinis kalbėto
jas, kuris turėjo daug ką pasakyt, 
turėjo trumpinti savo kalbą, atsi
žvelgdamas į tai, kad tų kalbėtojų 
būta net desėtko, jis — vienuolik
tasis . ..

Pasak Al.Gimanto, privatūs baliai,

Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus

das liūdnas. Tvoros apgriautos per 
sniego valymą, niekas neremontuoja, 
nedažo. Kurortas sudaro mirštančio 
kaimo vaizdą. Kada viskas bus nu
savinta, niekas nežino. Mokesčių mo
kėtojų pinigai švaistomi be tvarkos 
ir racionalumo. J. Karklonis

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Daugumas tautiečių siunčia siun

tinius į tėvynę. Viena torontietė pa
siuntė savo sesei siuntinį ir parašė 
laišką: “Miela Mortele! Pasiunčiau 
Tau ir Tavo vyrui du siuntinius, į 
kuriuos įdėjau Tau kautą, drėsę, 
šiušius, o vyru sūtą, svėderį ir marš
kinius.” Mortelė, gavusi siuntinį, ra
šo kanadietei sesei padėką: “Miela 
Agotėle! Dėkoju už siuntinius. Bet 
ką siuntei, tik vienus marškinius te- 
gavome. Visa kita, matyt, paštuose 
pakeitė... Vietoj laiške minimų 
dresės, šiušių, sūto, svėderio ir kau
to, gavome tik suknelę, pusbačius, ei
lutę (kostiumą), megztuką ir paltą. 
Sesut, nesiųsk brangių daiktų. Ma
tai, kad pakeičia . .. Br. Vytis

TAI BENT PATAIKYTA
Norėčiau atkreipti skaitytojų dė

mesį į “TŽ” 16 nr. vedamąjį “Lietu
viai ar lėtuviai”. Ar kulka nepatai
kė į taikinį? Taigi, kur mes, kaip 
lietuviai, turėtumėm solidariai daly
vauti, dažnai mūsų nesama arba su
darome tokį nereikšmingą skaičių, 
kad tenka rausti prieš skaičiumi ma
žesnius kaimynus estus ir latvius. 
Dažnai jie parodo daugiau veržlu
mo, sumanumo bei reikalo supra
timo, nors ir pas juos yra spragų. 
Pvz. buvome estų nepriklausomybės 
minėjime, kai jie šventė 50-tąsias 
mėtines. Nemaža Toronto Massey 
Hall buvo perpildyta, jaunimas sėdė
jo net ant laiptų. Žmonių laikyse
na be priekaištų, niekas nesišnibždė- 
jo, nesisukinėjo. Kalbėtojų tik du 
— vienas angltj kitas estų kalba. 
Svetimtaučiai svečiai tik pristatomi

sukaktys labai populiarūs. Tam nesi
gailima nei laiko, nei pinigo. Žvilg- 
terėkim tiktai j tuos vadinamus “šau- 
erius” ar mergvakarius, taip labai 
lietuvių pamiltus. Jie dažnai pralen
kia dalyvių skaičiumi net pačias ves
tuves — rengėjų priskaitoma iki 70. 
Jos dovanoja po $10 ir valgius. Sve
čiai duoda po $3 ar daugiau. Susi
renka apie 300 ponių ir daugiau. 
Čia dalyvaujama gausiai. O kur dar 
visokios įkurtuvės, sukaktuvės, gim
tadieniai, vardadieniai? Visur val
goma, geriama, uliavojama. Atrodo, 
gyvename Romos imperijos laikus. 
Kultūriniams pobūviams lieka tik 
nuotrupos. Jiems gailimasi pinigo, 
laiko. Pvz. kad ir mūsų didžiųjų mu
zikų Kuprevičių ir Motiekaičio kon
certas. Rodos, salė turėtų lūžte lūž
ti nuo žmonių. Deja, jų buvo ne
daug, nors koncertas buvo iškilus, 
tikrai neeilinis, ir galvoji žmogus: 
ką veikė mūsų žmonės tą gražią sek
madienio popietę? Nejaugi sėdėjo 
prie televizijos, baliavojo ar pagai
lėjo $3?

Mano nuomone, nereikalingos bu
vo vaišės po to koncerto ir pertrau
kos metu. Kai dvasia soti, kūnas ne
reikalauja maisto. Turbūt rengėjai 
tikėjosi pelno iš to, bet verčiau tuos 
pinigus, išleistus pyragams, būtų pa
aukoję jaunimo kongresui. Tik vie
nas kitas asmuo paėmė riekelę py
rago, visa kita liko.

Tai mūsų skauduliukai, apie ku
riuos reiktų pamąstyti, neužmirštant 
dar ir to, kad Lietuvių Bendruome
nės solidarumo įnašą $2 metams su
moka tik pora šimtų žmonių, o mūsų 
yra pora desėtkų tūkstančių.

Regina Kutka

NORITE SUSIPAŽINTI SU 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS”? 

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ 
NUMERIŲ NEMOKAMAI

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 - 4864 Namų tel. 277-0814

2483 LAKESHORE BLVD. WTORONTO 14, ONT.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA —LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — jvairių draudos b-vių atstovybė

ŠOKIU ŠVENTĖ
Yra priekaištų, jų tarpe ir G. 

Brcichmanienės, IV taut, šokių šven
tės meno vadovės, kad “TŽ” savo 
skaitytojus mažai informuoja apie 
artėjančią šventę. Tikrovėje tai šven
tės rengėjų reikalas. Jie turi duoti 
apmokamus skelbimus ir pateikti ori
ginalią medžiagą redakcijoms arba 
korespondentams. Bent iki šiol origi
nalios medžiagos negaudavom, o ren
gėjai spaudai pateikdavo tų žinelių 
konspektus, kurios jau būdavo spaus
dintos Čikagos liet, dienraščiuose. 
Tad tokia nuobodžia medžiaga žudy
ti įdomaus savaitraščio jūsų kores
pondentas nesiryžo. Redakcija jau 
seniai buvo paprašiusi padaryti pasi
kalbėjimą specialiai “TŽ” su šven
tės rengėjų pirm. dr. L. Kriaučeliū- 
nu. Jei jis tą pasikalbėjimą būtų pa
ruošęs tada, kai iš korespondento 
gavo klausimus, “TŽ” skaitytojai jau 
seniai jį būtų perskaitę ir gavę ne
mažai įdomių informacijų apie IV 
taut, šokių šventę. Dėl dr. L. Kriau- 
čeliūno tiesiog nežmoniško apsikro- 
vimo darbais tas pasikalbėjimas liko 
uždelstas.

SPAUDOS KONFERENCIJA
Galop po ilgo laiko gegužės 31 d. 

vakarą IV taut, šokių šventės infor
macijos komisijos pirm. Ritonės Ru- 
daitienės namuose buvo sušaukta 
antroji spaudos konferencija taut, 
šokių šventės reikalu. Joje buvo at
stovaujami beveik visi laikraščiai ir 
Lietuvių Radijo Forumo programa. 
Iš informacinės komisijos pirm. R. 
Rudaitienės sužinojom, kad šventė
je dalyvauja 50 šokėjų vienetų — 
38 jaunimo grupės ir 12 vaikų gru
pių. Jaunimas sudarys 1500 šokėjų 
būrį, o vaikai — 500. Jaunimo Cent
re Čikagoje atidaryta speciali taut, 
šokių šventės būstinė, kurioje budi 
Vida Kriaučeliūnaitė. Norintieji in
formacijų gali skambinti tel. 476- 
0007 kasdien iki 10 v. vak, o šešta
dieniais ir sekmadieniais iki 4 v.p.p.

VOKIETIJA IR KANADA
Tą patį vakarą, kai Conrad Hilton 

viešbutyje Čikagoje vyks II jaunimo 
kongreso talentų vakaras, Marijos 
Augšt. Mokyklos salėje bus koncer
tas taut, šokių šventės įžangai, kur 
programą atliks taip pat talentai iš 
užsienio. Apie tai spaudos konferen
cijoj informavo taut, šokių šventės 
vicepirm. Alg. Modestas. Pagrindi
nis dėmesys šiame koncerte skiria
mas Vokietijoje plačiai pasireišku
siai dainininkei Elenai Valaitytei. 
Toje srityje ji yra profesijonalė, da
lyvauja vokiečių muzikiniuose festi
valiuose bei šventėse. JAV bei Ka
nados lietuviams ji pasirodys pirmą 
kartą. Salia jos pasirodys Z. Lapino 
vad. “Gintaro” ansamblis iš Mont- 
rcalio su įdomia liaudies instrumen
tų muzika, o taip pat ir Londono, 
Ont., mergaičių kvartetas “Rasa”, 
šio originalaus koncerto programa, 
kurioje taip ryškiai atstovaujama ir 
Kanada, bus trumpa: užtruks tik virš 
pusantros valandos. Bilietų kainos 
nuo $5 iki $2. Plačioji visuomenė, 
kuri iš visų kraštų ruošiasi suva
žiuoti i IV taut, šokių šventę, pra
šoma atkreipti dėmesį ir į šį įdomų 
koncertą šokių šventės išvakarėse.

ŠVIESU ŽAISMAS
Liepoos 2 d. Čikagoje įvyksianti 

IV taut, šokių šventė nevienu atve
ju skirsis nuo buvusiųjų. Ji bus ki

tokia ir dekoratyviniu apipavidalini
mu. Apie tai papasakojo dail. A. Va- 
leška ir šviesų tvarkytojas Č. Rukui- 
ža. Pasak dail. Valeškos, Čikagos am
fiteatras, kur vyksta didžiosios dainų 
bei šokių šventės, yra toks milžiniš
kas kompleksas, kur tikrai sunku su
rasti tokias dekoracijas, kurios do
minuotų žiūrovus. Taip pat labai 
sunku iš anksto pramatyti ir 
išlaidų sąmatą, nes dažnai talki
ninkai nepasirodo, o unijistai su
ėda tokias sumas, kad vi
suomenės akyse visai nublunka ir 
paties dailininko bei kitų pasiaukoji
mas. Šiais metais prieita išvados, 
kad efektingiausiai šūkius bus galima 
paįvairinti su šviesomis. Taip daro 
ir didžiosios JAV bei Kanados bale
to bendrovės, šį kartą taut, šokių 
šventės šviesos bus net tris kartus 
stipresnės nei anksčiau. Pačią ap-^ 
švietimo meninę sistemą bus galima 
galutinai apipavidalinti tik po gen. 
repeticijos, nes šventės biudžetas nė
ra toks turtingas, kad būtų galima 
padaryti dar vieną ekstra repeticiją 
galutiniam šviesų kompleksui nusta
tyti. Kai po gen. repeticijos daugu
mas šokėjų ilsėsis, dailininkas su 
apšvietėju visą naktelę suks galvas, 
planuodami galutinę šviesų sistemą. 
10 didžiųjų ir 14 mažesnių prožek
torių, dail. A. Valeškai bei šviesų 
meistrui č. Rukuižai vadovaujant, 
operuos prityrę tos srities specialis
tai. Visa tai atsieis apie $6,000.
TRŪKSTA PINIGŲ IR NAKVYNIŲ

Finansų kom. pirm. Petrauskas ir 
šventės rengėjų k-to pirm. dr. L. 
Kriaučeliūnas ypač pabrėžė svar
biausius rūpesčius. Pardavus visus 
taut, šokių šventės bilietus, pajamų 
bus $45,000. Tuo tarpu šventės išlai
dų sąmata yra $90,000. Iki šiol Čika
goje šventei surinkta aukų apie $15, 
000. Dar reikia surasti $25-30,000. 
Manoma, kad keletą tūkstančių dole
rių pajamų duos šventės išvakarėse 
Įvykstantis koncertas. I banketą tuoj 
po šventės, kuris ruošiamas to pa
ties milžiniško amfiteatro patalpose 
ir kuriame bus pagerbti taut, šokių 
mokytojai, yra visi kviečiami daly
vauti. Įėjimas $12,50, šokėjams — 
$6. Rengėjams už asmenį teks mo
kėti po $9, atseit, primokėti po $3 už 
kiekvieną šokėją. Todėl ant svečio 
bilieto uždirbus $3.50, susidarys 
bent ininimalinė suma padengti iš
laidoms, kurių nesumokės šokėjai, 
dalyvaujantieji bankete.

Opus yra ir nakvynių klausimas. 
Šokėjai, atvykę iš JAV bei Kanados, 
patys apsimokės už viešbučius. Ko
mitetui apnakvinti teks tik užjū
rio šokėjus ir Montrealio “Gintaro" 
ansamblio narius. Nakvynių reikalu 
rūpinasi K. Radvila. Dar daugeliui 
atvykstančių šokėjų trūksta nakvy
nių. Tą pačią problemą pergyvena ir 
jaunimo kongreso nakvynių komisi
ja. Atrodo, kad čikagiečiai nelabai 
skuba priglausti savo pastogėse iš 
visur suvažiavusį lietuvių jaunimą. 
Tikimasi, kad padėtis pagerės pačio
mis paskutinėmis dienomis.

Įsidėmėtini dr. L. Kriaučeliūno 
žodžiai baigiant spaudos konferenci
ją: “Visas tautinių šokių šventės ko
mitetas dirba su malonumu, nes nė
ra jokios vidinės trinties, o santykiai 
su LB cv ir LB taryba labai sklan
dus”. Tegu tokia dvasia lydi ir IV 
tautinių šokių šventę.

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

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

672 Landsdowne Ave. • Tel. 531-6165

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

ISLAND REAL ESTATE
4506 GULF BOULEVARD, 

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA 3370a 
Telefonas Veronika Laima Jakušovas,
813-362-1441 Broker

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus'ir apdraustus įvairius siuntinius iki !93/ž svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujamo.
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 /-»_ 480 RONCESVALLES AVI.,
IŠTAIGA Baltic exporting Co. TORONTO 3, ONTARIO

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

Didžiausios ir gražiausios europictiikos mėsos ir skanėstų krautuvės.

Geros kokybės gaminiai. Didelis pasirinkimas. Konkurencinės kainos.

= tip-top MEATSKAS SAVAITĘ VI □"lĮCĄ-Į,£SSEN
1727 BLOOR ST. WEST (prieš Keele požeminio stotį)
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL

Sheppard Ave. (Don Valley Parkway)

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

SKEVELDROS DĖL...
(Atkelta iš 3 psl.)

pusės būtų patenkintos?
Jau pats žurnalistinės premi

jos buvimo faktas yra malonus 
bei sveikintinas reiškinys. Gali
mas dalykas, kad premijos gali 
prisidėti ir prie bendrojo mūsų 
laikraštybos lygio kėlimo. Gal 
tai būtų pakankamas akstinas 
pasitempti tiek atskiriems žur
nalistams, tiek ir patiems laik
raščiams. Juk kuriam mūsų 
spaudos balsui nebūtų malonu 
turėti atskiru žymeniu, šiuo at
veju žurnalistine premija, iš
skirtą ir pagerbtą savo bendra
darbi?

Tiek pačių laikraščių, tiek ir 
atskirų mūsų laikraštininkų pa
dėtis sunkėja, skaitytojų reika
lavimai, kaikada ir tiesioginis 
spaudimas vis didėja. Su savo
tišku nerimu tenka žvelgti i 
reiškinius, kai vienas ar kitas 
laikraštis pilkėja ir lėkštėja tu
rinio bei idėjos atžvilgiu. Mato
me pastangas nutildyti ar bent 
pritildyti kaikuriuos nuolatinius 
mūsų spaudos talkininkus. Tai 
tamsi, liūdnoji lietuviškosios 
laikraštybos pusė. Reikėtų pre
mijos ne vien tik žurnalistams, 
bet ir laikraščiams, bent jau 
tiems, kurie stengiasi išlaikyti 
laikraštinės kultūros individua
lumą. Būtų liūdna, jei dabarti
nė mūsų spauda užsibaigtų su 
dabartine karta ...

AUKOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTEI

RODNEY, ONT. Laisvojo pasau
lio lietuvių tautinė šventė įvyks Či
kagoj liepos 2 d. Suvažiuos beveik 
iš visų kontinentų šokėjai. Šios 
šventės rengimo komitetas su pirm, 
dr. L. Kriaučeliūnu priešaky kreipė
si į lietuvius šūkiu: “Padėkime mūsų 
jaunimui atvykti į IV-ją laisvojo pa
saulio lietuvių tautinių šokių šven
tę”. Buvo kreiptasi į organizacijas 
ir pavienius asmenis. Surinkta Lon
dono, Delhi, Windsoro ir Rodney 
apylinkėse: $100: dr. A. Kaveckas, 
Londonas, V. Ignaitis, Rodney; $50: 
K. Gaputis, Rodney, A. Augustinavi- 
čius, Delhi; $25: L. Mockienė, P. Jo
cius, H. Jasinskas, Rodney, V. Čerš
kus, Windsoras; $20: P. Balyta, Rod
ney; $10: J. Kažemėkaitis, S. Pake- 
turas, J. Miliušis, M. Barščiauskie- 
nė, Rodney; dr. č. Kuras, Windso
ras; K. Kudukis, Londonas, P. Augai- 
tis, B. Stonkus, Delhi; $7: A. Kau
pas, Rodney; $5: M. Grincevičius, B. 
Dirsė, S. Kairys, B. Povilaitis, V. Mi- 
ceika, Delhi, P. Gaidauskas, Rodney, 
K. Misius, Londonas; $2: K. Žiogas, 
Delhi. Iš viso — $544. Pats didžiau
sias šių apylinkitj pavienis aukoto
jas tai šventei yra J. Rastapkevičius, 
kuris anksčiau tiesiogiai davė rengi
mo komisijos pirm. dr. L. Kriaučc- 
liūnui $500. Visiems aukojusiems 
nuoširdus ačiū. V. Ignaitis

Pajieškojimai
Lietuvos kariuomenėje bene iki 

1930 ar 1931 m. yra tarnavęs žydų 
tautybės kapitonas Jokūbas Ganžas 
ar Gensas. Išėjęs atsargon, jis dirbo 
buhalteriu vienoje Kauno ligoninėje; 
okupavus Lietuvą naciams, buvo pa
skirtas Vilniaus žydų geto policijos 
viršininku. Naudodamasis savo padė
tim, išgelbėjo daug žydų nuo sunai
kinimo. Vėliau buvo nacių išaiškin
tas ir nukankintas. Išlikę ir į laisvą
jį pasaulį patekę Vilniaus žydai jį 
laiko didvyriu. Vilniaus žydų istoriją 
rašantis daktaras nori daugiau žinių 
apie kapitoną Ganžą. Kapitonas Gan
žas buvo vedęs lietuvę. Nepatikrinto
mis žiniamis, jo našlė su dukra yra 
atvykusios į JAV-bes ir čia gyvena. 
Apie kapitoną Jokūbą Ganžą ar jo 
šeimą žinantieji malonėkite rašyti: 
Consulate General of Lithuania, 41 
West 82nd Street, New York, N. Y. 
10024, USA.
IGNACO GUMBAKIO ĮPĖDINIAMS

Prieš II pasaulinį karą JAV-bėse 
mirė Ignacas GUMBAKIS. Yra likę 
keli tūkstančiai dolerių, į kuriuos 
turi teisių mirusiojo tėvai — Marty
nas ir Juzefą Gumbakiai. Jei tėvai 
būtų mirę, tai teisių į palikimą turi 
Ignaco Gumbakio broliai ar seserys. 
Patys jieškomieji arba apie juos ži
nantieji malonėkite rašyti: Consulate 
General of Lithuania, 41 West 82 
Street, New York, N.Y. 10024, USA.

ČESNAKAS-
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Paaiškino
Meškeriotojas klausia sutik

tą vietinį gyventoją:
— Ar nepasakysite, kur čia 

geriau žuvys kimba?
— Pasakysiu. Eikite šituo štai 

keliu, kol pamatysite užrašą: 
“Praeiti griežtai draudžiama”. 
Paeisite toliau, iki prūdo, kur 
ant stulpo kabo lentelė: “Žuvis 
gaudyti griežtai draudžiama”. 
Ten ir kimba geriausiai. “S.”

Viešbutyje
Į vieno blogai mokančio sko

lininko duris viešbuty smarkiai 
kažkas pasibeldė.

— Malonėkite atidaryti du
ris! (Tyla). — Nevaidink kvai
lo, nes tamstos batai koridoriu
je prie durų stovi!

Po valandėlės balsas iš vidaus 
atsiliepė:

— Tai nieko, aš turiu šliu
res...

ŠYPSENOS
Sokrato žmona

Graikų filosofas Sokratas tu
rėjo labai piktą žmoną Ksanti- 
pę. Kai kartą jis grįžo namo, 
žmona ėmė šaukti. Ilgai ji barė 
Sokratą. Kai nutilo, filosofas 
paėmė ąsotį vandens ir išpylė 
jai ant galvos.

— Ką gi tai reiškia? — iš 
naujo ėmė rėkti Ksantipė.

Sokratas ramiai atsakė:
— O tai reiškia, kad po dide

lės audros ateina lietus.
Piktas šuo

Pilietis ant pasaitėlio vedasi 
baisiai piktos išvaizdos šunį. 
Smalsus praeivis, ne be baimės 
žiūrėdamas į šunį, klausia:

— O jis leidžia prie savęs pri
siartinti?

— Žinoma, kitokiu atveju 
kaipgi galėtų įkąsti!

Seniau ir dabar
— Ak, kokios buvo mergi

nos prieš dvidešimt metų!
— Faktas! Tačiau dabar jau 

jos paseno mažiausia dešimčia 
metu.

Reakcija
— Kaip tu reaguotum, jeigu 

sužinotum, jog tavo žmona yra 
neištikima?

— Teigiamai.
— Kodėl?
— Man būtų galimybė jai 

įrodyti, kad ji yra tokia pat, 
kaip aš.

Kaimynai
Pagyvenusį pilietį trečią va

landą naktį pažadino telefono 
skambutis.

— Tai kaimynė, gyvenanti 
virš jūsų. Noriu jums pareikšti, 
kad jūsų šuo staugia ir neduo
da man miegoti. Tikiuosi, kad 
jūs ji nuraminsite.

Sekančią naktį telefonas su
skamba kaimynės bute.

— Tai kaimynas, gyvenantis 
po jumis. Vakar naktį jūs ma
ne prižadinot pareikšdama, kad 
mano šuo loja ir neduoda jums 
miegoti.

— Taip, taip.
— Aš tik norėjau jums pasa

kyti, kad aš šuns visai neturiu.
Parinko Pr. Alš.

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

Frank Barauskas
REALTOR

Frank Barauskas
Insurance Agency Limited

^ 231-6226

^ 231-2661

Gerardas Balčiūnas^ 2 3 3 96 3 2
Advokatas (barrister, solicitor)"^

AUTOMAŠINŲ PAGRINDINIS PATIKRINIMAS ir SUTAI- 
SYMAS, GREITAS ir SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.
Bloor Autorite Garage fta9rp6 DuSa°s coUele®’
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

A & B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS

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

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

----  TV-H l-FI ----
Taisom ir parduodam prleinamom kainom 
televizijos priimtuvus — paprastus ir spal
votus, keičiam senus — į naujus

1613 DUNDAS Street WestTel. 532-7733

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

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

Priėmimo laikas pagal susi
tarimą telefonu 537-1708

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatines 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 ROSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

■ .............. NUO LOJNOS IKI DANGORAIilOl
tUTlh VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS
M ĮRENGIMAI, priežiūra ir kiti darbai

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

geras vaistas 
česnakas (garlic) yra natūralus krau
to valantis vaistas — padeda |am 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo ncivo- 
rūmų, nuo puvimo bakterijų bei |ai 
sunaikina."ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau Ir mažiau slogų tu
rėsi Šios česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio.

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

323 Lakeshore Rd. 
Savininkas

> teikia patarimus planuojantiems keliones
> sutnrko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 

be atskiro atlyginimo
■ agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje
Skambinti telefonu 278-7261

East, Port Credit, Ont.
V. BAČĖNAS

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

OKULISTES
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wlktoria BUKOWSKA, B.O 
274 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Geoffrev 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

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno:

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

Telefonas 534 - 0563

412 Roncesvalles Avė. (prie 
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 1-4251. Darbo valan
dos nuo 10 vai. ryto iki 6.30 vai. 
vak. Šeštadieniais nuo 10 vai. ry

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

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

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS,

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILUYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto

Metrę Lie. PH. 136. Tel. LE 2-5191

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.
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$v. Jono Kr. par. žinios
— šį sekmadienį pamaldose pri

simenami sibiriniai trėmimai. Visi 
kviečiami ta intencija pasimelsti, 
įjungiant dabartinius įvykius Lietu
voje. Vienuoliktos vai. pamaldos tiek 
Toronte, tiek Springhurste užbaigia
mos Lietuvos himnu.

— Pamaldos Springhursto Gero
jo Ganytojo stovyklavietėje sekma
dieniais — 11 v.r.

— Praėjusį sekmadienį 11 vai. 
pamaldas laikė kun. St. Kulbis, SJ. 
kuris padarė 3 mėn. kelionę per visą 
Kanadą, aplankydamas įvairias lie
tuvių kolonijas iki Pacifiko.

— Prasidėjus vasaros sezonui, pa
rapijos choras pamažu išsiskirsto. 
Prašoma visus bažnyčios lankytojus 
pamaldų metu giedoti tradicines lie
tuvių giesmes.
' — Pamaldos: šį sekmadienį 10 v. 

Fabricijų šeimos intencija, 11 v. už 
a.a. Kazimierą Ardavičių. Springhurs
te 11 v. pamaldos už a.a. Joną Juodį.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Penktadienį, 7 v.v., konfirman- 
dų pamoka.

— Sekmadienį, 12.30 v.p.p., iškil
mingos konfirmacijos pamaldos; š.m. 
bus konfirmuoti: Kristina J. Dam- 
baraitė, Loreta L. Lenauskaitė, Fran
ces R. Šarkaitė, Vida G. Turūtaitė, 
Andrius B. Prankevičius, Arvydas 
J. Pamataitis, Edmundas J. Pama
taitis, Haroldas Povilaitis.

— Parapijos iškyla įvyks birželio 
25 d. Humber Trail parke. Pamaldų 
pradžia 11 v. ryto. Parkas yra King 
Side Rd., 3 mylios į rytus nuo Noble
ton, tarp 27 ir 400 kelių.

— Parapijos vasaros religinė mo
kykla veiks liepos 4-14 d.d. nuo 9-12 
v. ryto. Tėvai skatinami vaikus iš 
anksto registruoti pas M. Damba- 
rienę LE 6-1430.

— Nuoširdžiai sveikiname p.p. Al
fredą ir Mintautą Mikšius, kurie bir
želio 10 d. atšventė savo vedybų 20- 
ją sukaktį.

Studentės Gražina Pacevičiū- 
tė ir Živilė Rukšaitė, studijuo
jančios romanistiką, atostogų ir 
studijų pagilinti išvyko j Euro
pą. Lankysis Anglijoje, Belgi
joje, Prancūzijoje, Ispanijoje, 
Italijoje, Graikijoje ir Šveica
rijoje. Rugpjūčio mėnesį pra
leis Muenchene ir Augsburge. 
Ten jas globos Živilės tėvelio 
dėdė dr. Antanas Rukša.

Toronto universiteto William 
T. Corney $1000 stipendija pa
skirta Tadui Macui, jauniausiam 
T. ir V. Macų sūnui.

VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS 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. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3 - 8008.

100 AKRU ŪKIS su visais pastatais 
Creemore miestely — apie 5 m. į 
pietus nuo Staynerio. Apie 20 akrų 
miško, apaugusi medžiais sodyba, 
Mad River kerta ūkį įstrižai. 40 akrų 
žemės miestelio ribose, likusi — 
Nottawasaga valsčiuje. $15.000 įmo
kėti. Labai tinkamas pirkinys ke
lioms šeimoms. Yra galimybė statyti 
motelį arba vasarnamius išnuomoji
mui, nes miestelio vanduo yra ant 
ūkininko žemės. Ūkį parduoda ūki
ninkas, o ne “perkupčius”. Smul
kesnių informacijų teirautis: St. Dar- 
gis, 2 3 1-6226, Frank Barauskas, 
Realtor.
IŠNUOMOJAMAS dviejų miegamų
jų vasarnamis visai vasarai prie Not
tawasaga upės. Skambinti telefonu 
532-4926.

JISKAU NUOMOTI dviem mėnesiam 
garažo arba vietos pastatyti automo
biliui. Prašome skambinti dienomis 
iki 3 v.p.p. Toniui tcl. 767-4979.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti B. Tarvydui tel. 767-4737.

MORTGICIAI. Dėl pirkimo, pardavi
mo ar investavimo į naujus mortgi- 
čius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.
ATLIEKU VISUS NAMŲ REM ON
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. Pas mane galite 
gauti vartotų 2x4”, durų, faneros. 
Tel. 533-5116. KAZYS CIBAS.

JIESKOMAS PARDAVĖJAS, turin- 
tįs nuosavą automobilį ir sutinkan
tis dirbti už komisą. 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.
SPRINGHURSTE, ant ežero kranto, 
išnuomojamas mažas vasarnamis. 
Tel. LE 1-5982.

LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ

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

įvairios savo pastaro rūkytos dairos ir mėsos, lictuviiki sūriai, pariiukai, 
rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dairos ir kt. 
UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR TELEFONU. NEMOKAMAS PRISTATYMAS

Nauja natūralaus maisto KRAUTUVĖ 
U t o p i a - O r g a n i c Natural Foods 
1558 Bloor St. W. (priešais Lietuvių Namus), Toronto 9, Ont. 
Tel. 535-0164 Savininkai — Izidorius ir Anelė Gataveckai 
Lietuviški sūriai, medus, visokių rūšių duona, vitaminai, šviežia mor
kų sunka, natūrali kosmetika, sveikatos knygos ir daug kitų dalykų

Prisikėlimo par. žinios
— Mišios: penktad., 7.30 v. — už 

a.a. Pr. Mačiulaitį, užpr. bičiulių; 8 
v. — už a.a. kun. B. Sugintą, užpr. 
p. Juodikaitienės; šeštad., 8.30 v. — 
už a.a. A. Batui), užpr. p. Batulienės 
ir dukros Angelės; 9.00 v. — už a.a. 
VI. Braziui), užpr. A. B. Sapijonių, 
kaip užuojauta p. Stepaitienei; sek- 
mad., 8 v. — už a.a. Pr. Mačiulaitį, 
užpr. bičiulių; 9 v. — už a.a. Vikt. 
Smolskienę, užpr. J. Smolskienės; 
10 v. — už a.a. E. Bubelį, užpr. S. 
Bubelienės; 11.15 v. — už Sibiran iš
vežtuosius.

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

— Sibirinių trėmimų prisimini
mas bažnyčioje — šį sekmadienį. 
Per visas Mišias diena prisimenama 
specialiu žodžiu, o 11.15 v. bus spe
cialios pamaldos: Mišios, eisena ir 
gėlių padėjimas prie paminklinės 
lentos, pamokslas, pritaikytos choro 
giesmės, himnas. Organizacijos da
lyvauja su vėliavomis; nariai-ės vil
ki tautiniais drabužiais arba unifor
momis.

— Šį sekmadienį parapijos biblio
teka veikia paskutinį kartą prieš va
saros atostogas.

— Sutuokta: Arūnas Benjaminas 
Akelaitis ir Marytė Gražina Butė- 
naitė.

— Pakrikštytas Juozo ir Aldonos 
Petrauskų sūnus Antanas Arūnas.

— Aušros sporto klubo lengvosios 
atletikos treniruotės — pirmadie
niais ir ketvirtadieniais nuo 6.30 v. 
v. Humberside College stadijone.

PADĖKA
Nuoširdžiausią padėką reiškiame 

už surengtas mums namo įkurtuves. 
Ypatinga padėka rengėjams — Al
donai, Alfonsui Stunguriams, Bronei, 
Stasiui Prakapams ir visiems už 
bendrą dovaną: O. J. Ažubaliams, F. 
S. Ažubaliams, V. J. Aleknevičiams, 
B. F. Ankudavičiams, f. Antanaičiui, 
J. A. Bacevičiams, G. J. Bacevičiams,
L. S. Baltrušaičiams, A. K. Ciru- 
šiams, A. V. Dobilams, O. A. Dze- 
mionams, O. P. Derliūnams, O. J. 
Dirmantams, M. B. Genčiams, A. Go
deliui, R. Jaseliūnui, M. B. Jurėnams, 
E. J. Jurėnams, M. S. Jokūbaičiams, 
P. Kalešinskui, J. J. Kamaičiams, A. 
J. Kuncaičiams, V. Kasperavičiui, O. 
S. Kiršinama, A. P. Kružikams, J. K. 
Liutkams, I. H. Matušaičiams, D. B. 
Mačiams, O. V. Marcinkevičiams, M.
A. Neverauskams, J. Nevenglauskie- 
nei, N. Nevulytei, A. K. Pajaujams,
M. J. Pargauskams, B. S. Prakapams,
B. S. Rukšėnams, O. S. Stunguriams, 
Č. Stunguriui, E. Stunguriui, A. A. 
Stunguriams, G. V. Vaitkams, B. A. 
Vilkams, I. J. Žiurinskams, A. Zim- 
nickui, J. Zabulioniui, A. J. Žekevi- 
čiams. Dėkingi esame kun. P. Ažu
baliui už dalyvavimą ir S. Jokūbai
čiui už sveikinimus visų susirinku
sių vardu. Prisiminsim Jus visus, o 
ypač tuos, kurie nepasididžiavot ir 
aplankėt mūsų pastogę. Iš visos šir
dies dėkojam —

Irena ir Vytas Pečiuliai
P A D E K A

Mano vardadienio ir gimtadienio 
proga buvo surengtas didelis pobū
vis. Nuoširdžiai dėkoju vyriausiam 
organizatoriui p. J. Ignatavičiui, įdė
jusiam tiek daug darbo ir pasakiu
siam tokią jautrią kalbą, kuri man 
visuomet pasiliks atmintyje. Ypatin
gą padėką reiškiu kun. R. Šakaliui, 
OFM, kun. P. Ažubaliui už atlaikytas 
Mišias ir tai progai pritaikintą pa
mokslą. Taip pat nuoširdžią padėką 
reiškiu organizatoriams: p. p. Ažu
baliams, Bubeliams, Gerasimavi- 
čiams, Ivanauskams, Marcinkevi
čiams, Ožalams, Petkevičiams, Pet
ravičiui. Dėkoju visiems už kalbas ir 
sveikinimus ir už tokį gausų dalyva
vimą puotoj. Jūsų brangios dovanos 
visuomet man primins Jus visus ir 
Jūsų įdėtas pastangas.

Stasys Juknevičius

Vasarnamiams 
sklypai

tik 89 mylios nuo Toronto
$200 įmokėti

’/) akro. Pilna kaina — 
tik $2.300

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

galiais 223-9966 Toronte 
yOHBnBaMMBMnnV

1 BARONESSA :
Beauty Salon

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

, kampas Bioor ■ Durie gatvių
Telefonas 762-4252 "
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 

“ pusmetiniai, dažymas, peru- d 
kai ir t.t. Prieinamos kainos.

Ministeris pas baltiečius
Birželio 10 d. estų, latvių, lie

tuvių organizacijų veikėjai ir 
spaudos atstovai turėjo progos 
gana plačiai pasikalbėti su Ka
nados užsienio reikalų ministe- 
riu M. Sharp Prisikėlimo par. 
patalpose. Šią progą sudarė St. 
Jokūbaitis, dalyvaująs vietinėje 
liberalų partijos veikloje. Jis at
lydėjo minister} ir pasitarimui 
pirmininkauti pakvietė Baltie- 
čių Federacijos pirm. V. Peter- 
soo. Pradžioje min. M. Sharp 
trumpai apibūdino Kanados už
sienio reikalų politiką, pažymė
damas, kad Kanados vyriausy
bė baltiečių problemoms yra 
palanki. Ji siekianti padėti savo 
piliečiams per gerus santykius 
su So v. Sąjunga. Sumažėjus 
tarptautinei Įtampai, lengviau 
esą pagelbėti ir baltiečiams pvz. 
šeimų sujungimo atvejais. Ka
nados vyriausybė esą vengia su
sidūrimo ir jieško problemų 
sprendimo derybų keliu.

KLB pirm. inž. E. Čuplinskas 
padėkojo Kanados vyriausybei 
už nepripažinimą de jure Bal
tijos valstybių okupacijos ir pa
klausė, kokia bus Kanados lai
kysena Europos saugumo konfe
rencijoj, kur galbūt iškils ir Bal
tijos valstybių klausimas. Min. 
M. Sharp paaiškino, kad tas 
klausimas dar nėra svarstytas. 
Esą baltiečiai tuo klausimu ga
lėtų Įteikti Kanados vyriausybei 
atitinkamą raštą. Sovietams esą 
rūpi gauti tarptautini pripažini
mą dabartinių Sov. Sąjungos 
sienų bei visų jų laimėjimų Eu
ropoje. Kanados vyriausybei rū
pi išlaikyti ne status quo, bet 
jį išjudinti. Dėlto ji užmezga 
bei gerina santykius su visomis 
valstybėmis, nežiūrint jų ideo
loginių skirtumų. Kanados pozi
cija Baltijos valstybių atžvilgiu 
paliekanti ta pati, t.y.'aneksijos 
nepripažinimo.

Latvių atstovas Upeslacis 
klausė, ar su Sov. Sąjungos 
premjeru, besilankančiu Kana
doje, nebuvo padarytas slaptas 
susitarimas dėl Baltijos valsty
bių. Ministeris M. Sharp atsakė 
—’ ne. Tas klausimas nebuvęs 
visai paliestas. Aplamai, Kana
dos vyriausybė pirmiausiai sten
giasi griauti “geležines uždan
gas” ir daryti Įtakos taikiu 
būdu.

Į klausimą, kokia Baltijos 
valstybių ateitis busimoj Euro
poj, min. M. Sharp tiesiogiai 
neatsakė. Jis tik išreiškė abe
jonę, kad Sov. Sąjunga iš tų

NERIMAS OKUPUOTOJE LIETUVOJE
"New York Times” dienraš

tis paskelbė žinią iš Maskvos 
apie Kremliaus susirūpinimą 
Įvykiais Lietuvoje. Tą žinią per
sispausdino ir Toronto dienraš
tis “The Globe a. Mail” birže
lio 8 d. Joje sakoma, kad par
tijos centro atstovai buvo nuvy
kę i Kauną ir dalyvavo politinia
me susirinkime kartu su vieti
niais kompartijos vadais. Laik
raštis remiasi “Sovetskaja Lit- 
va” žiniomis ir daro išvadą, kad 
ten buvo svarstomas katalikų 
nepasitenkinimas, plačiai pasi
reiškęs pastaraisiais mėnesiais. 
Gegužės 18 d. prasidėjusios 
riaušės laikomos ryškiausiu tau
tinių jausmų proveržiu Sov. Są
jungoj nuo 1965 m. įvykių Ar
mėnijoj. Centrinė sovietų spau
da visai nepaminėjo Kauno įvy
kių, kuriuose šimtai asmenų su
imta, daug sužeista ir vienas 
milicininkas užmuštas. “Minėta
sis spaudos pranešimas apie spe
cialų politinį susirinkimą buvo 
pirmas viešas ženklas, rodąs 
augštųjų sluogsnių reakciją. 
Bet palyginti kuklūs Maskvos 
atstovavimas leidžia manyti, kad 
Kremlius šiuo metu nusiteikęs 
palikti tų reikalų tvarkymą vie
tinėm įstaigom” — rašo “N. 
Y. T.”

Minimasis susirinkimas apra
šytas ir Vilniaus “Tiesos” birže
lio 3 d. laidoje. Jis Įvyko Kaune 
VI. 2. “Tiesa” vadina jį “mies
to partinio aktyvo susirinki

Arūnas Akelaitis ir Gražina 
Butėnaitė susituokė birželio 10 
Prisikėlimo bažnyčioje. Apeigas 
atliko kun. P. Barius. OFM. 
Vestuvinė puota Įvyko Prisikė
limo salėje. Dalyvavo labai gau
si lietuviškoji visuomenė, ypač

Dr. ANDRES LAANSOO

Dr. NIJOLĖ ŠERNAS 
praneša, kad atidarė 
dantų gydymo kabinetę 
ir priima pacientus pagal 

susitarimą
120 Collier St., Barrie, Ont.
Tel. 705-726-3771 

kraštų pasitrauktų. Kai estas 
Peteršoo priminė galimybę ne
utralios juostos, kurion įeitų ir 
Baltijos kraštai, min. Sharp pa
sisakė nemanąs, kad tai įvyktų. 
Bent nesą ta linkme jokių ženk
lų.

Kai iškilo klausimas dėl Ka
nados vyriausybės pagalbos Bal
tijos valstybių bylai, ministeris 
priminė, kad Kanados vyriausy
bė tą klausimą kartas nuo kar
to prisimena, tačiau mano, kad 
daugiau reiškia vieši protestai. 
Vyriausybės uždavinys esąs ne 
protestuoti, o tartis su kitom 
vyriausybėm (not confrontation, 
but negotiation). Savo nusiskun
dimus, pasiūlymus Kanados bal
tiečiai esą gali nukreipti į par
lamento užsienio reikalų komi
siją.

Latvių veikėjas Upeslacis iš
reiškė abejonę Kanados užsie
nio politikos tikslingumu. Esą 
Otava, siekdama gerų santykių 
su Sov. Sąjunga ir nutylėdama 
sovietų naikinamų Baltijos tau
tų būklę, padeda rusams vykdy
ti tautžudystę. Min. M. Sharp 
pastebėjo, kad Kanada prie jo
kios tautžudystės neprisideda: 
“Kaip užsienio reikalų ministe
ris, negaliu sutikti su tokiu kal
tinimu.”

Iš lietuvių pusės buvo pa- 
reikštas nusiskundimas dėl 
CBC tarptautinės tarnybos, ku
ri neįsileidžia baltiečių progra
mų, nors tą privilegiją turi visa 
eile kitų tautybių. Tą reikalą 
ministeris žadėjo ištirti.

Baltiečių Federacijos atstovas 
J. R. Simanavičius nusiskundė, 
kad ligšioliniai Kanados prem
jerai priimdavo Federacijos val
dybą ir išklausydavo jos proble
mas, bet dabartinis premjeras 
esąs neprieinamas. Min. Sharp 
juokaudamas pastebėjo, kad šio
je srityje ir pats turįs sunkumų, 
nes premjeras perkrautas dar
bu, bet pažadėjo tą reikalą pa
judinti.

Į klausimą, ar Kanados sau
gumo sistema nėra pavojuje dėl 
komunistų infiltracijos, min. 
Sharp atsakė — ne. Esą P. Hel- 
lyerio pareiškimas liečiąs dvejų 
metų senumo faktus. Kanados 
saugumas veikiąs gerai.

Baigiant pokalbį, kuriame da
lyvavo aęie 30 asmenų, min. 
Sharp pažymėjo, kad baltiečiai 
Kanadai yra davę reikšmingą 
Įnašą ir yra tapę Kanados dali
mi, nors ir nelabai matoma.

Bvs.

mu”. Dalyvavo visa eilė kom
partijos ir komjaunimo parei
gūnų. Jų tarpe minimi; vykd. 
komiteto pirm. V. Mikušaus- 
kas, “Nemuno” žurnalo vyr. 
red. A. Drilinga, Kauno miesto 
kompartijos komiteto I sekr. K. 
Lengvinas ir kiti. Pagrindinę 
kalbą pasakė Lietuvos kompar
tijos centro komiteto I sekr. A. 
Sniečkus. Be to, susirinkime da
lyvavo Sov. Sąjungos komparti
jos centro komiteto propagandos 
ir agitacijos skyriaus sektoriaus 
vedėjas M. Morozovas ir organi
zacinio skyriaus sektoriaus ve
dėjas P. Korotkovas. “Tiesoje” 
rašoma, kad “svarstytu klausimu 
priimta rezoliucija”. Koks klau
simas svarstytas, nesakoma. Su
gretinus betgi “NYT” praneši
mą su “Tiesos” aprašymu, ma
tyti, kad buvo svarstyti pasta
rieji įvykiai Kaune. Galimas da
lykas, prisidėjo ir Įvykiai Varė
noje, apie kuriuos dar nieko ne
skelbiama. Taip pat ateina ži
nios, kad Maskva po R. Kalan
tos susideginimo pradėjo gaben
ti daugiau rusų i Kauną. Esą iki 
šiol po gegužės 14 d. atgabenta 
jau 200 šeimų. Ar sovietų varž
tai Lietuvoje padidės, ar bus 
duota daugiau laisvės, ypač re
liginiame gyvenime, dar nepa
aiškėjo. Užsienis visa tai labai 
seka. Didžiosios spaudos pusla
piai pilni pranešimų apie rusų 
laikysena Lietuvoje. Visuose pa
brėžiama rusų priespauda. Ms.
daug skautijos, kuri kartu su 
tėvais džiaugėsi nauji lietuviška 
šeima.

Advokatas

Vidas Augaitis, 
šiemet baigęs teisės mokslus, 
dirba su John Anjo, Q.C., 
S t a y 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.

SI BIRINIy TRĖMIMŲ 
sukakties minėjimas — trečia
dienį, birželio 14 d., 8 v.v., Estų 
Namuose, 958 Broadview Ave. 
Pagrindinis kalbėtojas — adv. 
P. Ryan, federacinio parlamen
to atstovas. Meninę programą 
atliks estų orkestras, lietuvai
čių choras “Aidas” iš Hamilto
no’ latvių solistė D. Karklinš. 
Minėjimą rengia Kanados Bal
tiečių Federacija, kuriai šiais 
metais pimininkauja estas U. 
Peteršoo. Lietuviams joje atsto
vauja J. R. Simanavičius ir A. 
Kalendra. Sis pranešimas spaus
dinamas tik šią savaitę, nes gau
tas iš rengėjų pavėluotai.

Royal Ontario Museum (100 
Queen’s Park) birželio 17, šeš
tadienį, rengia įvairių tautybių 
dieną. Programoje numatytas 
muzikinių ir kitokių talentų pa
sirodymas. Dalyvaus čekų, slo
vakų, graikų tautinių šokių gru
pės, Sv. Cecilijos choras, ukrai
niečių liaudies meno grupė, ko
rėjiečių vaikų šokėjai. Bus įvai
rių tautybių rankdarbių paroda. 
Ta proga inuzėjų bus leidžia
ma lankyti nemokamai. Filmų 
mėgėjai galės pasižiūrėti kana- 
diškų filmų, o vaikai galės daly
vauti klausimų-atsakymų kon- 
kurse. Muzejaus pranešime 
spaudai lietuvių dalyvavimas 
neminimas, tačiau iš kitų šalti
nių patirta, kad pakviesta daly
vauti su savo rankdarbiais Ade
lė Abromaitienė. Dienos pro
grama prasidės 10 v. r. ir baig
sis 6 v.v.

Tautybių savaitė—karavanas 
įvyks birželio 24 — liepos 1 d. 
d. Šiais metais bus net 44 įvai
rių tautybių paviljonai, įrengti 
jų’turimų namų patalpose. Bir
želio 8 d. O’Keefe Centre įvyko 
karavano rengėjų Metro Com
munity Folk Art Council su
rengtas pobūvis, kuriame visuo
menės ir spaudos atstovai buvo 
painformuoti apie ruošos dar
bus. Pobūvyje dalyvavo ir lie
tuvių grupė: R. Stirbys, S. Šar
kaitė, V. Narušis, D. Šablinskas. 
Lietuvių paviljonas “Vilnius” 
šiemet bus įrengtas naujuose 
Lietuvių Namuose. Jo įrengimu 
rūpinasi KLB Toronto apylin
kės valdyba. Karavano rengėjų 
reklaminėje brošiūroje rašoma 
apie “Vilnių”: “Lithuanian dan
cers and singers welcome you 
to the outdoor terrace. Step in
side to sample salti-barsciai orz 
cepelinai dumpling with meat. 
For dessert: suris su medum — 
cheese with honey. Traditional 
folk arts.”

Gerojo Ganytojo stovykla pra
sidės liepos 1 d. ir baigsis lie
pos 22 d. Priimami visi lietu
viai vaikai nuo 6 iki 15 metų 
amžiaus. Registruotis Šv. Jono 
par. klebonijoje. Mokestis už 1 
vaiką; 1 savaitei — $25, 2 sa
vaitėm — $45, 3 savaitėm — 
$55; už 2 vaikus: 1 savaitei — 
$40, 2 savaitėm — $75, 3 savai
tėm — $95; už tris vaikus ar 
daugiau iš vienos šeimos: 1 sa
vaitei — $50, 2 savaitėm — 
$90, 3 savaitėm — $110.

Australijos lietuvių krepšinio 
rinktinė lankysis ir Toronte 
jaunimo kongreso proga. Ji žais 
Toronte, Hamiltone ir galbūt 
kitur. Toronte rungtynės įvyks 
liepos 15 d. Ryersono instituto 
salėje. Visuomenė kviečiama į 
tai atkreipti dėmesį ir paremti 
Australijos tautiečių kelionę lė
šomis. Specialus komitetas tai 
kelionei finansuoti atidarė są
skaitą nr. 2662 Prisikėlimo pa
rapijos bankelyje ir kviečia tau
tiečius savo paramą ten įnešti. 
Lėšas galima siųsti ir šiuo adre
su: H. Chvedukas, 102 Varsity 
Rd., Toronto 325, Ont. Tel. 762- 
3118.

Ekskursija Į jaunimo kongre
są Čikagoje organizuojama iš 
Toronto. Autobusas išvažiuos 
birželio 30, penktadieni, 7 v.r., 
ir grįš liepos 3, pirmadieni, va
kare. Kaina vienam asmeniui už 
visą kelionę — $25. Norintieji 
važiuoti prašomi registruotis iki 
birželio 23 d. pas Ramūnę Sa- 
kalaitę tel. 7 6 6-84 79. Autobu
sas bus samdomas, jei susidarys 
40 keleivių.

Ontario etninės spaudos są
junga kartu su provincijos vy
riausybės turizmo ministerija ir 
šiemet surengė ekskursiją auto
busu- Kelionėje numatyta ap- 
lankyti: Peterboro, -Batavą, 
Kingstoną, 1000 salų, Brockvil- 
lę, Otavą, Petavą ir North Bay. 
Ekskursija išvyko iš Toronto 12' 
d. ir grįš birželio 17. “T. Žibu
riams” atstovauja Ramutė Bir- 
gelytė ir Almis Kuolas. Jiedu 
savo kelionės įspūdžius aprašys 
“T. Žiburiuose”.

“Varpo” choras birželio 6 d. 
Šv. Jono Kr. par. salėje metine 
vakariene užbaigė šio sezono 
veiklą. Pobūvyje, greta varpie- 
čių, dalyvavo visa eilė svečių, 
choro kūmai ir kt. Kalbas pa
sakė: apyl. pirm. J. Karpis, H. 
Stepaitis, J. Strazdas, buvęs 
“Varpo” drigentas St. Gailevi- 
čius, dabartinis dirigentas A. 
Ambrozaitis, kun. P. Ažubalis. 
Pobūviui vadovavęs J. Račys 
mokėjo visus linksmai nuteikti 
ir pabrėžė specialius nuopelnus 
varpiečių — Vyt. Paškausko ir 
J. Karasiejaus. Visi linkėjo 
“Varpui” sustiprinti savo skam
besį jaunais balsais.

10 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1972. VI. 15 — Nr. 24 (1167)83 MONTREAL?®
Aušros Vartų par. žinios
— Šeštadienį, birželio 17 d., 7 

v.v., Aušros Vartų parapijos salėje 
bus operos solistės Elzbietos Karde
lienės muzikos mokyklos mokinių 
koncertas. Visi kviečiami dalyvauti.

— Sekmadienį, birželio 18, įvyks 
maldininkų kelionė, suorganizuota 
Sv. Onos Draugijos. Vykstama į Sv. 
Onos šventovę La Motte, Champlain 
ežero saloje, Vermonte, JAV. Auto
busas lauks prie mūsų parapijos baž
nyčios ir 9 vai. išvažiuos. Grįžti ti
kimasi 6 v. vakaro.

— Birželio 18 d. Sv. Kazimiero 
parapija ruošia savo metinę išvyką- 
gegužinę p. Vekterienės vasarvietėje 
prie Mascouche miestelio, apie 13 
mylių nuo Pie IX tilto. “Kazimierie- 
čiai” labai kviečia “aušrokus” at
vykti į šią gegužinę.

— Kanados Lietuvių Bendruome
nės Montrealio apylinkės valdyba 
nori, kad dabartiniai religijos ir lais
vės persekiojimai Lietuvoje nepra
eitų pasaulio nepastebėti. Reikia ge
rų, tinkamai paruoštų informacinių 
straipsnių kanadiečių spaudoje. Rei
kia lėšų. “Lite” yra atidaryta spe
ciali sąskaita. Prašoma paremti šį 
užmojį.

— Pakrikštyta Eliana-Liana-Fran- 
sina, Mykolo Therrien ir Aleksand
ros Lukšaitės Therrien dukrelė.

— Ir šiais metais parapijos ko
mitetas nutarė ruošti loteriją, bū
tiną parapijos iždui papildyti. Visi 
parapijiečiai gaus laiškus su loteri
jos bilietukais. Visi prašomi ne tik 
neatsisakyti priimti tuos bilietukus, 
bet ir juos paplatinti arba didesne 
auka paremti parapiją.

— Marija Saltenienė paaukojo $10. 
Užpraėjusį sekmadienį bažnyčioje 
surinkta $167.04.

Kun. St. Kulbis, SJ, atlikęs 
trijų mėnesių kelionę, grįžo į

TORONTO,
KLK Moterų Draugijos Šv. 

Jono Kr. par. skyrius birželio 
7 d. savo parapijos salėje suren
gė moterų vakaronę, lyg ir 
priešvestuvinį pobūvį jaunimo 
kongresui paremti. Vakaronė 
buvo labai sėkminga — daly
vavo apie 150 moterų, kurios 
jaunimo kongresui sudėjo apie 
$500. Meninę programą atliko 
jaunimas. Vakaronėje dalyvavo 
ir kelios jaunimo kongreso at
stovės. Skyriui pirmininkauja 
T. Sekonienė.

R. Sakadolskis, II pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso ren
gėjų komiteto pirm., birželio 8 
d. lankėsi Toronte kongresinės 
stovyklos ir kongreso užbaigos 
iškilmių reikalu. Liet. Namuo
se įvyko posėdis, kuriame daly
vavo jaunimo atstovai, KLB To
ronto apyl. valdyba, krašto val
dybos atstovai. Nutarta pasirū
pinti atitinkama sale, užbaigos 
programa, nakvynėmis, pamal
domis ir atsisveikinimo vakaru.

Ligoniai, šv. Juozapo ligoni
nėje po operacijos gydosi Br. 
Sergantis ir R. Paškauskas. 
Western ligoninėn tyrimams iš
vyko Kaz. Kaknevičius. Atosto
gaudamas Floridoje, susirgo V. 
Skrinskas.

Ontario Place forume birže
lio 11 d., 7.30 v.v., įvyko Ukrai
niečių Diena. Programą atliko 
chorai — “Prometėjus”, “Dib- 

PETRAS

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

A D A M O N I S
e. i. b. s

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBE į

ADAMONIS INSURANCE AGENCY_INC. į
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. į

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d. 
DRAUDIMO AGENTŪRA tel 727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 W'imu 376-3781 
Albertas N O R K EL I 0 N AS, B.A. C.S.C., I B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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 P v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio mėnesio 15 dieno* 
iki rugsėjo mėnesio 15 dienos ir per visus ilguosius savaitgalius.””

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 5.0% Asmenines 8.5%
Taupomąsias s-tas ______ Nekiln. turto 8.5%Term. ind. 1 metams 6.25%

6 5% I'ekii) kredito ............ 9.0%
Term. ind. 3 metams 6.75% Investacines nuo 9% liti 12%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės andr. iki $10.900
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas, už paskolos sumą

Montreal}. Jis aplankė vakarų 
Kanados lietuvių kolonijas. To
kias keliones jis atlieka kas tre
ji metai. Grįždamas Montrealin, 
buvo sustojęs porai dienų To
ronte.

Lituanistinė mokykla išleido 
naują numerj laikraštėlio 
“Liepsna”. Išleidimo data pa
žymėta 1972 m. vasario 16 d. 
Redaktorė — Kristina Mališkai- 
tė. Septyniolikoje puslapių dup- 
likatoriūnįi atspausdinta gana 
daug mokinių rašinėlių, eilėraš
čių, juokų, galvosūkių, mįslių. 
Netrūksta ir iliustracijų, tik jos 
techniškai išėjo neryškios. Rei
kia sveikinti mokinius ir moky
tojus už šį gražų leidinėlį.

Kvebeko taupymo lakštus — 
Quebec Savings Bonds galima 
įsigyti “Lite”. Vienam asmeniui 
galima pirkti iki $30,000. Lakš
tai išleisti 10 metų ir duoda vi
dutiniškai 7.35% palūkanų, jei
gu išlaikomi iki termino. Lakš
tus kiekvienu metu galima iš
keisti į pinigus.

XVIII-sios Kanados Lietuvių 
Dienos leidinys jau ruošiamas. 
Jame bus ir skelbimų skyrius. 
Viši, kurie nori leidinyje įdėti 
savo sveikinimus ar skelbimus, 
prašomi nedelsiant juos siųsti 
XVIII-sios Kanados Lietuvių 
Dienos Komitetui, 1465 De Se- 
ve St., Montreal 205, Que. Pr. R.

Dainavoje, Manchester, Mich., 
mergaičių stovykla, vadovauja
ma Nek. Pr. M. Marijos seserų, 
bus liepos 16-30 d.d. Registra
cijos blankus ir informacijas ga
lima gauti: Sesuo M. Paulė, 1450 
De Seve St., Montreal 205, P.Q. 
(arba Immaculate Concep. Con
vent, Putnam, Conn. 06260, 
USA).

ONTARIO
rolva”, “Boyan”, “Dnipro” iš 
Sudburio; ansambliai — “Dū
liai” iš St. Catharines, Ont., šv. 
Vladimiro banduristų ansamb
lis iš Windsoro; šokių grupė 
“Kalyna”; mergaičių kvartetas 
“Verchovyna”.

Ryšium su įvykiais Lietuvo
je protesto akcijoje dalyvavo ir 
pavieniai asmenys. Pvz. K. Gin
čius parašė protesto laiškus Ka
nados premjerui ir kitiem poli
tikam. Iš Torohto miesto valdy
bos nario jis gavo šį atsakymą: 
“Dėkoju už laišką ir pastabas, 
liečiančias Lietuvos laisvę. Aš 
tikiuosi, kad artimoje ateityje 
visos Rytų Europos šalys vėl 
bus laisvos ir kad karas Vietna
me bus baigtas. Aš taip pat vi
liuosi, kad mes Kanadoje nie
kuomet neturėsime tokio karo 
ar susidūrimo ir kad visi kraš
tai artimoje ateityje bus laisvi”.

Prisikėlimo parapijos skyriaus 
katalikės moterys savo veiklos 
sezoną užbaigė gegužės 28 d. su
sirinkimu. Dalyvhį buvo gana 
daug. įdomią paskaitą, iliust
ruotą skaidrėmis, skaitė gailes
tingoji sesuo A. Zarembaitė iš 
Afrikos gyvenimo. Išsiskirstant 
vasaros atostogom palinkėta vi
soms gero poilsio. Skyriaus or
ganizuojamoms moterų reko
lekcijoms yra gauta data lapkri
čio 24-26 d.d. Port Credit reko
lekcijų namuose.
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