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Tautos ugnis
Artėjame prie stambiausio šių metų Įvykio — jaunimo kon

greso ir tautinių šokių šventės Čikagoje. Pirmieji kongreso rengi
niai prasideda birželio 24 d., kiti — sekantį savaitgali, o tautinių 
šokių šventė — liepos 2 d. Šie didieji įvykiai pradedami simboline 
ugnimi prie Jaunimo Centro, kur iškilmingai rymo paminklas žu
vusioms už laisvę. Chemiškai žvelgiant, ugnis yra paprastas gamtos 
reiškinys, kaip ir visi kiti, tačiau mūsų tautos gyvenime turi ne 
tik simbolinę, bet ir mistinę reikšmę. Senovės lietuviui ji buvo 
dievybės apraiška, dvelkianti šventumu, teikianti gėri, šilimą, bet 
kartu ir naikinanti, gaisrais prasiveržianti. Naujųjų laikų lietuviui 
ugnis, šalia praktinės naudos, turi ir simbolinę reikšmę. Ji kalba 
jam apie religinę, tautinę, širdies gyvybę, apie tėvynės meilę, apie 
negęstantį ryžtą, apie aukos dvasią, žodžiu tariant, lietuviui ugnis 
yra kažkas švento, mistiško, simboliško. Ji yra ta nematoma jėga, 
kuri degina, skatina, kelia idealo link. Tai ta pati ugnis, kuri ska
tino senovės lietuvius ginti savo pilis nuo priešo ir net nepabūgti 
Pilėnų tragedijos. Tai ta pat ugnis, kuri vedė laisvės kovų 
savanorius, partizanus ir karius į kovos lauką. Tai ta pati ugnis, 

'kuri gaivino aušrininkus, skatino tautos atgimimą ir vedė lietuvių 
širdis bendran aukuram Tai pagaliau ta pati ugnis, kuri ir šiandieną 
dega mūsų tautiečių širdyse pavergtoje Lietuvoje bei prasiveržia 
gyvybę naikinančiomis liepsnomis. Ji rusena taipgi išeivijos lietu
vių širdyse, gaivindama tą dvasinę jungtį, kuri glūdi visuose tau
tiečiuose.

★ ★ ★
Dėlto didžiai reikšminga yra simbolika pradėti tautinių šokių 

šventę ir jaunimo kongresą ugnies uždegimu prie žuvusioms už 
laisvę paminklo, išaugusio iš tos pačios ugnies. Bet ar ši simbolika 
yra tam, kad liktų gražia apeiga, paviršutiniu mostu, nepaliečian- 
čiu mūsų vidaus? Jeigu jos reikšmė būtų tiktai ritualinė, niekas 
neteiktų jai didesnio dėmesio. Ugnies simbolika lietuviui yra daug 
gilesnės prasmės. Ji primena jam laisvės ugnį, kuri nuolat rusena 
tautos gyvenime. Ji yra tas ženklas, kuris skatina tautiečius nau- 
jon dinamikom Sužibusi aukuro liepsna parodo, kad pradedamas 
didžiosios reikšmės žygis, turįs įtakos tautos gyvenimui. Toks žygis 
šiuo atveju yra laisvojo pasaulio jaunimo kongresas, sujungtas su 
tautinių šokių švente. Tai bene pirmas tokio pobūdžio renginys 
laisvajame pasaulyje. Tiesa, tai nėra karinio pobūdžio žygis, reika
laująs kraujo aukų. Bet juk žygio dydis nebūtinai turi būti matuo
jamas kariniu mastu. Šis žygis yra kultūrinio pobūdžio. Jo uždavi
nys — ne ginklais žvanginti, atomine grėsme operuoti, o lietuvių 
tautos kūrybinę, religinę, politinę, kultūrinę laisvę manifestuoti. 
Dar daugiau — šio žygio uždavinys yra perteikti P“»uviškojo entu
ziazmo ugnį jaunom širdim, kurios bręsta be savo pagrindinės atra
mos — tautos žemės, kurioje glūdi šimtmetinės šaknys. Apeiginė 
aukuro ugnis turi tapti kiekvieno lietuvio širdies ugnimi. Jei graži 
simbolika netaps tikrove, pasiliks negyvu ženklu, kalbėjusiu pra
eityje, bet nepajėgiančiu prabilti dabartyje.

★ ★ ★
Iš jaunimo kongreso bei tautinių šokių šventės lietuviškoji 

visuomenė laukia daug, ypač tie, kurie visą renginį matuoja finan
siniu mastu. Jei šventė atsieis apie porą šimtų tūkstančių dolerių, 
tai už tiek ji turinti duoti ir naudos. Bet taip skaičiuojama medžia
giniuose reikaluose. Dvasiniuose bei kultūriniuose dalykuose po- 
siekiai nėra jau taip labai apčiuopiami. Dėlto iš kongreso ir tauti
nių šokių šventės nėra pagrindo laukti doleriais apčiuopiamos nau
dos. Didžiausia viso to žygio nauda bus ta, kad jis išjudins, uždegs 
naują lietuviškosios visuomenės entuziazmą. Senstant vyresniajai 
kartai ir priaugant naujai, dažnai girdėti rezignaciniai balsai — 
nykstame! Minėtasis žygis Čikagoje turėtų parodyti, kad esame 
gyvi, gajūs ir pakankamai gausūs bei pajėgūs išlikti savoje tautoje. 
Vyresnieji, pamatę minias jaunimo, Įsitikins, kad su jų mirtimi 
lietuvybė išeivijoj nepasibaigs, kad ant lietuviškojo kamieno auga 
viltį nešančios atžalos. Jaunieji, pabendravę su sau lygiais iš dau
gelio laisvojo pasaulio kraštų, pajus naują lietuviškojo gyvenimo 
dimensiją-platumą. Jie pastebės, kad lietuviškoji veikla nėra loka
linio geto reikalas, kad ji šakojasi visuose kontinentuose. Tai pri
sidės prie jaunųjų tautinio apsisprendimo ir aktyvumo lietuviškoje 
veikloje. Jei kongresas su spalvingąja tautinių šokių švente pajėgs 
uždegti naują tautinę ugnį bei ją sustiprinti jaunimo širdyse, savo 
tikslą bus pasiekęs. Ta linkme skatina ir įvykiai Lietuvoje. Tegu 
jaunimo liepsnos tėvynėje ir išeivijoje dega ta pačia laisvos Tėvy
nės meile. Pr. G.

Toronto lietuvių tautinių šokių grupės "Gintaras”va<lovai Rita ir Juozas Ka-
rasiejai, su gausiais savo šokėjais bei rėmėjais pasiruošę vykti Čikagon ir 
dalyvauti ketvirtojoj pasaulio lietuvių tautinių šokių šventėj. Šiuo metu To
ronto “Gintaras” yra vienas pajėgiausių vienetų, turįs jaunesniųjų ir vyres
niųjų šokėjų grupes. Pernai jis labai sėkmingai gastroliavo Europoje, kur 
net keliuose miestuose atliko tautinių šokių programą, šiemet jis yra pa
kviestas dalyvauti Kanados Lietuvių Dienos programoje Montrealy

Pasaulis
Pralaužtas tylos sąmokslas ' 

Ukrainoje • Nerimas 
Laisvasis pasaulis beveik iš

tisus tris dešimtmečius tylėjo 
apie Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos pavergimą. Jis tylėjo net ta
da, kai Lietuvos laisvės kovoto
jai kraują liejo. Užsienio lietu
viams tik retom progom pavyk
davo pralaužti aną tylos sąmoks
lą. Okupuotų Baltijos kraštų 
vardai pasirodydavo spaudoje, 
Jungtinėse Tautose ir kitur dau
giausia tik tais atvejais, kai pri
reikdavo argumentų prieš so
vietus, puolančius Vakarų vals
tybes. Ilgąjį tylos sąmokslą pra
laužė Simo Kudirkos atvejis, o 
pastaruoju metu Romo Kalan
tos ir kitų pasiryžėlių gyvybės 
auka. Apie Lietuvą ir kitus so
vietų pavergtus kraštus prabilo 
visos komunikacinės priemonės. 
Vieni skelbė plačiau, kiti siau
riau. Tylos sąmokslą tęsia tiktai 
tie, kuriems sovietinis pavergė
jas tebėra svarbesnis politikos 
veiksnys nei pavergtieji.

“Baltiečių sukilimas”
Bene plačiausiai prabilo didy

sis Belgijos dienraštis “Le Soir” 
1972. VI 6, paskelbdamas ilgą, 
gerai dokumentuotą straipsnį, 
parašytą Pol Mathil. Šis auto
rius per du numerius gvildena 
sovietinės imperijos drebėji
mus, pasireiškusius Baltijos 
valstybėse, Ukrainoje, Gruzijo
je, Uzbekistane ir kitur. Tas jo 
straipsnis pavadintas “Baltiečių 
sukilimu”. Pridėtas Baltijos 
kraštų žemėlapis ii- lietuviškas 
kryžius, kuris dabar esąs dingęs 
iš Lietuvos gamtovaizdžio. 
Straipsnio įžangoje autorius 
rašo:

Kai 1940 m. birželio 17 d. Petainas 
paprašė paliaubų, Molotovas, kaip ir 
1939 m. po Varšuvos užėmimo, iš' 
reiškė Hitlerio atstovui Maskvoje 
“nuoširdžiausius sovietinės vyriau
sybės sveikinimus nuostabios vokie
čių kariuomenės pergalės proga”, 
šį kartą Stalino patikėtinis pridūrė 
ir naują mintį: “Atėjo laikas baigti 
tas intrigas, kurias bandė pinti Bri
tanija ir Prancūzija, skleisdamos ne
santaiką bei nepasitikėjimą tarp Vo
kietijos ir Sovietų Sąjungos baltie
čių kraštuose.”

Pasak straipsnio autoriaus, 
Prancūzijos pralaimėjimas įgali
no rusus pagrobti Baltijos kraš
tus. Po 30 metų lietuvis jūrinin
kas Simas Kudirka, amerikie
čių išduotas sovietams, pareiškė 
teisme: “Nelaikau savęs kaltu, 
nes aš neišdaviau savo tėvynės 
Lietuvos ... Stalino mirtis iš
gelbėjo mano tautą nuo fizinio 
sunaikinimo, bet dabar esame 
pasmerkti mirti lėta mirtimi, 
būtent, asimiliacija.”

Sugretinęs minėtus įvykius, 
“Le Soir” žurnalistas rašo, kad 
30-ties metų tyla nerodo ramaus 
gyvenimo. Toji tyla buvusi pri
mesta Maskvos, kuri į Baltijos 
kraštus neleido nei užsienio žur
nalistų, nei diplomatų. Durys 
buvo truputį pravertos, kai 
Maskva pasijuto pakankamai įsi
tvirtinusi Baltijos kraštuose.

Atpasakojęs Kauno įvykius, 
Lietuvos katalikų protestus, 17- 
kos Latvijos komunistų memo
randumą, — Belgijos žurnalis
tas daro išvadą, kad Baltijos 
kraštuose būklė yra gana rimta. 
Tai esą liudija ir m a s k v i n ė 
“Pravda” š.m. kovo mėnesį pa
skelbusi vedamąjį, raginantį ko
voti su “nacionalistinėmis Lat
vijos tendencijomis”. Tuo pačiu 
metu Maskva įsakiusi centrinei 
Talino kompartijos vadovybei 
sušaukti specialų posėdį ap
svarstyti tautiniam klausimui.

Pasak “Le Soir”, tautinis pa
sipriešinimas Baltijos kraštuo
se, ypač Lietuvoje, yra neatsie
jamai lydimas religinės rezis
tencijos. Trys milijonai lietuvių 
katalikų veda desperacinę kovą 
prieš oficialų sovietinį ateizmą. 
Jau prieš R. Kalantos įvykį 
tūkstančiai lietuvių katalikų de
monstravo Kauno gatvėse prie 
teismo rūmų, kur buvo teisia
mas kun. Zdebskis.

Tautiškumas ir socializmas
Apžvelgęs faktus, straipsnio 

autorius daro išvadą, kad po 50 
metų sovietinis tautinio klausi
mo sprendimas pasirodė nevy
kęs. Net ir po tokio ilgo indokt- 
rinavimo tautiškumas pasirodė 
esąs stipresnis už socializmą, šį 
savo tvirtinimą autorius pa
iliustruoja Ukrainos ir kitų so-

pagaliau prabilo
Belgų spauda apie baltiečių rezistenciją

Gruzijoj * Kremliaus reakcij 
vietų valdomų kraštų pavyz
džiais. Jis primena pvz. ukrai
niečių intelektualo Valentino 
Morozo atvejį ir palygina jį su 
Simu Kudirka, nes ir anas pana
šiai kalbėjęs Kievo teisme: 
“Kiekvieną kartą, kai kas nors 
gyvo iškildavo ukrainiečių ho
rizonte, jūs mesdavot akmenį, 
kuris pavirsdavo bumerangu ... 
Ir dabar kiekviena nauja repre
sija taps nauju bumerangu ...” 
Žurnalistas primena buvusio 
Ukrainos kompartijos I sekre
toriaus P. Čelesto pareiškimą: 
“Reikia demaskuoti buržuazini 
Ukrainos nacionalizmą, kuris 
antisovietinėje kovoje susijungė 
su sionistų organizacijomis ir 
įvairiomis nacionalistinėmis už
sienio grupėmis.”

Ryšium su antinacionalistine 
kova Ukrainoje esą suimta vi
sa eilė garsių veikėjų, kaip V. 
čornovil, I. Dziuba, i. Svitlyč- 
nyj, N. Strokataja, S. I. Kara- 
vansky . .. Buvo suimtas ir Liu
veno un-to studentas J. Doboč, 
kuris lankėsi Ukrainoj kaip tu
ristas. Jis buvo tardytas 4 mė
nesius Lvivo kalėjime ir apkal
tintas šnipinėjimu. Iš kalėjimo 
paleistas prieš pat Sov. Sąjun
gos užsienio reik. min. Gromy
ko kelionę Belgijon.

Tautinis pasipriešinimas esąs 
gyvas ir Gruzijoj. Ten jaunas 
istorijos daktaras Sidamonidze 
parašė knygą apie Gruzijos ne
priklausomybę 1918-21 m. ii- už 
tai buvo nubaustas — neteko 
daktaro laipsnio ir tarnybos. Su 
juo nukentėjo dar 6 asmenys. 
Dėlto “Pravda” reikalauja stip
rinti kompartijos darbą ir Gru
zijoje.

Pagaliau “Le Soir” bendra
darbis baigia straipsnį įsidėmė
tina išvada: “Darosi aišku, kad 
prievartinis inkorporavimas ir 
rusinimas įvairių periferinių 
kraštų (strateginiu požiūriu su
prantamas) gali pasirodyti di
džiosios rusų imperijos silp
nybe.”

Didžioji spauda
Cituotasis “Le Soir” tėra vie

nas iš daugelio pavyzdžių. Pla
čią informaciją paskelbė ir kiti 
Belgijos didieji laikraščiai, kaip 
“La Libre Belgique”, Ypač gau
su informacijų apie Kauno įvy
kius ir aplamai Lietuvą JAV-ių, 
Italijos, Kanados, Prancūzijos, 
Vokietijos, Švedijos, P. Ameri
kos, Australijos ir kitų kraštų 
spaudoje, išskyrus sovietinio 
bloko kraštus. Daug ištraukų 
yra surinkusi VLIKo ELTA ir 
paskelbusi savo biuleteniuose. 
Netrūko ir vedamųjų. Ypač mi
nėtinas “New York Daily News”, 
kuris birželio 15 d. laidoje rašė: 
“Po 55 metų rusų komunistų 
revoliucijos ir 32 metų raudo
nosios Baltijos valstybių okupa
cijos laisvės dvasia tebėra gyva 
bent vienoje tų valstybių — Lie
tuvoje. Rašant šias eilutes ten 
susidegino du jaunuoliai laisvės 
vardan .. . Kaip su Vašingtono

a • Pogrindžio
• Suėmimai 
spauda

iniciatyva atgaivinti seną savo 
veiklą, siekiančią laisvės visoms 
pavergtoms tautoms?” (Apie šį 
straipsnį telefonu pranešė J. Ja
cobus).

Slaptas laikraštis
Sov. Sąjungoje yra ir pogrin

džio spaucia. Bene labiausiai ži
nomas “Chronicle of Current 
Events”. Nuo 1968 m. jis tik 
vieną kartą rašė apie riaušes 
Rusijoj, būtent, Taškente 1969 
m., tačiau keletą kartų infor
mavo apie lietuvių demonstra
cijas. Apie Simą Kudirką jis ra
šė 1971 rm liepos mėn. 20 nr. 
Apie literatūros mokytojo su
ėmimą 1971 m. rugpjūčio mė
nesį ir nubaudimą avėjų metų 
darbo stovykla minėtasis laik
raštis rašė 1972 m. 23 nr. Mo
kytojo pavardė neminima, tik 
sakoma, buvo nubaustas už pa
rašymą knygos apie nepriklau
somybes praradimą ir partiza
nų likimą. 1971 m. lapkričio 
men. 22 nr. “Chronicle” infor
mavo apie lietuvių intelektualų 
memorandumą penktajam pa
saulio psichiatrų kongresui. Ja
me buvo rašoma apie septynis 
lietuvius, prievarta išsiųstus į 
psichiatrines ligonines (nurody
tos ir pavardės). Taip pat ten 
pažymėta, kad 1944-1953 m. lai
kotarpyje mirė 100.000 lietuvių 
įvairiuose maištuose. Pusė jų 
esą žuvo kovose, kiti mirė kalė
jimuose ir Sibiro tremtyje, kur 
buvo išvežta 350.000 lietuvių. 
Apie 1000 lietuvių esą buvo iš
vežta Sibiran 1956 m. po de
monstracijų Vilniuje ir Kaune, 
kuriose buvę pasisakyta už 
Vengrijos sukilimą. Tokias ži
nias pateikia biuletenis “Featu
res a. News From Behind the 
Iron Curtain” 1972 m. birželio 
6 dieną.

Naujausios žinios
Informacija apie įvykius Lie

tuvoje sunkiai pasiekia užsienį. 
Pirmąsias žinias paskleidė užsie
nio spaudos agentūros Maskvo
je. Jos tas žinias gavo telefonu 
iš Kauno ir kitų vietovių. Trūks
ta betgi detalių. Dėlto sklinda 
įvairiausi gandai, kurių neįma
noma patikrinti. Visdėlto paaiš
kėjo, kad susidegino ir antras 
jaunuolis Varėnoje — apsipylė 
benzinu ir degdamas nušoko iš 
ketvirto namų augšto. Mirė po 
keliolikos valandų. Apie tai pra
nešė ir Kanados ČBC radijo ko
respondentas Maskvoje. Nei to 
jaunuolio pavardė, nei amžius, 
nei kitos aplinkybės tuo tarpu 
nežinomos. Kalbama, kad susi
deginęs ir trečias, bet tikrų ži
nių dar nėra. “Associated Press” 
agentūros informacija, paskelb
ta “The Calgary Herald” birže
lio 14 d. ir kituose laikraščiuo
se, sako antrasis susideginęs 
prieš 10 dienų. Ta proga de
monstracijų nebuvę. Suimtieji 
demonstravę jaunuoliai (apie 
200) tardomi — jiems ruošiama 
byla. Sovietinė spauda apie tai 
nieko neskelbia.

Tel. 3 6 8- 6 8 1 3

Silvija šarkutė, šių metų Toronto lietuvių išrinkta “Miss Vilnius” atsto
vaus savo tautiečiams tautybių savaitėje — karavane Toronte birželio °4 
— liepos 1 <l„ dalyvaus jaunimo kongrese ir tautinių šokių šventėje čika- 
8°j Nuotr. J. Ligerio

Pasaulio įvykiai
JUNGTINIŲ- TAUTŲ PIRMOJI KONFERENCIJA ŽMOGAUS APLINKOS 
klausimu baigėsi Stockholme po dvi savaites trukusių politiniu 
susikirtimų, galėjusių palaidoti ateities planus. Konferencijoje da
lyvavę 114 kraštų atstovai priėmė deklaraciją gamtos taršai sustab
dyti ir patvirtino pagrindinius šios kovos principus. Bene svarbiau
sias tų principų yra nutarimas, jog kiekvienas kraštas, užteršęs 
savo kaimyno aplinką, yra pilnai atsakingas ir turi sumokėti kom
pensaciją. Gamtos apsauga rūpinsis 54 valstybių sudaryta taryba, 
vykdomojo direktoriaus vadovaujamas sekretoriatas ir ryšius su 
kitais Jungtinių Tautų vienetais palaikanti kontrolės taryba. Sekre
toriato direktorium yra numatytas konferencijai vadovavęs pran
cūzų kilmės kanadietis Maurice Strong. Jeigu gamtos taršai bus

Baltiečių protestai Kanadoj
Montrealio dienraštis "La Presse" atspausdino du reportažus

Šiemet sibirinių trėmimų su
kaktis buvo paminėta ne tik ge
dulo, bet ir protesto dvasioje. 
Tą sukaktį prisiminė visos lie
tuvių kolonijos. Didžiausi mi
nėjimai buvo surengti Toronte 
ir Montrealyje.

Kanados Baltiečių Federacija 
Toronte surengė pusiau religinį, 
pusiau pasaulietinį minėjimą 
birželio 14 d. Estų Namų salė
je. Hamiltono mergaičių chorui 
“Aidas” sugiedojus “6 Cana
da”, Federacijos pirm. U. Pe- 
tersoo tarė pradinį žodį, cituo
damas kanadiečio poeto J. Mc
Crae posmą, kviečiantį perimti 
kovos žibintą iš pavargusių ran
kų. “Aidas”, diriguojamas sol. 
V. Verikaičio, padainavo keletą 
lietuviškų dainų. Akompanavo 
J. Govėdas. Estų protestantų 
kunigas H. Tau! paskaitė Evan
gelijos tekstą ir pasakė atitinka
mą pamokslą, raginantį tęsti 
kovą su blogiu. Latvių solistė D. 
Karklinš padainavo trejetą dai
nų, palydima Inos Danekamp. 
Pagrindinę kalbą pasakė kon
servatorių partijos vado Stan- 
fieldo atsiųstas parlamento at
stovas McQuarrie, užsienio rei-

kalų komisijos narys. Jis primi
nė, kad Kanadoje baltiečiai su
daro 70.000 a s m e n ų, kurių 
bendras įnašas Kanadai esąs ne
proporcingai didelis. Jo atsto
vaujamoji Prince Edward Is
land provincija turinti tik 110.- 
000 gyventojų. Mažą šalį esą 
lengviau sutalpinti širdyje. Kal
bėtojas kritikavo dabartinės vy
riausybės užsienio politiką, ve
dančią izoliacijon. Seniau turė
tą tarptautinį prestižą Kanada 
praradusi. Prieš 10 metų jis kal
bėjęs Jungt. Tautose apie kolo- 
nizmą. Nuo to laiko daug kas 
pasikeitė, bet ne rusų koloniz- 
mas, nuo kurio kenčia daug 
tautų.

Užbaigai estų pučiamųjų or
kestras pagrojo J. Sibelijaus 
“Finlandia” ir himnus — estų, 
latvių, lietuvių. Latvių atstovas 
G. Sukse, dėkodamas kalbėtojui 
ir programos dalyviams, kvietė 
visus baltiečius būti radikales
niais laisvės kovoje.

Demonstracija Montrealyje
Montrealio baltiečiai surengė 

demonstraciją miesto centre, 
(Nukelta į 8-tą psl.)

paskelbta rimta kova pasauliniu 
mastu, jo pareigos gali būti 
svarbesnės net už Jungtinių 
Tautų sekr. K. Waldheimo. Kon
ferencijos nutarimus pirmiausia 
turės patvirtinti Jungtinės Tau
tos, o valstybės juos vykdys sa
vanorišku principu. Išlaidoms 
padengti numatytas $100 mili
jonų fondas penkeriem metam. 
Konferencijoje nedalyvavo So
vietų Sąjunga su savo bloku, 
kai jos dalyviai nesutiko duoti 
balsavimo teisės R. Vokietijai. 
Spėjama, jog Maskva, dėl gry
nai politinių priežasčių boikota
vusi konferenciją, sutiks vykdyti 
bent dali jos nepolitiniu nuta
rimų.

TAIKOS OFENZYVA?
Spėliojimų bangą Vietnamo 

taikos klausimu sukėlė dvi ne
tikėtos kelionės: augščiausiojo 
sovieto pirm. N. Podgorno — į 
Hanojų ir prez. R. Niksono pa
tarėjo H. Kissinger — į Pekin- 
gą. Amerikiečių aviacija A. Pod
gorno vizito metu sustabdė Ha
nojaus bei jo apylinkių bombar
davimus. Sis žingsnis neoficia
liai pabrėžė prez. R. Niksono 
pritarimą A. Podgorno susitiki
mui su Š. Vietnamo vadais. Su
sidaro įspūdis, jog prez. R. Nik- 
sonas savo pokalbiuose su L. 
Brežnevu buvo išsiderėjęs slap
tą sovietų paramą karui Vietna
me užbaigti. Grįždamas iš Ha
nojaus į Maskvą, A. Podgornas 
pareiškė žurnalistams Kalkuto
je, kad Sovietų Sąjunga rems 
Paryžiaus taikos derybas, kurios 
pastaruoju metu buvo nutrauk
tos. Prez. R. Niksono patarėjas 
H. Kissinger Pekingan šį kartą 
nusivežė Vietnamo reikalų spe
cialistą J. Negroponte. Taigi, ir 
Pekinge, matyt, bus kalbama 
apie Vietnamo karo užbaigimą.

PASITRAUKIA PREMJERAS
Nuo 1964 m. Japoniją valdęs 

premjeras E. Saku pranešė li
beraliųjų demokratų partijai, 
kad jis yra pasiruošęs išeiti į 
pensiją, kai bus išrinktas nau
jas partijos vadas. Žymiausi 
pretendentai į jo vietą yra už
sienio reikalų ministeris T. Fu
kuda ir pramonės bei užsienio 
prekybos ministeris K. Tanaka. 
Premjero E. Saku populiaru

mui pakenkė du prez. R. Nikso
no ėjimai politinių šachmatų 
lentoje — staigi kelionė į Pe- 
kingą ir padidinimas muito už
sienio importui dolerio krizės 
metu. Tokijo mieste premjero 
E. Saku atsistatydinimo išvaka
rėse viešėjęs prez. R. Niksono 
patarėjas H. Kissinger garanta
vo, kad ateityje JAV vengs to
kių nemalonių netikėtumų Ja
ponijai.

MAŽIAU VODKOS
Leninas kadaise drįso religi

ją pavadinti opiumu liaudžiai, 
bet iš tikrųjų tokiu opiumu tapo 
vodka. Girtavimas Sovietų Są
jungoje bei jos užimtuose kraš
tuose pasiekė tokią katastrofiš
ką būklę, kad ministerių tary
ba dabar buvo priversta pa
skelbti alkoholinių gėrimų ga
mybos sumažinimą ir vodkos 
pardavimo suvaržymus. Sovietų 
pilietis vodkos dabar galės įsi
gyti tik nuo 11 v.r. iki 7 v.v. Al
koholinius gėrimus pardavinėju- 
sieji kioskai pašalinami iš ato- 
stogininkams skirtų viešbučių, 
masinių pramogų vietovių, ligo
ninių, geležinkelių ir aerodro
mų stočių, mokslinių institucijų 
ir netgi naujųjų statybų aikščių, 
įstatymas taipgi draudžia 100 ir 
112 laipsnių stiprumo vodkos 
gamybą, leisdamas tik 80 laips
nių, ir reikalauja gaminti dau
giau alaus bei vyno.

PRADEDA POKALBIUS
Po 19 metų visiško santykių 

nutraukimo Šiaurės ir Pietų Ko
rėjos ryžosi pradėti pokalbius 
dėl karo išdraskytų šeimų su
jungimo, abipusių vizitų ir ko- 
respondencinių ryšių atstaty
mo. šį nutarimą padarė Pan- 
munjom vietovėje posėdžiavę 
abiejų kraštų Raudonojo Kry
žiaus atstovai.

LIKVIDAVO GAUJĄ
V. Vokietijoje išgarsėjusios 

kairiųjų anarchistų Baade r— 
Meinhof gaujos vadai jau pate
ko į policijos rankas. Prieš ke
letą savaičių Frankfurte buvo 
suimtas revoliucininkas studen
tas Andreas Baader, o dabar 
Hamburge panašaus likimo su
silaukė ir gaujos ideologe Ulri- 
ke Meinhof, buvusi žurnalistė.
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® RMIAMEfiYMIMt
* Kristaus Kūno šventės pro

ga pop. Paulius VI, kalbėdamas 
Romos užmiesčio parapijos ti
kintiesiems, pareiškė, kad tik
ras Kristaus sekėjas negali ar
tintis prie Dievo stalo su pyk
čiu savo širdyje. Priėmusieji 
Kristaus Kūną, esą negali pa
miršti meilės Įstatymo, kuris tu
ri apimti visus žmones, net ir 
netikinčius i Dievą. Mes turime 
savo meilę rodyti kiekvienam. 
Tai nėra utopinė svajonė, bet 
žmogiškosios bendruomenės pa
grindas, nes žmonija tikrai gy
vuoti gali tik meilėje, o ne pyk
tyje, smurte, keršte bei sava
naudiškume.

* Kristaus tikrasis buvimas 
Eucharistijoje buvo pabrėžtas 
Pauliaus VI bendrosios audien
cijos metu Vatikane. Pabrėžda
mas Eucharistijos svarbą, jis 
rekomendavo permąstyti 5 Eu
charistijos bruožus: 1. tikrą Kris
taus buvimą duonos ir vyno pa
vidaluose; 2. ne tik maisto, bet 
ir aukos reikšmę Eucharisti
joj; 3. kunigo reikalingumą tos 
paslapties Įgyvendinimui; 4. ap
sivalymo nuo nuodėmės reika
lingumą, priimant Komuniją; 
5. supratimą meilės bei vieny
bės kaip specifinę Eucharistijos 
pasekmę. Jis taipgi pridūrė, kad 
reikėtų reaguoti prieš Kristaus 
Eucharistijoje nuolatinio buvi
mo paneigimą. Klaidingas esąs 
aiškinimas, kad Kristus yra 
duonos ir vyno pavidaluose tik
tai Mišių metu, o paskui visa vėl 
atsikeičia Į paprastą duoną ir 
vyną. Kristus duonos ir vyno 
pavidaluose pasiliekąs visą lai
ką ir po Mišių. Todėl jis visada 
turėtų būti atitinkamai garbina
mas Švenčiausiame Sakramen
te.

* Luis Boitel, garsus Kubos 
studentų vadas, mirė nuo kanki
nimų Castillo del Principe ka
lėjime, Kuboje, atsisakęs prisi
dėti prie komunistinės valdžios 
priešų rehabilitavimo progra
mos. Net keturis kartus per sa
vo kalinimą Boitel atsisakė leis
ti savo vardą naudoti komunis
tinei propagandai. Prieš Kubo
je Įvykusį perversmą Boitel bu
vo labai populiarus studentų 
veikėjas, kurio dėka buvo suor
ganizuoti studentai kovai prieš 
diktatorių Fulgencio Batista. 
Tačiau, kai Fidel Castro po per
versmo perėmė valdžią, jis buvo 
nušalintas kartu su kitu katali
kų veikėju, La Salle vienuolijos 
broliuku Joes R. Villalon, ir nuo 
1960 m. ištisai kalinamas iki 
mirties. Paskutiniu metu jis bu
vo visiškai sumuštas, subady
tas ir sulaužyta nugara. Prieš 
mirtį svėrė vos 70 svarų.

* šeštame katalikų sekmini- 
ninkų suvažiavime Notre Dame, 
Indianoje, vysk. Joseph C. Mc 
Kinney skatino visus susirinku
sius pasilikti ištikimais popie
žiaus vadovybei. Kalbėdamas 
11,500 dalyvų miniai, jis paste
bėjo, kad eilė vyskupų yra pa
sisakę už šį sąjūdį, nes jis ska
tina gilesnį maldos gyvenimą, 
šventumą, dėmesį šv. Raštui ir 
meilę Bendrijos sakramentams. 
Yra betgi nemažai vyskupų, ku
rie vengia šio sąjūdžio dėl jo 
emocionalizmo, antiintelektua
lizmo, ekumeninio indiferentiš
kumo, sudarančio sąlygas iš
augti privilegijuota j ai grupei. 
Vyskupas pabrėžė, kad visi turi 
savyje padaryti vietos Šv. Dva
siai, kad tokiu būdu taptų įran
kiais Dievo kūryboje. Kevin 
Ranaghan, vienas sekminininkų 
pradininkų, savo kalboje paste
bėjo, kad sekmininkai neturėtų

M O HAW K
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 vai. vakaro.

1972. VI. 22 — Nr. 25 (1168)

savęs laikyti atskiru, privilegi
juotu Kristaus Kūnu, o jaustis 
tik dalimi visos Šv. Dvasios gai
vinamos Bendrijos. Amerikos 
vyskupų konferencija kol kas 
nėra nei užgyrusi, nei pasmer
kusi šį sąjūdį. Ji paliko galimy
bę jam vystytis. Jos oficialiu 
stebėtoju yra paskirtas vysk. 
McKinney.

* Prancūzijos vyskupų darbo 
komisija paskelbė raštą, kuria
me sako, jog nėra prieštaravimų 
tarp Evangelijos ir ekonominės 
bei politinės socialistų sistemos, 
jei pilnai apsaugojamos asmeni
nės žmogaus teisės, rūpinamasi 
tikra žmonijos pažanga ir lei
džiama žmogui siekti savo ant
gamtinio pašaukimo. Šiuo metu 
betgi esąs didelis prieštaravi
mas tarp ateistinės bei materia
listinės marksizmo filosofijos ir 
krikščioniškojo tikėjimo.

* “Indijos Šv. Tomo Krikš
čioniškoji Enciklopedija”, bend
ras katalikų, ortodoksų ir Mar 
Thoma Bendrijų leidinys, jau 
pasirodė Indijoje. Tai 1,000 
puslapių knyga, kuri apibūdina
ma kaip nepaprastas Indijos 
krikščionių bendras laimėjimas 
spaudoje. Veikalas išleistas po 
ketverių intensyvaus darbo me
tų 1900 m. sukakties nuo apaš
talo šv. Tomo mirties proga.

* Jėzuitų žurnalas “Civilta 
Cattolica” Įsidėjo Gregoriaus 
universiteto profesoriaus kiin. 
Jean Galot, SJ, straipsnį, kuria
me smarkokai pasisakoma prieš 
pradžios mokyklų vartojamą 
katekizmą dviejose Olandijos 
vyskupijose. Tvirtinama, kad 
ten vartojamas katekizmas ne
suderintas su katalikiškąja 
doktrina, nors paruoštas 20 mo- 
kytojų-speciaiistų ir penkių 
Nijmegen katalikiškojo univer
siteto profesorių. Tų vyskupijų 
vyskupai jau 1971 m. lapkričio 
mėnesį buvo Vatikano iškviesti 
tuo reikalu pasitarti. Jėzuitas 
teologas tvirtina, kad katekiz
mas parašytas su noru pristatyti 
“tyresnį” Kristų, negu tas “de
formuotasis”, randamas Šv. Raš
te. Daugelyje atvejų, pasak kun. 
Galot, katekizmo autoriai panei
gia arba abejoja N. Testamento 
istorinių faktų tikrumu. Svar
biausia, jis pabrėžia, pateikiama 
nuomonė, pagal kurią rastas 
tuščias Kristaus kapas aiškina
mas kaip sukurta legenda, ku
rios pagalba pirmieji krikščio
nys bandę pabrėžti savo tikėji
mą.

* Dėl moralinių priežasčių 
mokslininkai turėtų sulaikyti vi
sus bandymus mėgintuvėlio kū
dikio (test-tube baby) išaugini- 
mui. Taip pasisakė dr. Paul 
Ramsey savo straipsnyje Ameri
kos medikų draugijos žurnale, 
pabrėždamas, kad dirbtinis ap
vaisinimas esąs neetiškas medi
cininis eksperimentavimas ir 
todėl absoliučiai neleistinas.Vie
na iš priežasčių — toks eksperi
mentavimas gali padaryti neati
taisomą žalą dirbtiniu būdu iš
augintai žmogiškajai gyvybei. 
Net ir tuo atveju, jei taip išau
gintas kūdikis nebūtų protiškai 
atsilikęs ar deformuotas, pats 
veiksmas vistiek būtų nemora
lus, nes eksnerimentavimo pra
džia nemorali. Veiksmas netam
pa moralus vien dėlto, kad duo
da gerus rezultatus. Dr. Paul 
Ramsey yra protestantų religi
jos profesorius Princenton uni
versitete ii’ Amerikos medikų 
draugijos teisinės tarybos pata
riamojo medicininės etikos ko
miteto narys. Kun. j stš.

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS

Mažos grupės dideli darbai Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus

Švedijos estų komitetas meti
niame posėdyje priėmė ir pa
tvirtino 1971 m. finansinės veik
los apyskaitą, kuri siekia 1,3 mi
lijono kronų sumą. Stambiausią 
sąmatos dalį — 900.000 kronų 
— sudarė Švedijos vyriausybės 
parama, skiriama estiškųjų mo
kyklų mokytojų ir komiteto tar
nautojų algoms apmokėti. Šve
dų darbo įstaigos, komitetui pri
žiūrint, išlaiko visą eilę estų ti
kybinių, kultūrinių ir moksli
nių draugijų darbuotojų. Be to, 
praėjusiais metais iš valdžios iž
do buvo paskirta 55.000 kronų 
estų jaunimo veiklai paremti.

Estų mokyklos
Nuo pat savo įsisteigimo pra

džios Švedijos estų komitetas 
per ištisą amžiaus ketvirtį daug 
rūpinosi mokyklomis su estų 
dėstomąja kalba. Šiuo metu vei
kia dvi šešių skyrių estiškosios 
pradinės mokyklos — Stockhol- 
me ir Goeteborge. Jos priklauso 
Švedijos mokyklų tinklui ir nau
dojasi visomis viešųjų mokyklų 
teisėmis. Jas baigę estų vaikai 
gali toliau mokslą tęsti kitose 
švedų mokyklose, į kurias jie 
priimami be stojamųjų egzami
nų. Švietimo ministerija ir mo
kyklų žinyba laiko komitetą 
faktiniu estiškųjų mokyklų tvar
kytoju.

Kituose miestuose, kur gyve
na mažesnis skaičius estų, veikia 
komiteto išlaikomos vadinamos 
papildomosios mokyklos. Per
nai, kaip matyti iš metinio veik
los pranešimo, veikė 12 papil
domųjų mokyklų, kuriose švedų 
mokyklas lankantieji estų vaikai, 
mokomi gimtosios kalbos, isto
rijos ir tėvynės pažinimo. Pa
pildomosios mokyklos veikia 
vieną ar du kartus per savaitę. 
Be to, Stockholme dar veikia 
estų vaikų darželis, savaitinės 
žaidimų grupės Goeteborge ir 
Lunde.

Jaunimas ir mokytojai
Komitetas rūpinasi ne tik mo

kykliniu mokymu, bet ir įvairio
pa jaunimo veikla. Jai tvarkyti 
ir prižiūrėti prie komiteto vei
kia atskira įstaiga jaunimo rei
kalams. Įstaigos darbui vado
vauja du instruktoriai, kuriuos

LIETUVIAI LAUKIA
KARO 

I

ALBINAS GRAŽIŪNAS

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Naujokaitį sužeidė

Tik laimingų aplinkybių dėka 
gyvas išliko ir Lietuvių Akty
vistų Fronto Vilniaus štabo na
rys M. Naujokaitis, kuris, kaip 
jau buvo minėta, buvo pasiųstas 
iš Vilniaus į Vokietiją. Atlikęs 
savo uždavinį, M. Naujokaitis 
per Velykas leidosi atgal į Lie
tuvą. Bet pasienio palydovų bu
vo nurodyta netinkama perėji
mui vieta. Yra įtarimo, jog vo
kiečiai sąmoningai tai padarė, 
norėdami trukdyti lietuvių po
grindžio veiklą, nes tasai pogrin
dis turėjo kitą tikslą, negu na
cinė Vokietija. Vos spėjus Nau
jokaičiui nugalėti vielų kliūtis, 
į jį pradėjo šaudyti rusų pasie
nio sargybiniai. Atsišaudyda
mas Naujokaitis bandė grįžti į 
Vokietiją, tačiau buvo sužeistas 
į kairiąją krūtinės pusę ir dešinę 
koją. Kad ir sužeistas, jis dar 
nušovė jį puolusius sargybinių 
šunis ir bandė pasiekti netolimą 
miškelį, bet buvo dar kartą pa
taikytas į krūtinę. Tad nors miš
kelį ir pasiekė, nebeteko jėgų, 
ir rytojaus dieną jį jau be sąmo
nės pasienio sargybiniai surado.

Suradę sunkiai sužeistą, rusai 
M. Naujokaitį nuvežė į Taura
gės ligoninę. Tačiau kaip ir ki
tose pasienio ligoninėse med. 
studentas Br. Stasiukaitis ir šio
je ligoninėje buvo suorganiza
vęs aktyvistų grupę. Viena tai 
grupei priklausiusi gailestingo
ji sesuo ištisą naktį budėjo prie 
sužeisto Naujokaičio. Trumpam 
laikui atgavęs sąmonę, jis spėjo 
šiai pogrindžio narei perduoti 
Lietuvių Aktyvistų Fronto va
dovybės Berlyne pageidavimus, 
kuriuos pas pik. K. Škirpą at
mintinai išmokęs.

Tauragės ligoninės gail. se
suo, gavusi iŠ Naujokaičio Lie
tuvos pogrindžio vadovybei skir
tas žinias, išsikvietė jai žinomą 
ryšininkę, per kurią buvo per
davinėjamos žinios iš Lietuvos 
aktyvistų vadovybei Vokietijo
je ir iš Vokietijos Lietuvos an
tikomunistiniam p o g r indžiui, 
kad ji iš Naujokaičio gautas ži
nias perduotų Lietuviu Aktyvis
tų Fronto štabui. Ryšininkė tai 
ir įvykdė — balandžio 16 d. tos 
žinios jau buvo gautos Kauno 
štabe. Bet Naujokaitis buvo en
kavedistu rankose ir jam grėsė 
kpt. Švarplaičio likimas. Kiek 
atsigavusį jie perkėlė jį iš Tau

išlaiko Švedijos jaunimo tary
ba. Toje taryboje estų komite
tas turi savo nuolatinį atstovą. 
Komiteto įstaiga jaunimo rei
kalams tvarko jaunimo draugi
jų ir sambūrių darbą, sportą, 
laisvalaikio užsiėmimus, organi
zuoja estų kalbos ir istorijos 
bei kitų dalykų kursus. Jos ini
ciatyva pernai buvo sušauktas 
visoje Švedijoje besimokančio
jo ir studijuojančiojo estų jau
nimo tridienis suvažiavimas. 
Šiuo metu vyksta pasiruošimai 
pasiųsti Švedijos estų skautų 
būrį į Kanadoje įvyksiančią pa
saulinę estų skautų stovyklą.

Metinėje auklėtojų konferen
cijoje dalyvavo 120 mokytojų ir 
vadovų, dirbančių su jaunimu. 
Mokslo metų pradžioje buvo su
rengti specialūs kursai 25 mo
kytojams. Programoje daug dė
mesio skiriama metodiniams da
lykams, kaip mokyti estų kal
bos, istorijos, dainavimo, kaip 
spręsti šiuolaikines jaunimo 
problemas. Pernai vasarą buvo 
surengti estų jaunimo vadovų 
kursai Tunise. Gegužės mėnesio 
pradžioje Romoje buvo suvažia
vę estų studentai svarstyti euro
pinės vienybės klausimų.

Švedijos jaunimo taryba jau 
eilė metų organizuoja jaunimo 
suvažiavimus užsienyje. Jauni
mas juos mėgsta — jam patin
ka keliauti. Be to, tokios rūšies 
susitikimus surengti užsienyje 
atsieina žymiai pigiau, negu Šve
dijoje. Jaunimo taryba remia ir 
estų išvykas bei kursus užsieny
je tomis pačiomis sąlygomis. 
Dalį kelionės ir išlaikymo išlai
dų padengia patys dalyviai.

Kultūriniai ir socialiniai 
reikalai

Estų komitetas nesiriboja vien 
tik jaunimo švietimu. Veikia su
augusiųjų pasitobulinimo kur
sai, kurie taip pat remiami šios 
rūšies veiklą tvarkančiųjų šve
dų įstaigų. Gaunama finansinė 
parama nevaržo rengėjų laisvės 
savo nuožiūra spręsti ir tvarky
ti programos reikalus. Jais rū
pinasi įvairios draugijos, bend
radarbiaujančios su komitetu, 
choristų ir vaidintojų sambūriai, 
savišvietos rateliai.

Komitetas turi skyrių sociali

ragės ligonines į Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimo ligoninę 
ir tik laukė, kada jis tiek sustip
rės, kad galėtų pradėti tardymą. 
Tačiau viso to Naujokaičiui pa
vyko išvengti — prasidėjo ka
ras, ir jis kartu su kitais to ka
lėjimo kaliniais išsilaisvino.

Būtėnas ir Dženkaitis
Kiti, bandydami pereiti sie

ną, daugelis taip pat susitiko su 
dideliais sunkumais, tik jiems 
laimingiau pasibaigė kartais 
nemažiau sunki padėtis. Sovie
tams labai sustiprinus sienos 
apsaugą, Lietuvių Aktyvistų 
Fronto ryšininkams teko per 
sieną kone jėga veržtis, ir ne
kartą jiems yra tekę su enkave
distais susišaudyti. Vienu atve
ju J. Būtėnas, bandydamas per
eiti sieną, buvo pastebėtas so
vietinių sargybinių, ir sugrįžo 
atgal, tik atsišaudydamas ir ap
metęs juos rankinėmis granato
mis. Ltn. J. Dženkaitis, 1941 m. 
birželio 17 d. perėjęs iš Vokie
tijos į Lietuvą, kiek toliau nuo 
sienos buvo taip pat patekęs ru
sams į rankas. Laimingu atveju 
jam pavyko nesukelti įtarimo, 
kad grįžta iš Vokietijos, ir, pa
laikytas vietos gyventoju, buvo 
pristatytas apkasų kasti. Juos 
keletą dienų, ligi prasidėjo ka
ras, ir kasė, išgelbėjo jį, tur būt, 
tai, kad vokiečių gamybos 
— iš tikro popierinius — drabu
žius, prieš pereidamas sieną, iš
sikeitė su vienu tą pat dieną at
bėgusiu mokytoju į Lietuvoje 
dėvėtus drabužius.

Kaip tik šis savo uždavinius 
vykdantiems ryšininkams pavo
jus buvo priežastis, kodėl Lie
tuvių Aktyvistų Fronto vadovy
bė Lietuvos pogrindžiui nurodė, 
kad ryšius su ja pirmoj eilėj pa
laikytų per pasienyje esančius 
vienos ir kitos pusės ryšinin
kus. Tie ryšininkai gana sėk
mingai veikė. Vienas jų, pvz., 
savo 1941 m. birželio 13 d. ra
porte apie savo veiklą vadovy
bei Berlyne pranešė: “Paskuti
niu laiku mačiausi su daugeliu 
anos pusės asmenų, kurie tuo
jau grįžo atgal. Iš jų susidariau 
tvirtą nuomonę, kad jau daugu
ma anos pusės veikėjų mūsų nu
rodymus žino. Be to, kiekvienam 
jų perduotos tos instrukcijos 
vietos, kurios atrodė jiems žino
tinos. Tuo būdu painformuota į 
ten grįžtančių asmenų: mano 
paties 9, pasieniečių (LAF pa

niams reikalams. Pagrindinis jo 
vedėjo uždavinys — teikti tei
sinę paramą pensininkams, ku
riem nevisada lengva susigaudy
ti painioje socialinio aprūpini
mo tvarkoje. Jis taip pat pade
da, tvarkant palikimo, įgalioji- 
ino, vertimų ir panašius reika
lus. Estų komiteto išduodamie
ji ir patvirtinamieji dokumentai 
pripažįstami tiek oficialių švedų 
įstaigų, tiek Vakarų valstybių 
pasiuntinybių Stockholme.

Nuo pat savo įsisteigimo 1943 
m., kai Švedijon atvyko pirmie
ji estų pabėgėliai, komitetas vi
są laiką tarpininkavo tarp vieti
nės estų bendruomenės ir šve
dų įstaigų. Savo veiklos dėka jis 
užtikrino pastovią finansinę pa
ramą tautinės kultūros darbui, 
kuris apjungia 22.000 Švedijo
je gyvenančių ir estiškai mąs
tančių asmenų.

Visa tai neatsirado savaime. 
Tik sąmoningai ir su didele iš
tverme siekdamas savo tikslų, 
Švedijos estų komitetas pasiekė 
tokią padėtį, kuri gali šviesti 
pamokančiu ir patraukliu pavyz
džiu ne tik kitoms išeivių gru
pėms, bet ir aplamai visoms ma
žumoms, kurios sugeba įvertin
ti ir pasinaudoti lygiateisės de
mokratinės santvarkos privalu
mais. Pagarba estams, kurie iš 
Švedijos vyriausybės išsikovojo 
ne tik pilnateisių individų, bet 
ir pilnateisės tautinės grupės 
visuomeninę padėtį — A. L.

N. B. Balandžio 6 d. mirė Iz
raelio seimo (Kneset) pirminin
kas ir žymus socialistų partijos 
veikėjas Reuben Barkatt. Jis 
buvo gimęs 1906 m. Lietuvoje, 
studijavo Paryžiaus ir Strasbur- 
go universitetuose. 1926 m. ap
sigyveno Palestinoje, dirbo va
dovaujantį darbą socialistų par
tijoje ir profesinėse sąjungose. 
1961 m. buvo Izraelio ambasa
dorium Norvegijoje. Nuo 1966 
m. parlamento narys, o pasku
tiniu metu jo pirmininkas. Ve
lionis pabrėždavo savo lietuviš
kąją kilmę. Kai pernai Izraely
je lankėsi estų socialdemokra
tų partijos vadas J. Mihkelson, 
Barkatt jam pareiškė: “Mes esa
me seni kaimynai, nes aš esu iš 
Lietuvos”. — A. L.

sienio postų. KŠ) draugų per 10. 
Kaip anksčiau minėjau, jau pa
siųsta pilnoji instrukcija raštu 
Vyr. Vadovybei (centrams Vil
niuje ir Kaune. KŠ). Iš to išei
nant, be jokios abejonės jau ga
lima tvirtinti, kad visa provin
cija (Lietuva) atliks savo parei
gas.” (Cit. Lituanistikos Darbai, 
II, 94 psl.).

PASIRUOŠIMAI VIDAUS 
GYVENIMUI TVARKYTI
Lietuvių Aktyvistų Fronto 

vadas ir anksčiau minėti patikė
tiniai sudarė vadovaujančią 
grandį ir posėdžiavo kas savai
tė, o kartais ir po kelis kartus į 
savaitę, svarstydami ir spręsda
mi iškylančius klausimus. Dar
bas vyko gana sklandžiai ir su
tartinai. Tačiau ilgainiui Lietu
vių Aktyvistų Fronto vadovau
jančiai grandžiai vienai visus iš
kylančius klausimus išspręsti 
bei visais aktualiais reikalais 
rūpintis pasidarė nebeįmano
ma. Tad buvo sudarytos komisi
jos. Tokių veikusių ar dar tik 
formuojamų komisijų sudaryta 
20, kurių pirmininkais buvo: 1. 
ideologijos — dr. A. Maceina, 2. 
organizacijos — inž. K. Bru
nius, 3. finansų — inž. E. Galva
nauskas, 4. prekybos — dr. A. 
Danta, 5. pramonės — pik. ltn. 
inž. K. Ambraziejus, 6. žemės 
ūkio — dr. P. Karvelis, 7. darbo 
ir socialinės apsaugos — dr. P. 
Ancevičius, 8. teisingumo — dr. 
M. Brakas, 9. administracijos— 
K. Zaikauskas, 10. užsienio lie
tuvių — R. Skipitis, 11. kultū
ros — V. Alantas, 12. dorovin
gumo — kun. S. Yla, 13. susi
siekimo — inž. J. AugustaitiSj 
14. krašto apsaugos ■<— gen. St. 
Raštikis, 15. moterų — dr. V. 
Karvelienė, 16. politikos — dr. 
T. Dirmeikis, 17. propagandos 
-— B. Raila, 18. jaunuomenės— 
dr. J. Jurkūnas, 19. ryšiams su 
kraštu — mjr. S. Puodžius, 20. 
saugumo reikalų — Jz. Džen- 
saugumo—Jz. Dženkaitis. (B.d.)

* Tarptautinės Gydytojų Ko
legijos 18-įo pasaulinio kongre
so proga Paulius VI atnašavo 
Mišias ir tarė žodį suvažiavu
siems delegatams, kurių buvo 
virš 1,000. Jis pabrėžė, kad gy
dytojai turi nuolat rodyti savo 
moralinį jautrumą kovoje už 
žmogiškąją gyvybę, remti kata
likiškąjį mokymą, pasisakyti 
prieš narkotikus, kontracepciją.

FINANSINIAI RŪPESČIAI
Iš viso laisvojo pasaulio ruošiasi 

kilti lietuvių jaunimas į Čikagą. Dar 
vis jieškonia jiems nakvynių, renka
mi pinigai švenčių sąmatoms suba
lansuoti. Prieš kuri laiką “Draugo” 
dienraštyje inž. Br. Nainys paskelbė 
nedžiuginančią žinią: gegužės 19 d. 
jaunimo kongresui iš JAV nustaty
tos $90,000 kvotos pajamų skiitin 
įrašyta tik $29,039. Tai sudaro tik 
32.3% kvotos. Per likusį nepilną 
mėnesį iždui pripildyti dar reikėjo 
$60,961. Todėl šiuo metu ypač ak
tyvią pinigų rinkinio akciją jaunimo 
kongresui yra išvysčiusius LB apy
linkės Čikagoje, nors dar nepasiekė 
BALFo arba kun. Suginto surenka
mų sumų.

Matyt, ir IV taut, šokių šventės 
rengėjai eina didelio taupumo keliu, 
nes ir jiems sąmatai subalansuoti dar 
trūksta apie $25,000. Iki šiol, didžią
sias šventes ruošiant, iš anksto ne
mokamais bilietais būdavo aprūpina
mi liet, laikraščių redaktoriai bei jų 
atstovai, o taip pat ir tie spaudos 
žmonės, kurie iš anksto populiarina 
tokias šventes spaudos puslapiuose 
ar radijo bangomis. IV taut, šokių 
šventės rengėjai jiems bilietų bent 
iki birželio 12 d. dar nebuvo išsiun- 
tinėję. Gegužės 31 d. spaudos konfe
rencijoje IV taut, šokių šventės in
formacijos vadovė R. Rudaitienė pri
vačiai net pareiškė, kad ji jau ruo
šiasi bilietus pati įsigyti. Sunku pa
tikėti, kad su tuo sutiks taut, šokių 
šventės rengėjų k-to pirm. dr. L. 
Kriaučeliūnas. Pirmoji kregždė tai 
Lietuvos gen. konsolės Čikagoje J. 
Daužvardienės ir inž. V. Adamkaus 
bei jo žmonos spaudos atstovams iš
siuntinėti kvietimai dalyvauti gar
bės svečių priėmime prieš praside
dant IV taut, šokių šventei Čikagos 
Amfiteatre. Tą priėmimą finansuoja 
inž. Valdas Adamkus su žmona. Ofi
cialūs kvietimai papuošti Lietuvos 
herbu — vyčiu, nors juos išsiunti
nėjo neeilinis JAV valdžios įstaigos 
pareigūnas. Tai lietuviui suteikia 
malonios šilumos.

PERKRAUTA DIENA
Laisvojo pasaulio lietuvių sostinės 

lietuviškąjį gyvenimą sunku tiksliai 
ir aprašyti, nes jis tiesiog perkrau
tas. Žvilgterėkim į sekmadienį, bir
želio 18. Visų pirma BALFo geguži
nė, viliojanti į gamtą, o kartu žadi
nanti sąžinę savo tikslu — uždirbti 
doleriai eis užmirštųjų lietuvių šal
pai tėvynėje, Sibire ir kitur. Tą 
pačią dieną, 4 v. p. p., Jaunimo Cent
re parengimas naujojo Jaunimo 
Centro statybai užbaigti. Jame akto
riai atliks V. Krėyės. ‘‘Raganiaus” iš
traukas. Gi 7 v. v. Marquette Parko 
liet, bažnyčioje VI. Baltrušaičio va
dovaujamas choras atliks Cherubini 
“Requiem”, dalyvaujant vargonų vir
tuozui Z. Nomcikai iš Ročesterio. 
Koncertas skirtas prisiminimui tų, 

Laisvojo Pasaulio Lietuviu
IV-tosios 1 autiniu Šokiu 

i \

Šventės programa

šeštadienis, liepos 1
7 v. vakaro

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

> 

►

►

>

Dalyvaukime IV tautinių šokių šventės j

BANKETE | 
ir linksmai praleiskime laiką!

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

* * . * | g c

kurie žuvo kovose už Lietuvos lais
vę, kurie buvo nukankinti Sibire ir 
kitose koncentracijos stovyklose.

PAGARBA MOKYKLOMS
Per paskutinius du savaitgalius 

vyko mokyklų šventės, todėl gal ir 
pastarieji trys parengimai taip ryš
kiai susimetė į vieną dieną. Mar
quette parko liL mokykloje praėju
siais metais mokėsi 282 mokiniai, 
baigė 18 abiturientų. Mokyklai ilgus 
metus vadovauja pedagogas Pr. Raz
minas. Jau eilė metų, kai rekordinį 
mokinių skaičių pasiekia K. Done
laičio žemesnioji ir augštesnioji lit. 
mokykla. Ir praėjusiais metais ją 
lankė net 440 mokinių. Jos įsteigėju 
bei tėvu laikomas buvęs torontietis 
pedagogas Julius Sirka. Mokykla 
įsteigta 1959 m. su maždaug 35 mo
kiniais. Bet tiek mokyklą, tiek ir 
jos įsteigėją bei vedėją (jis be per
traukos mokyklai ir šiandien tebe
vadovauja) lydėjo tokia laimė, kad 
po eilės metų K. Donelaičio lit. mo
kykla pasiekė virš 400 mokinių. Tas 
skaičius laikosi per pastaruosius ke
lerius metus. Savo laiku apie K. Do
nelaičio lit. mokyklą ir jos vedėją J. 
Širką spaudoje teko daug rašyti. Ir 
šiandien tie malonūs prisiminimai iš
likę, nors, jaunimui baigus mokyk
lą, buvę artimi ryšiai ir nutrūko, nes 
bėgantis gyvenimas apkrauna nau
jais darbais bei įsipareigojimais.

Yra Čikagoje ir daugiau lit. mo
kyklų, apie kurias ateityje teks už
siminti. Su liūdesiu tenka betgi su
tikti spaudoje paskelbtą žinią, kad 
22 m. išdirbęs Cicero lit. mokyklos 
mokyt. J. Kreivėnas pasitraukia iš 
pareigų. Tiesa, jis turėjo priešų, 
bet jų neturi tik tie, kurie nedirba. 
Mokyt. J. Kreivėno paslaugumu ne
kartą yra tekę pasinaudoti ir čia ra
šančiam. Jo milžiniški archyvai yra 
visad prieinami dirbant kurį nors 
rimtesnį darbą.
PAMINKLAS DR. P. GRIGAIČIUI 

Prieš trejus metus Čikagoje įniro 
ilgametis “Naujienų” vyr. redak. ir 
ALTos vykd. sekretorius, vėliau vi
cepirmininkas dr. Pijus Grigaitis. 
Kapų puošimo dieną (gegužės 29) 
ant jo kapo Lietuvių Tautinėse Ka
pinėse buvo atidengtas meniškas 
skulpt. R. Mozoliausko suprojektuo
tas paminklas. Paminklui lėšas su
rinko specialus komitetas. Ta proga 
“Naujienų” dienraštis vedamajame 
rašė: “Bolševikams okupavus Lietu
vą, dr. Grigaitis pradėjo organizuo
ti kovą Lietuvos nepriklausomybei 
atgauti. Jis suprato, kad Amerikos 
lietuviai galės gimtiniam kraštui 
padėti tiktai tuo atveju, jeigu jie pa
jėgs vieningai veikti, jeigu galės tu
rėti įtakos į JAV politikus. Jis pa
dėjo pagrindus vieningai lietuvių 
veiklai — suorganizavo Amerikos 
Lietuvių Tarybą, kuri ir šiandien dir
ba lietuviams naudingą darbą ...”
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JAUNIMO KONGRESO ŽINIOS
REGISTRACIJA a t i d arymui 
--------------------- Čikagoje bir
želio 30 d. iki liepos 3 d. vyksta 
jau dabar. Nors praėjo registra
vimosi data gauti papigintas kai
nas į visus atidarymo parengi
mus, registracijos iš visų pri
imamos iki pat kongreso pra
džios. Formas galima gauti būs
tinėj: 5620 So. Claremont Ave., 
Chicago, Ill., 60636, USA. Re
gistracija be $6 mokesčio nega
lioja. Raginame visą jaunimą re
gistruotis dabar! Tie, kurie Či
kagoje neturi nakvynės pas gi
mines arba pažįstamus, gali 
kreiptis besiregistruojant ir 
jiems bus rastos nakvynės šei
mose.
STOVYKLA Romuvoje, Kana- 
—--------------doje, laukia dau
giau jaunimo tarp 16 ir 30 m. 
amžiaus užsiregistruojant. Sto
vykla truks vieną savaitę nuo 
liepos 9 iki liepos 15 d. Stovyk
lavietė yra beveik trys valandos 
kelio į šiaurę nuo Toronto, prie 
Huntsville, Ont., miestelio. Sto
vyklos kaina — $45. Registruo
jantis reikalaujama, kad kiek
vienas prie registracijos anke
tos pridėtų $20 registracijos mo
kestį, kuris bus grąžinamas, jei
gu paskutinę minutę planams 
pasikeitus asmuo negalės daly
vauti. Pabrėžiama, kad stovykla 
rengiama visam jaunimui, ne 
tik atstovams.

Jau yra užsiregistravę arti 200 
jaunimo — daugiausia iš užsie
nio: 7 iš Australijos, 1 iš Austri
jos, 17 iš Vokietijos, 65 iš Pietų 
Amerikos, 14 iš Kanados ir 56 
iš JAV.

Registracijos anketas galima 
gauti: II PLjK Stovyklos Regis
tracija, 57 Sylvan Ave., Toron
to, Ont., Canada. Tel. 416-766- 
8479.
E. KUDABIENĖ sutiko su dra- 
--------------------- mos grupe 
“Aukuru” pasirodyti stovyklos 
pirmame vakare su vieno veiks
mo vaidinimėliu. E. Kudabienė- 
Dauguvietytė taip pat sutiko va
dovauti pašnekesiui apie dramą 
Lietuvoje. “Aukuro” dramos 
grupės aktorė Lina Verbickaitė

JAUNIMO KONGRESO PROGRAMA
Kongreso parodos bus birželio 24 

— liepos 4 d.d. Čikagoje, Lietuvių 
Jaunimo Centre, 5620 South Clare
mont Ave. Visom parodom bus vie
nas atidarymas — birželio 24 d. Jau
nimo Centre. Numatomos šios paro
dos: grynojo meno, taikomojo me
no, architektūros, fotografijos, fil
mų, spaudos ir tautodailės. Pirmųjų 
penkių kategorijų kūriniai, kurių 
autoriai bus iki 30 metų amžiaus, bus 
premijuojami: I vieta — $350, II — 
$250, ir III — $100. Jaunimo kon
greso parodas organizuoja Dalia Lu- 
košiūnaitė.

Pradinė kongreso dalis įvyks bir
želio 30 — liepos 4 d. d. Čikagoje. 
Akademine programos dalimi rūpi
nasi dr. Algio Norvilo sudaryta ko
misija, vakarinėmis programomis — 
Gediminas Kazėnas, sportu — Jonas 
Baris. Kongreso atidarymo koordi
naciniais darbais rūpinasi Romas 
Kasparas.

BIRŽELIO 30, PENKTADIENIS
7.00 v.v. kongreso atidarymas Con

rad Hilton viešbutyje, Williford 
Room.

8.00 v. v. atidaromoji paskaita: 
“Lietuvių jaunimas išeivijoje — 
prasmės bejieškant”; skaito kun. An
tanas Saulaitis, SJ, iš Sao Paulo, 
Brazilijos.

9.30 v. v. susipažinimo šokiai Con
rad Hilton viešbutyje, Waldorf Room. 
Šokiams gros Ąžuolo Stelmoko or
kestras. Bilieto kaina: $3.00.

LIEPOS 1, SESTADIENIS 
(akademinė programa vyks Conrad 

Hilton viešbutyje)
10.00 v. r. pokalbis: “Jaunimo 

vaidmuo Lietuvos laisvės siekime” 
(Waldorf Room). Vadovauja Algi
mantas Gečys, Philadelphia, Penn
sylvania, JAV.

11.30 v.r. pokalbis: “Jaunimo or
ganizacijos” (Beverly Room). Vado
vauja Juozas Gaila, Cherry Hill, New 
Jersey, JAV.

Pokalbis: “Lietuvių kalbos 
mokymas šeimoje” (Parlor "B”). Va
dovauja Gintarė Ivaškienė, Monroe, 
Connecticut, JAV.

2.00 v. p. p. pokalbis: “Lituanisti
kos mokslų galimybės” (Bei Air 
Room). Vadovauja Leonardas Damb- 
riūnas, Brentwood, Maryland, JAV.

Pokalbis: “Tėvų ir vaikų dialogas 
— laidas pasitaikančių nesusiprati
mų sprendime” (Waldorf Room). 
Vadovauja Irena Lukoševičienė, 
Montreal, Kanada.

3.30 v. p p. pokalbis: “Estonians, 
Latvians and Lithuanians”—Coope
ration Between Baltic Youth (anglų 
kalba, Astoria Room). Vadovauja Il
zė Kalninš, Cleveland, Ohio, JAV, 
ir Nastutė Umbrazaitė, Brooklyn, 
New York, JAV.

Pokalbes: “Stovyklos — labiau pa
naudotina lietuvybės išlaikymo prie
monė” (Beverly Room). Vadovauja 
sesuo Igne Marijošiūtė, Toronto, Ka
nada.

7.30 v. v. “Kongreso vakaras” 
(Grand Ballroom). Pasirodys rinkti
niai lietuvių jaunimo talentai. Po 
programos — šokiai. Bilieto kaina: 
$5.00.

LIEPOS 2, SEKMADIENIS
(provizorinis projektas) 11.00 v.r. 

taip pat sutiko tam vakarui sto
vykloje vadovauti. E. Vodopolie- 
nė iš Baltimorės, Maryland, su
tiko būti vienos mergaičių pa- 
stovyklės komendante Romuvo
je. Ji yra aktyvi lietuvių sporto 
sąjungoje ir dėsto kūno kultūrą 
Baltimorės mokykloje. V. Na
vickas iš Londono, Ont., kongre
so stovykloje vadovaus sportui. 
Jis aktyviai dalyvauja Londono 
sporto klubuose. Kun. A. Saulai- 
tis atvyks kongresai! iš Brazili
jos. Jis sutiko būti stovyklos ve
dėju Romuvoje; atsiveža didelį 
būrį P. Amerikos jaunimo. P. 
Sondienė ir sūnus inž. Rimvy
das yra sutikę pasidalinti savo 
žiniomis, neseniai atsivežtomis 
iš Lietuvos, stovyklos metu. P. 
Sondienė sutiko stovykloje kal
bėti apie lietuviškus valgius ir 
stovykloje vadovauti lietuviškų 
valgių pratybos būreliui. Poetas 
Henrikas Nagys atvyks iš Mont- 
realio skaityti paskaitos apie lie
tuvių literatūrą. Rašytojas An
tanas Vaičiulaitis atvyks iš Va
šingtono stovykloje skaityti pa
skaitos apie lietuvių literatūrą ir 
susidomėjusių grupėms papasa
koti apie kelių rašytojų gyveni
mo įdomesnius momentus.
AUKOS. Šiuo metu daugelyje 
----------  apylinkių daromos 
rinkliavos ir lėšų vajai, be kurių 
kongresas negali įvykti. Tai 
kreipimasis į vyresnio amžiaus 
lietuvius, prašant talkos lietu
viškam jaunimui, kuris savo 
kongreso šūkiu pasirinko žo
džius: “Jaunimo darbas ir širdis 
— lietuvių tautos ateitis!” Pra
šome visus prisidėti, kai į Jus 
bus kreipiamasi.

Primename, kad kongrese ga
li dalyvauti tiktai užsiregistra
vusieji dalyviai ir svečiai. Sto
vykloje svečiai priimami ir kvie
čiami atsilankyti tiktai liepos 
13, ketvirtadienį. Visi dalyviai 
turi užsiregistruoti. Studijų die
nose dalyvauja tiktai atstovai. 
Svečiai nepriimami.

Važiuojantys stovyklon iš Ka
nados ir JAV prašomi pasirū
pinti sava patalyne ir lovele.

Čikagos miesto centre Field Mu
seum, t. y. Grant Park, numatoma 
maldos manifestacija ryšium su ten 
rengiama sovietų meno paroda.

Po pietų visi kongreso dalyviai, at
stovai ir svečiai dalyvauja IV-toje 
tautinių šokių šventėje.

8.00 v.v. “Du apie Gediminaičius” 
— istorinių dj-amti ištraukos. Jau
nimo Centre. Vinco Krėvės “Skirgai
los” ištrauką vaidins Čikagos jaunų
jų aktorių sambūris. Režisorė — Ma
rija Smilgaitė. Juozo Grušo “Barbo
ros Radvilaitės” ištraukas vaidins 
Bostono jaunimo grupė “žvaigždi- 
kis”. Režisorius — Algirdas Antanai
tis. Bilietų kainos: 6, 5, 4, 3 ir 2 
doleriai.

LIEPOS 3, PIRMADIENIS
Ryto metas skiriamas jaunimo or

ganizacijoms.
11.30 v.r. pokalbis: “Lithuanians 

and Rising Ethnic Consciousness" 
(anglų kalba, Parlor “B”). Vadovau
ja kun. Kazimieras Pūgevičius, Bal
timore, Maryland, JAV.

Pokalbis: “Ar įmanoma jaunimo 
lietuviška kūryba išeivijoje?” (Be
verly Room). Vadovauja Marija Sau- 
laitytė, Oakville, Connecticut, JAV.

2.00 v. p. p. pokalbis: “Jaunimo 
vieta lietuvių bendruomenėje” 
(Waldorf Room). Vadovauja Arvy
das Barzdukas, Falls Church, Vir
ginia, JAV.

Pokalbis: "Jaunimas ir spauda” 
(Beverly Room). Vadovauja Jūratė 
Reisgytė, Sydney, Australia.

3.30 v. p. p. paskaita: “Išeivijos 
jaunimas ir pavergta Lietuva” (Par
lor “B”). Skaito Vincas Bartusevi
čius, Vasario 16 gimnazija, Vokietija.

Pastaba: akademinė Kongreso pro
grama vyksta Conrad Hilton viešbu
tyje.

8.00 v. v. Čikagos lietuvių Jauni
mo Centre Kosto Ostrausko “Kvar
tetas” (režisorė Dalia Juknevičiūtė) 
ir Kazio Sajos “Mamutų medžioklė" 
(režisorė Marija Smilgaitė). Vaidina 
Čikagos jaunimas. Bilietų kaina 6, 5, 
4, 3 ir 2 doleriai asmeniui.

LIEPOS 4, ANTRADIENIS — 
SPORTO DIENA

10.30 v. r. futbolo rungtynės: Niu
jorko “Atletas” — Čikagos “Litua
nika". Šių rungtynių metu bus miš
ko ir lauko bėgimas.

2.00 v.p.p. Bogan gimnazijos sa
lėje (79 ir Pulaski) lietuvių moterų 
tinklinio rinktinė žais prieš latvių 
rinktinę arba Čikagos meistrus “Re
bel” komandą. Teniso parodomosios 
rungtynės: Vytautas Gerulaitis — 
Romas Sidabras. Amerikos krepši
nio rinktinė prieš Australijos krep
šinio rinktinę. >

7.30 v. v. “Su Australijos sporti
ninkais susipažinimo vakaras” Inn 
Motion salėje (57 ir Kedzie Avė.). 
Bilieto kaina — $2.50.

BILIETAI į visus II PLJK atida
rymo programos įvykius gaunami: 
Vaznelių Prekybos Namai — Gifts 
International, 2501 W. 71 St., Chica
go, Ill. 60629, tel. 471-1424; “Margu
čio” radijo raštinė, 2422 W. Mar
quette Rd., Chicago, Ill. 60629, tel. 
GR 6-2242; II PLJK būstinė, 5620 S. 
Claremont, Chicago, Ill. 60636, tel. 
737-3300.

Baltiečių pokalbis su Kanados užsienio reikalų ministeriu M. Sharp birželio 10 d. Prisikėlimo par. posėdžių kam
baryje. Min. Sharp sėdi viduryje, jo kairėje — estas U. Paterson, Baltiečių Federacijos pirm., E. Čuplinskas, K. 
L. B. pirm.; jo dešinėje — latvių atstovai Uperlacis, Kronbergs ir kt. Nuotr. S.' Dabkaus

Spalvingoji tautiniu šokių mozaika
Pokalbis su ketvirtosios tautinių šokių šventės meninės dalies vadove G. Breichmaniene

“Tž” 24 nr. atspausdinom pokal
bį su IV laisvojo pasaulio lietuvių 
tautinių šokių šventės rengėjų komi
teto pirm. dr. L. Kriaučeliūnu, ku
ris pateikė pagrindines informaci
jas apie šventę. Čia spausdiname po
kalbį su hamiltoniete G. Dumčiūte- 
Breichmaniene, kuri taip rūpestin
gai žiede meninę šventės pusę.

— Jau daug rašyta apie tau
tinių šokių šventės finansinius 
bei organizacinius reikalus, bet 
mažokai užsiminta apie meninę 
pusę. Ar tai reiškia, kad menine 
puse mažiau rūpinamasi?

— Galbūt ir tiesa, kad apie 
meninę šventės pusę mažai yra 
kalbama spaudoje, bet tai ne
reiškia, kad į tai nebūtų krei
piama dėmesio ir tuo nesirūpi
nama. IV tautinių šokių šventei 
ruošti komiteto pirm. dr. L. 
Kriaučeliūnas pakvietė mane 
būti meninės dalies vadove jau 
1971 m. pradžioje ir pirmajam 
posėdžiui Čikagoje susirinkome 
sausio 31 d. Tada, posėdžiau
jant kartu su repertuaro komisi
ja, buvo nustatyti pirmieji šven
tės programos metmenys. Nuo 
to laiko ir prasidėjo intensyvus 
šventės meninės dalies ruoši
mas

— Kaip manote sukurti pa
trauklų visumos vaizdą Čikagos 
amfiteatre ir kuo ši šventė skir
sis nuo buvusių?

— Kaip dailininkas, surinkęs 
įvairiaspalvius akmenis ar mar- 
moro gabalėlius išgauna vienti
są kūrinį, pavadintą mozaika, 
turintį mintį, prasmę ir vaizdą, 
taip ir čia kiekviena grupė tu
rės savo paskirtį. Nors kiekvie
na grupė išpildys tuos pačius šo
kius, bet jų įėjimas į aikštę, šo
kių pradžia ir užbaiga bei šoki
mo’ kryptis sudarys visumos ir 
vieno kūrinio vaizdą. Todėl la
bai svarbu, kad jau atvažiuoda
ma į Čikagą kiekviena grupė ži
notų ką turi daryti. Per šiuos pa
staruosius 15 mėnesių mano už
davinys ir buvo kiekvieną žings
nį apgalvoti, aprašyti, pakanka
mai suprantamai perduoti gru
pių vadovams bei išaiškinti vi
sokius iškylančius klausimus ar 
neaiškumus. Liepos 1 d. turėsi
me vieną bendrą repeticiją. Vi
si gerai suprantame, kad vienos 
repeticijos maža, nes šokėjų 
skaičius didelis, o darbo daug. 
Tad jau dabar atliekami visi pa
rengiamieji darbai, kad tiek 
mokytojams, tiek patiems šokė
jams būtų aišku, ko iš jų reika
laujama. Kanados grupes lanko 
ir paskutinius nurodymus duoda 
Irena Jokubynienė, rytinį JAV 
pakraštį — Mindaugas Leknic- 
kas, o Čikagoje du kartus susiti
kimą su mokytojais turėjau aš 
pati. Be to, buvau nuvykusi į 
Pietų Ameriką.

Daug kas taip pat klausia ma

KAS UŽ LIETUVĄ KOVOJA, 
TAS Į LIETUVIŲ FONDĄ STOJA!

II Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso 
PROGRAMA

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

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

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

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

V. UŽDARYMAS - I i e p o s 1 5 — 1 6 d. d. 
Toronte, Kanadoje
Smulkesnę programą prašom sekti spaudoje

// PLJK KOMITETAS

ne: ar ši šventė skirsis nuo anks
čiau buvusiųjų. Aš manau, kad 
ji skirsis daug kuo: dalyvių skai
čiumi, šokėjų grupėmis, atvyks
tančiomis iš užsienio, dalyvavi
mu choro bei liaudies instru
mentų orkestro ir t. t. Be to, 
kiekvienai šventei vadovauja vis 
kitas asmuo su skirtingu skoniu 
bei reikalavimais.

— Visos grupės šoks visus šo
kius, ar bus atskiri pasirodymai 
—jaunesniųjų, vyresniųjų, stip
resniųjų ir panašiai?

— Visi šokių vienetai bus 
traktuojami ir pristatomi pub
likai vienodai. Kiekviena grupė 
įžygiuos į amfiteatrą kaip atski
ras vienetas, bet prasidėjus 
programai, ji turės įsijungti į 
visumą ir pasidaryti bendro kū
rinio dalimi. Neturėtų būti stip
resnių ar silpnesnių grupių, nes 
kekviėnas jam paskirtą dalį tu
rėtų išpildyti kuo geriausiai. Be 
abejonės, seniau egzistuojančios 
grupės yra pajėgesnės ir joms 
paskirta daugiau šokių atlikti, 
bet jokiu būdu nereiškia, kad 
jaunesnės grupės nereikalingos, 
mažiau svarbios ar tik fonas ki
toms. Juk tai viso laisvojo pa
saulio lietuviško jaunimo šven
tė.

— Ar nenumatote atskirų 
grupių pasirodymo?

— Pačioje šventėje jokių gru
pių atskirų pasirodymų nebus. 
Tačiau šeštadienio vakare įvyks 
koncertas, kurio programoje pa
sirodys Montrealio “Gintaro” 
liaudies instrumentų orkestras 
ir keletas užsienio grupių.

Genovaitė Dumčiūtė-Breichmanienė, 
IV tautinių šokių šventės meno va
dovė

— Kurie šokiai parinkti? Ar 
tai tie patys, kuriuos dažnai ma
tom scenose, ar bus ir retesnių 
šokių?

— Šį kartą į programą įvesta 
daug senųjų šokių, kuriuos jau 
vis rečiau matome scenoje, bet 
kurie yra taip charakteringi mū
sų tautinių šokių istorijoje. Pvz. 
Blezdingėlė, Kubilas, Rugučiai, 
Kalvelis, Suktinis, Noriu miego, 
Malūnas, Oželis ir kt. Keturis 
šokius atliks vien tik vaikų gru
pės.

— Kurio pobūdžio šokiai vy
raus? Komiškieji, darbo, vestu
viniai, lyriškieji ir t. t.?

— Prie komiškų šokių galė
čiau priskirti tik Oželį. Visi kiti 
šokiai bus įvairūs: darbo, apeigi
niai, žaidimai, bet taip ir lyriš
kieji ir grynai jaunimo pasi
linksminimui skirtieji. Tuo būdu 
šventėje atsispindės visas mū
sų tautinių šokių charakteris bei 
grožis.

— Daug reikšmės, be abejo
nės, turi muzika. Kaip spren
džiate šią problemą?

— Tiesa, šokių muzika vaidi
na labai svarbų vaidmenį ir 
kiekvienoje šventėje ji buvo lyg 
savotiška problema. Liepos 2 d. 
įvykstančioje šventėje pirmą 
kartą šokiams gros liaudies 
instrumentų orkestras “Ginta
ras”, vadovaujamas Z. Lapino. 
Maršams ir daugiau negu pusei 
programos šokių gros pučiamų
jų orkestras, diriguojamas jau
no muziko A. Vasaičio. IV šven
tei yra sukurtas specialus šokė
jų maršas, kurį diriguos jo au
torius muz. Br. Jonušas, žodžiai 
specialiai šiam maršui yra pa
rašyti poeto Bernardo Brazdžio
nio. Įžygiavimo bei programos 
metu nuotaikos bei spalvingu
mo teiks spalvų efektai. Tad da
roma viskas, kad šventė būtų 
kuo iškilmingesnė.

— Ar tokioje masinėje šven
tėje įmanoma išgauti pakanka
mai meno bei išvengti netašyto 
trepsėjimo?

— Tokiuose masiniuose pasi
rodymuose grožį ir meną gali
ma išgauti tik tada, kai nėra be
prasmio lakstymo, pasimetimo, 
kai kiekvienas judesys turi savo 
paskirtį, kiekviena figūra savo 
prasmę ir būna laiku bei vieto
je atlikta. Be to, grožį ir pasigė
rėjimą teiks 2000 gražaus lietu
viško jaunimo, suskridusio iš vi
sų kraštų ir pasipuošusio pui
kiais tautiniais drabužiais.

Iš susirašinėjimo su grupių 
vadovais žinau, kiek daug viso
kių problemų jie turėjo, kiek 
daug darbo valandų jie ir šokė
jai dirbo, kad geriau pasiruoš
tų. Esu tikra, jog ne tik šventės 
rengėjų komitetui, ne tik man, 
bet ir jiems visiems labai svar
bu, kad šventė būtų gražesnė 
bei iškilmingesnė. Esu jiems vi
siems dėkinga už jų pastangas, 
nes juo gražiau nušlifuoti ir juo 
spalvingesni mozaikos akmenė
liai, juo gražesnis bus kūrinys.

Andrius Gutauskas, jaunimo kong
reso stovyklos ūkio reikalų vedėjas, 
iš anksto rūpinasi maitinimu. Sto
vykla bus Romuvoj, Kanadoj, liepos 
9—15 dienomis Nuotr. K. Šeštoko
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Jaunimas kongresui jau pasiruošęs
Kongreso rengėjų komiteto pirmininko pareiškimai 

spaudos konferencijoj
Jaunimo Metai šuoliuoja tik

ru jaunatvišku įkarščiu. Didžio
ji akimirka — Antrojo Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas 
—- jau čia pat. Jo atidarymas — 
birželio 30, o parodos (Čikagos 
Jaunimo Centre) — birželio 24 
dieną.

Informacijos komisija birže
lio 4 d. sukvietė spaudos dar
buotojus painformuoti, kaip šis 
sąjūdis, prasidėjęs 1970 m. pa
vasarį ir judriai viręs, bruzdė
jęs keturiuose kontinentuose, 
yra pasiruošęs laisvojo pasaulio 
lietuviško jaunimo sąskrydžiui. 
Komisijos pirm. J. Šlajui pa
sveikinus susirinkusius ir padė
kojus už stiprią spaudos, radijo 
ir kitą informacinę talką, prane
šimą padarė Jaunimo Kongreso 
rengėjų komiteto pirm. Romas 
Sakadolskis.

Kadangi apie paruošiamuo
sius darbus gana plačiai infor
muota, jis metė žvilgsnį į ateitį: 
pokongresinius darbus, lietuviš
kuosius lūkesčius ir jaunimo 
siekius iki trečiojo kongreso.

šis kongresas yra dvejų me
tų darbo išdava, bet kartu ir 
naujo kelio pradžia. Kongreso 
programų paskirtis: a. iškelti ir 
kuo išsamiau išgvildenti aktua
lius lietuvybės reikalus, b. jieš- 
koti konkrečių būdų jaunosios 
kartos veiklai pagyvinti ir c. 
siekti šio jaunimo susiorganiza- 
vimo ir bendro darbo. “Rengda
mi šį kongresą, tampriai susigy
venome tarpusavy, o taip pat 
gyvenome ir Jaunimo Metų dva
sia” — pareiškė Romas. “Tačiau 
darbas su kongreso uždarymu 
nesibaigs, ir dalykai, paruošti 
šiam suvažiavimui, turi pasilik
ti ateičiai. Manau, kad jaunuo
lis iš kongreso turėtų išsineš
ti naujų minčių bei ryžto tęsti 
darbą toliau.

Jau numatyta — sekcijų na
riai yra įsipareigoję ir po kon
greso būti jaunimo įgaliotiniais, 
pasiruošusiais vykdyti, koordi
nuoti principinius kongreso nu
tarimus. O patį darbą įvertinsi
me ne ryt-poryt, bet artinantis 
trečiajam kongresui. Jeigu Jau
nimo Metų komitetai šia kryp
tim nepersitvarkys, nebus nė 
veiklos, tačiau jau dabar yra žy
mių, kad jaunimas įieško tamp
resnių ryšių bendrai veikti ir 
dirbti ateičiai.”

Įvairių kongresinių nuotrupų 
išgirsta ir tolimesniuose pašne
kesiuose bei paklausimuose. 
Vienas įdomesnių buvo, kodėl 
šis kongresas yra taip plačiai 
išmėtytas, o ne koncentruotas 
pvz. Čikagoje.

Pirmininkas paaiškino, kad 
decentralizacija buvo numatyta 
jau pradedant šį kongresą reng
ti, manant, jog šis kongresas 
nėra Čikagos, o viso pasaulio 
lietuviško jaunimo kongresas. 
Techniniu požiūriu tokio milži
niško sąskrydžio darbai vien Či
kagos jėgoms taip pat būtų ga
na sunkūs. Išsiskirstymas vieto
vėmis ne tik palengvina darbo

Australijos lietuvių krepšinio rinktinė
SIGITAS KRASAUSKAS

Paruošiamieji darbai priimti 
Australijos krepšininkus Š. 
Amerikoje eina prie galo. Nu
matyta visa eilė rungtynių, pra
dedant liepos 4 d. Čikagoje jau
nimo kongreso sporto šventės 
metu. Kongreso užbaigimo pro
ga — liepos 14 ir 15 d. d. aus- 
traliečiams teks žaisti Toronte, 
liepos 16 d. — Hamiltone. To
ronte pirmosios rungtynės bus 
prieš Toronto lietuvių ringtinę, 
antrosios (sekančią dieną) — 
prieš Kanados lietuvių rinktinę, 
Hamiltone — prieš vietos LSK 
Kovą. Iš Hamiltono svečiai vyks 
atgal į JAV, kur žais Bostone, 
Niujorke ir Čikagoje.

Dažną tautietį, ypač sportinin
kus, domina klausimas, kas jie 
tie mieli sportininkai iš tolimo 
Australijos krašto, kokio stiliaus 
jie žaidžia krepšinį, kokios jų 
pasiektos krepšinyje pasekmės 
ir t. t. Štai — pluoštelis žinių, 
apie kiekvieną rinktinės dalyvį.

Gintas Brazdžionis, 25 m. amžiaus, 
5’—11” ūgio, vadovas (menedžeris), 
baigęs Chanel College. Trejus metus 
žaidė Geelong miesto australiečių 
rinktinėje. Šeši metai — lietuvių 
rinktinės dalyvis, žaidžia gynime ir 
puolime. Taškų vidurkis 16.

Vytas Brazdžionis, 24 m., 5’—10% ” 
ūgio. Žaidė Australijos lietuvių jau
nių rinktinėje ir dabar yra vyrų 
rinktinės dalyvis, žaidžia puolime. 
Taškų vidurkis 14.

Saulius Karpuška, 20 m., 6’ — 0”. 
Australijos kariuomenės auklėtinis, 
studijuojąs inžineriją. Buvęs Aust
ralijos lietuvių jaunių ir dabar vy
rų rinktinės dalyvis, žaidžia puoli
me ir gynime. Taškų vidurkis 12.

Valentinas Mačiulaitis, 24 m., 6'— 
1”. Studijuoja Melburno technikos 
institute. Pasižymėjęs atletas. Ilga
metis Australijos lietuvių jaunių ir 
dabar vyrų rinktinės dalyvis, žaidžia 
puolime ir gynime. Taškų vidurkis 
14.

Algis Milvydas, 22 m., 6*—3”. Bai

naštą, bet ir įjungia veikiem 
daug jaunimo: Klevelando sri
tis įtraukta į Kent universite
to studijines’ dienas, Kanados 
tautiečiai rūpinasi stovykla (pas 
juos įvyksta ir kongreso užda
rymas); Čikagos darbo komisi
jos užimtos šiame mieste vyks
tančiomis parodomis, kongreso 
atidarymu ir 1.1. Finansų komi
sija (sudaryta PLB valdybos), 
vadovaujama dr. J. Kazicko, yra 
Niujorke.

Paruošiamųjų darbų nervų 
centras — kongreso būstine 
Jaunimo Centre Čikagoje. Būs
tinėje dirba apie 20 lietuviško 
jaunimo.

Renginių koordinatorė p. Ši- 
moliūnienė informavo, jog va
karais įvyks renginiai, kurių pa
ruošimas yra paties jaunimo 
rankose. Matysime eilę įdomių 
premjerų: Bostono jaunimo gru
pė atvyks su J. Grušo “Barbo
ros Radvilaitės” ištraukomis, 
Čikagos jaunimas vaidins K. Sa
jos “Mamutų medžioklę” — 
(premjera išeivijoje, vaidinta 
Lietuvoje). Pianistė iš Argenti
nos atliks piano kompoziciją, su
kurtą specialiai kongreso vaka
rui jauno Argentinos kompoz. 
H. Žitkaus.

Kongreso rengėjų komitetas 
yra paruošęs jaunimo peticiją, 
kuri ateinantį rudenį bus įteik
ta Jungtinių Tautų gen. sekre
toriui K. Waldheim. Parašai šiai 
peticijai renkami Š. ir P. Ame
rikoje, Australijoje ir Europo
je. Pirmininko pranešimu, atsi
liepimas yra geras, nes parašais 
užpildytos peticijos gausiai grįž
ta į būstinę, prašoma papildomų 
lapų ir t.t.

Keliais žodžiais norisi nura
minti ir plačiojo pasaulio sve
čius ir tėvelius, išleidžiančius 
jaunąją kartą į tolimą kelionę. 
Čikaga iš tolo kartais atrodo ir 
šalta, ir pavojinga, bet nakvy
nių pirmininkė D. Vaitkevičiūtė 
informuoja, kad kongresininkų 
orientacinis taškas bus Jaunimo 
Centras, lengvai pasiekiamas iš 
visų Čikagos lietuviškų apylin
kių. Iš Centro specialūs autobu
sai kursuos į posėdžių, parengi
mų bei vakarų sales. Svečiams 
klaidžioti neteks. Rengėjai ape
liuoja į priėmėjus čikagiečius, 
prašydami gausiau prisidėti, 
priimant atvykusius svečius. Iki 
šio susirinkimo nakvynių komi
sijai pasiūlytos tik ... 102 nak
vynės!

Opuslis lėšų klausimas taip 
pat neaplenkia kongreso: didžia
jam Jaunimo Metų įvykiui dar 
trūksta pinigų! Paskutinėmis 
dienomis jaunieji kongresinin- 
kai vėl mus žada aplankyti — 
nebūkime duosnūs vien patari
mais, atidarykime ir pinigines. 
Būkime tos nematomos rankos, 
kurios prieš dvidešimtmetį ar se
niau tempė mus pačius panašiu 
būdu ir kurių dėka esame tai, 
kuo šiandien didžiuojamės — 
stipri ir didelė lietuviška bend
ruomenė. j. t.

gęs Melburno universitetą, inžinie
rius. Buvęs Australijos lietuvių jau
nių ir jau šešti metai — vyrų rink
tinės dalyvis. Buvo išrinktas į Vik
torijos valstijos jaunučių ir jaunių 
rinktines. Centro puolėjas. Taškų 
vidurkis 20.

Jonas Obeliūnas, 21 m., 6’—0%”. 
Baigęs Geelong Gordon institutą, 
braižytojas. Australijos lietuvių jau
nių ir dabartinis vyrų rinktinės da
lyvis. žaidžia Geelong miesto austra
liečių rinktinėje. Gynikas, Taškų vi
durkis 14.

Vytas Obeliūnas, 20 m., 5’—11%”. 
Studijuoja mechaniką. Buvęs Aust
ralijos lietuvių jaunių ir dabar vyrų 
rinktinės dalyvis, žaidžia puolime ir 
gynime. Taškų vidurkis 12.

Mindaugas Mikalauskas, 20 m., 6’ 
—1”. Studijuoja Sydnėjaus univer
sitete. Ilgametis Australijos lietuvių 
jaunių rinktinės dalyvis, žaidžia 
centru. Taškų vidurkis 16.

Arūnas Reivytis, 21 m., 6’—1”. 
Studijavo Sv. Mykolo kolegijoj. Aust
ralijos lietuvių jaunių ilgametis ir 
dabar vyrų rinktinės dalyvis, žaidžia 
puolime ir gynime. Taškų vidurkis 
18.

Algirdas Andricjūnas, 28 m., 5'— 
9”. Neseniai grįžęs iš aktyvios kari
nės tarnybos Vietname. Australijos 
kariuomenės kapitonas. Ilgus metus 
žaidęs Australijos lietuvių jaunių ir 
vyrų rinktinėse, dabar šios išvykos 
rinktinės dalyvis, žaidžia gynime ir 
puolime.

Su rinktine atvyksta treneris Jo
nas Gružauskas. Viduriniajai ir vy
resniajai kartai gerai žinomas mū
sų iškilusis krepšininkas, vienas ge
riausių centro puolėjų stovykliniais 
laikais Vokietijoj. Krepšinyje augš- 
to įvertinimo pasiekė žaisdamas tuo
metinėje garsioje Scheinfeldo Kovo 
komandoje, kurios sudėtyje taip pat 
buvo gerieji mūsų krepšininkai: Vy
tautas Grybauskas, Stasys Ginčaus- 
kas, Aleksas Lauraitis, Algis Birutis, 
Tautvydas Gailius ir Algis Jokūbai-

(Nukelta j 7-tą psl.)



® PAVIROTE TFHNEJE
MIRĖ VINCAS RUZGAS
Pedagogas, bibliotekininkas ir ko

operatininkas Vincas Ruzgas mirė 
Kaune gegužės 25 d., sulaukęs 82 
metų amžiaus. Velionis buvo Kauno 
pedagoginio muzėjaus ir Dr. Vinco 
Kudirkos bibliotekos steigėju. Pri
klausė “Spaudos Fondo” organizato
rių gretoms. Redagavo žurnalą "Mo
kykla ir Visuomenė", bendradarbia
vo spaudoje, parašė apie 40 knygų. 
Pokario metais a.a. V. Ruzgui teko 
dirbti pedagoginį darbą, būti Kau
no universiteto bibliotekos direkto
rium ir iki mirties vadovauti atgai
vintam Kauno pedagoginiam muzė- 
jul.

DAINŲ ŠVENTĖ
Vingio parke gegužės 21 d. sureng- 

toj Vilniaus miesto XII dainų šven
tėj dalyvavo daugiau kaip 4.000 dai
nininkų, jų tarpe “Varpo", “Aido”, 
“Eglės”, “Ąžuoliuko” ir '‘Liepaičių” 
choristai. Kaip ir visi šiemetiniai 
renginiai, vilniečių šventė buvo skir
ta Sovietų Sąjungos penkiasdešimt
mečiui. Pradėti ją reikėjo gėlių 
puokščių padėjimu prie Lenino pa
minklo ir amžinosios ugnies atneši
mu Vingili iš Vilniaus karių kapinių. 
Šventės programon buvo įtraukta 
kompoz. A. Bražinsko ir poeto V. 
Barausko specialiai Sovietų Sąjun
gos penkiasdešimtmečiui sukurta dai
na “Brolybė žemei", V. Muradelio — 
“Šauniajai partijai dainuojam šlov- 
vę”, A. Novikovo — “Žemė Leniną 
mena”. Po priverstinės duoklės oku
pantui bei jo vadams buvo pereita 
prie lietuvių, latvių, estų ir rusų liau
dies dainų. Dirigavo V. Četkauskas, 
J. Karosas, K. Kaveckas, K. Griauz
de, A. Juzėnas, U. Perelšteinas ir L. 
Abarius. Šventė užbaigta B. Dva
riono daina “Ant Nemuno kranto” 
ir I. Dunajevskio “Daina apie tė
vynę”. Programą papildė atskiru pa
sirodymu iš Gniezno miesto atvykęs 
lenkų berniukų choras “Spaki” (Var
nėnai”) S. Moniuškos dainomis.

UŽSIENIO ĮTAKA
Susirūpinimą užsienio įtaka ir lais

vės idėjomis liudija Vilniaus univer
sitete surengta “mokslinė” konfe
rencija, kurios pagrindinė tema — 
“Buržuazinių koncepcijų kritika so
cializmo ir komunizmo statybos Ta
rybų Lietuvoje klausimais”. “Tiesos” 
pranešimu gegužės 31 d. laidoje, pro
pagandines problemas svarsčiusioj 
konferencijoj "mokslinius” praneši
mus skaitė: vilniškės kompartijos is
torijos instituto darbuotojai, Vil
niaus universiteto, Vilniaus pedago
ginio ir inžinerinės statybas institutų 
visuomeninių mokslų katedrų dėsty
tojai, Krokuvos Jogailos universite
to politinių mokslų instituto kated
ros vedėjas prof. dr. Marckas Sobo- 
levskis, Prahos universiteto teisės 
mokslų docentas dr. Eduardas Ku- 
čera ir ekonomikos mokslų kandida
tas Janas Večera, iš R. Vokietijos at
vykęs Greifswaldo universiteto filo
sofijos mokslų docentas dr. Richar
das Broi. Detalės neskelbiamos, bet 
konferencijos dokumentus žadama iš
leisti atskiru leidiniu.

VASAROJIMO SEZONAS
Specialia švente birželio 3 d. Pa

langoje buvo atidarytas vasarojimo 
sezonas. Naujojoj 1.400 vietų estra
doj išvykai į Suomiją paruoštą pro
gramą atliko V. Bartusevičiaus vado
vaujamas dainų ir šokių ansamblis 
“Lietuva”. Vyrų krepšinio komandos 
dėl “Palangos Juzės” taurės varžėsi 
"Žalgirio” aikštyne. Vandens spor-

St. Catharines, Ont.
NIAGAROS PUSIASALIO tauti

nių šokių grupė “Nemunas” ruošia
si IV tautinių šokių šventei Čikago
je. Ypač aktualus lėšų klausimas. 
Juo rūpinasi šokių grupės komitetas. 
Žinoma, be savo tautiečių paramos 
ir paskatinimo tas komitetas būtų 
bejėgis. Balandžio 29 d. buvo su
rengtas šokių vakaras. Su “Nemuno” 
grupe nepaprastai gražiai pasirodė 
ir “Palanga” iš Delhi. Vakaras buvo 
labai sėkmingas. Mūsų jaunimas ne 
tik su svečiais galėjo pabendrauti, 
bet ir lėšų sutelkti. Šio vakaro pel
nas labai daug padėjo užtikrinti iš
laidų j Čikagą padengimą. Dėkoju vi
siems. kurie prisidėjo prie to vaka
ro pasisekimo.

Taip pat ačiū visiems, kurie prisi
dėjo prie darbų ir savo pareigas at
liko kuo puikiausiai. Didelis ačiū 
mūsų šokių mokytojams ir šokėjams 
už jų darbą.

Taip pat dėkoju šokių grupės ko
miteto nariams už gražų bendradar
biavimą.

Jonas Lianga,
“Nemuno” taut, šokių grupės 

komiteto pirmininkas

to entuziastų laukė jachtų regata 
Klaipėda—Palanga ir Šventoji—Pa
langa. Palangos stadijone buvo su
rengta Sovietų Sąjungos penkiasde
šimtmečiui skirta dainų šventė.

“ALKOS” KAVINĖ
Iš Vilniaus į Druskininkus atvyks

tančių vasarotojų ir turistų laukia 
paplentėje pastatyta kavinė “Alka”, 
kurios projektą paruošė Druskinin
kų girininkijos miško technikas Vy
tas Urnevičius. Alka senovėje reikš
davo ąžuolų giraitę su joje kūrena
ma amžinąja ugnimi. Todėl ir nau
josios "Alkos” visas interjeras yra 
ąžuolinis — lubų ramsčiai, stalai, kė
dės, suolai, svečių laukiantis baras.

SENSTANTIS KAIMAS
Senstančio kaimo problemas “Kom

jaunimo Tiesos” 109 nr. paliečia Kė
dainių rajono Žostautų kolchozo par
tinės organizacijos sekr. G. Žukaus
kaitė: "Nedaug jaunų žmonių kaime 
belikę. Šiandieninis kaimas smarkiai 
sensta. Vaikinai ir merginos baigia 
vidurines mokyklas ir dažniausiai iš
vyksta mokytis į miestą. O paskui į 
kaimus nenori grįžti...” Į klausimą, 
kodėl gi jaunimą traukia miestas, G. 
Žukauskaitė atsako: “Pirmiausia, man 
atrodo, kaime dar per mažai techni
kos — šiame amžiuje jau neįdomu 
sunkiai dirbti plikomis rankomis. 
Stebėjau tokį reiškinį. Kolūkyje kar
vės buvo melžiamos rankomis, vai
kai fermose buvo reti svečiai. Da
bar, kai karvių melžimas mechani
zuotas, dukterys nuolatinės mamų 
pagalbininkės. Parėjusios iš mokyk
los, jos mielai laisvalaikį praleidžia, 
padėdamos motinoms, jas pavaduo- 
damos fermose. Antra priežastis, ku
ri atbaido jaunus žmones, tai darbo 
sąlygos. Vaikai mato, kad vasaros 
metu jų tėvai dirba be jokios poil
sio dienos. Jeigu mes dabar vasaros 
darbų įkarštyje iš žmogaus poilsio 
atimame sekmadienius (aš jau nekal
bu apie šeštadienius), tai tik todėl, 
kad nemokame organizuoti darbų...” 
Nepriklausomos Lietuvos laikais ūki
ninkai net ir pačiame vidurvasaryje 
nedirbdavo sekmadieniais, išskyrus, 
žinoma, gyvulių šėrimą ir karvių 
melžimą, šeštadienių vakarais jauni
mas turėdavo pakankamai laiko ge
gužinėms, sekmadieniais niekas ne
skubėdavo grįžti namo iš bažnyčios. 
Dabargi dirbama be jokios poilsio 
dienos. Kažin ar dėl to kaltas blogas 
darbų organizavimas, ar galbūt ka
peikomis matuojamų valandų darba
dienis? Laukų darbininkams kolcho
zuose, neturintiems kitų darbų žie
mą, vasaros darbadieniai yra pa
grindinis negausių pajamų šaltinis.

TRYS NAUJI SPROGIMAI
Šiame skyriuje jau esam rašę apie 

II D. karo sprogmenis ir neatsar
gius moksleivius, S.m. balandžio 1 d. 
Šilutės rajone nuo minos žuvo moks
leivis J. Naujokas, buvo sužeistas jo 
draugas Z. Dilertas; Šakių rajone 
nuo minos sunkiai nukentėjo vilka
viškietis moksleivis J. Bagdzevičius. 
Milicijos pik. A. Vorobjovo praneši
mu "Komjaunimo Tiesoj” gegužės 
13 d., nuo to laiko vėl įvyko trys 
sprogimai. Vilkaviškio rajono Lukiš
kių kaime žuvo VI klasės mokinys V. 
Barauskas, Kaune — pirmokas A. 
Česnonis. Jo draugas J. Stačiukai- 
tis buvo sužeistas. Šakių rajono Kum
pių kaimo VI klasės mokiniui R. Juo
daičiui ranką sužeidė granatos deto
natorius. Visi nukentėjusieji, nepai
sydami įspėjimų, bandė išardyti ras
tus sprogmenis. V. Kst.

VANCOUVER, B.C.
Į JAUNIMO KONGRESĄ Čikago

je rengiasi važiuoti keletas jaunuo
lių. Apylinkės valdybos biuletenyje 
4 nr. rašoma, kad pradžioje buvo už
sirašę važiuoti 13 asmenų, bet dėl 
įvairių priežasčių sumažėjo iki 3. A. 
Dudaravičiaus iniciatyva gauta iš 
Kanados vyriausybės finansinė para
ma kelionei iki Toronto — po $128 
asmeniui. Tikimasi, ja pasinaudos 
vakarų Kanados lietuvių jaunimas, 
nes organizuojama bendra ekskur
sija, apimanti Vankuverį, Edmonto- 
ną, Kalgarį, Winnipegą.

VALTERIS BUKAUSKAS baigė 
studijas Simon Fraser universitete. 
Gegužės 27 d. buvo suruoštas pri
ėmimas p. Bukauskų iniciatyva. Da
lyvavo gausus būrys draugų bei pa
žįstamų.

GIMNAZIJĄ baigė: Danutė Vilei- 
taitė, Gary Skabeikis, Angelė Janu
šonytė, Birutė Valytė. Pastarajai, 
kaip geriausiai gimnazijos sportinin
kei. teko piniginė dovana ir specia
lus pažymėjimas.

A. A. J. URBONAS palaidotas 
Mountain View kapinėse prie Fra
ser gatvės. Pastatytas ir paminklas.

Kor.

Romo Kalantos drąsus žygis Kaune paskatino ir Toronto lietuvius dalyvauti laisvės manifestacijoj prie Lietuvos 
kankinių koplyčios kapinėse. Nuotraukoje organizacijų vėliavos ir dalis dalyvių Nuotr. S. Dabkaus
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O LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

S HAMILTON™
ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 

klubo “Giedraitis” valdyba kviečia 
visus narius ir prijaučiančius su šei
momis bei jaunimu atvykti į klubo 
pavasario gegužinę birželio 25, sek
madienį, po pietų, savos šaudyklos 
rajone. Bus daug įdomybių senimui 
ir jaunimui. Jaunimas bus pavai
šintas. Tad iki malonaus pasimaty
mo! Klubo valdyba

JAUNIMO STOVYKLA Tėvų pran
ciškonų stovyklavietėje Wasagoje bus 
liepos 8-22 d.d. Mielai laukiamas ir 
Hamiltono jaunimas. Juos registruo
ja E. Gudinskienė, 101 Prospect St. 
S., Hamilton. Tel. 547-1967. Mokes
tis už 1 vaiką: 1 savaitei — $30, 2 
savaitėm — $50; už 2 vaikus 1 savai
tei — $50, 2 savaitėm — $85; už 3 ar 
daugiau iš vienos šeimos: 1 savaitei
— $60, 2 savaitėm — $95. Rengėjai

PADĖKA
Norime išreikšti mūsų nuoširdžiau

sią padėką už mums suruoštą staig
meną mūsų-20-ties metų vedybų su
kakties proga.

Didžiausia padėka organizatoriams
— p. p. Anicetui ir Frances Povi- 
lauskams, Jonui ir Birutei Sadaus
kams, Zigmui ir Marytei Kalvai- 
čiams, Mamytei už visą rūpestį ir 
darbą, Rimui Bagdonui už pravedi- 
mą “oficialiosios” dalies, p. Elenai 
Kudabienei už sveikinimus ir dova
ną “Aukuro” vardu. Taip pat nuošir
dus ačiū visiems dalyvavusiems bei 
prisidėjusiems prie taip puikių do
vanų ir vaišių: p. p. J. A. Asmenavi- 
čiams, R. R. Bagdonams. P. D. Bobi- 
nams, K. A. Bungardoms, B. B. Dir
sėms, A. Falikauskienei, K. Gludai, 
Z. M. Kalvaičiams, J. O. Kareckams, 
J. G. Kažemėkams, E. E. Kudaboms, 
J. I. Liutkams, K. B. Lukošiams, P. 
V. Lukošiams, K. Mankauskienei, A. 
A. Markovams, V. J. Narušiams, J. 
A. Petraičiams, J. Piciniams, A. F. 
Povilauskams, J. T. Povilauskams, 
J. Z. Rickams, H. Riekienei, A. Ric- 
kui, K. H. Ruliams, J. B. Sadaus
kams, J. Skaisčiams, A. V. Stanevi
čiams, J. M. Stankams, A. Stasevi- 
čiui, J. E. Strodomskiams, J. Svilui, 
A. šilinskui, J. E. šimaičiams, A. V.

Ulbinams, P. M. Vaitoniams, L. Ver- 
bickaitei, I. Zubams.

Ilgai nepamiršime Jūsų visų pa
rodyto nuoširdumo ir taip puikiai 
suruoštos šventės. Liekame dėkin
gi —

Alina ir Kazys žilvyčiai su šeima
PADĖKA

Nuoširdžiausią padėką reiškiu vi
siem draugam ir pažįstamiem, lan- 
kiusiem mane ligoninėje ir namuo
se. Dėkoju dr. Finn, o ypač nuošir
džiai dėkoju dr. Gailiui už malonų, 
lietuvišką medicininį patarnavimą.

Lco Bučinskas

Hamiltono, Onl., šeštadieninės mo
kyklos X skyrių baigęs mokinys A. 
Grajauskas perduoda simbolinį mo
kyklos raktą būsimam X skyriaus 
mokiniui V. Keziui

Advokatas
EUGENIJUS KRONAS,

B. Sc., B. C. L.

32 James St. So., 

Royal Bank. Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario
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II A M I L T O N O LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main 
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais 
Liepos—rugpjūčio
prieš ilgus savaitgalius “Talka 
šeštadieniais uždaryta.___

5
5
5
7

St. East, tel. 544-7125

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

10 —
10 —
10 —
10 —
10 —
9 — 12 v.p.p. 
mėnesiais ir

Mokame už: 
depozitus ____
Šerus ir sutaupąs 
už vienų metų terminuotus 
indėlius .....    6H %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7%
Duodame: 
asmenines paskolas iš ___ 10%
nekilti, turto paskolas iš 8Vi%

_.5%
_.6%

SUDBURY, Ont.
KANADOS BALTIEČIŲ FEDE

RACIJOS Sudburio skyrius maloniai 
kviečia visus baltiečius atsilankyti į 
tradicinį Joninių laužą birželio 24 d. 
vakarą Viktoro Gudriūna vasarvie
tėje French River. Programoje: šo
kiai prie laužo, dainos, vaišės. Birže
lio 25 d. toje pačioje vietoje rengia
ma baltiečių gegužinė su šokiais, 
sporto rungtynėm jaunimui, suaugu- 
siem. Veiks bufetas su užkandžiais ir 
gėrimais.

PARODA. Vasario 1—4 dienomis 
miesto bibliotekoje įvyko paroda, 
surengta Baltiečių Federacijos. Ji 
yra apkeliavusi Kanados ir Ameri
kos centrus ir pavadinta “Leninizmas 
be kaukės”. Paroda iš anksto buvo 
išreklamuota per vietinę spaudą, ra
diją ir televiziją, todėl buvo gausiai 
lankoma. Organizuotai atvyko mies
to mokyklų mokiniai. Parodos metu 
buvo rodomi filmai apie Baltijos 
kraštus. Parodoje budėjo ir aiškino 
svečiam baltiečių moterys ir jauni
mas.

Vietinis laikraštis “Sudbury Star” 
įdėjo vieną nuotrauką iš parodos 
eksponatų ir kitą — grupę rengėjų 
bei prižiūrėtojų su aprašymu, kuris, 
deja, nebuvo vykęs dėl redakcijos 
sąmoningo “neapdairumo”.

FILMAI. Balandžio 6 d. Richelieu 
Club metiniame narių susirinkime 
vakarienės metu buvo rodomi fil
mai apie Baltijos valstybių gyveni
mą nepriklausomybės metais ir 1940 
m. Sovietų Sąjungos įvykdyta tų 
valstybių okupaciją. Į narių iškeltus 
įvairius klausimus atsakinėjo Bal
tiečių Federacijos atstovai — estas 
K. Saare, latvis V. Karklinš ir lie
tuvis J. Staškus.

TELEVIZIJOJ. Birželio 3 d. “Sū
nija Dune Show” programoje per 
vietinę televizijos stotį CKSO—5 
baltiečiani skirtame pusvalandyje 
pasirodė lietuvių jaunimo choras, es
tų tautinių šokių ir gimnastikos gru
pė, lietuvių tautinių šokių grupė, va
dovaujama S. Martinkutės. Mūsų gru
pė atliko “Grandinėlę”. Šoko: E. 
Glizickas, S. Martinkutė, D. Retnei- 
kytė, S. Poderytė ir V. Poderytė, 
akordeonu palydėjo A. Gatautis.

Planuojama surengti bendrą bal
tiečių N. Metų sutikimą.

J. Staškus, 
Kanados Baltiečių Federacijos

Sudburio skyriaus lietuvių atstovas

WELLAND, ONT.
VYTAUTAS ČEPUKAS baigė Col

lege of Applied Arts and Techno
logy ir dirba Wingham miesto te
levizijos stotyje (aštuntasis kana
las). V. Markūnas

ČESNAKAS-
* t ‘ .

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $3,400,000

ŠVIEŽIA MĖSA — DESROS — SKANUMYNAI

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

1113 Dundas St. W., 
Toronto 3, Ont.

Angliškos vilnonės, “mohair”, “terylenc” medžiagos

Ed. Kondratas, siuvėjas
Individualus pritaikymas

533-5454

geras vaistas 
česnakas (garlic) yra natūralus krau
ją valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
tunaikina."ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnaką kaip vaistą, tikė
dami jo 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 žios česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. ' 
i ei. 533-7954

Australijos lietuviai demonstruoja Melburno miesto aikštėje, protestuoda
mi prieš sovietinę priespaudą Lietuvoje Romo Kalantos susideginimo pro
ga. Nuotraukoje matyti deginama sovietinė vėliava Nuotr. A. Jovaro

TORONTO MIESTAS

Pranešimas 

atmatų išvežimo reikalu
Kadangi penktadienis, BIRŽELIO 30, yra nedarbo 

diena miesto tarnautojams, tq dieną atmatos nebus 

išvežamos.

Išvežimas bus atliktas sekančią reguliarią surinkimo 

dieną.
H. F. Atye o, P. Eng. 
gatvių priežiūros viršininkas

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENTĖS 
BŪSTINĖ nuo birželio 1 d. veikia 
Jaunimo Centre, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, Ill. 60636. Visas šven
tės informacijas galima gauti nuo 10 
v.r. iki 10 v.v. kas dieną tel. 476-0007 
ir savaitgaliais nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p.

I EUROPĄ išvyko VLIKo pirm, 
dr. J. K. Valiūnas. Lietuvių radijo 
valandėlės reikalais jis lankėsi Mad
ride, P. A. Bražinskų — Turkijoje, 
kur jų būklę šiek liek sukompli
kavo įvykęs vyriausybės pasikeiti
mas, ir kitose Europos valstybių sos
tinėse.

JAV KARIUOMENĖS DALINIŲ 
naujajame žemėlapyje Lietuva, Lat
vija ir Estija yra įjungtos į Sovietų 
Sąjungos sienas, o jų pavadinimas 
praleistas. ALTos pirm. dr. K. Bobe
lis protesto laišką pasiuntė JAV 
krašto apsaugos sekretoriui M. T. 
Laird, primindamas Valstybės Depar
tamento nutarimą nepripažinti Bal
tijos kraštų įjungimo j Sovietų Są
jungą ir prašydamas ištirti įvykusi 
nesusipratimą.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS už
sienio talentų vakaras bus liepos 1 
d., 8 v.v., Marijos Augštesniosios Mo
kyklos auditorijoje. Specialią progra
mą atliks Kanados lietuvaičių stu
denčių kvartetas “Rasa” iš Londono, 
muz. Z. Lapino vadovaujamas liau
dies instrumentų ansamblis “Ginta
ras” ir estradinės muzikos daininin
kė Lena Valaitytė iš V. Vokietijos.

GRAŽINOS KRIV1CKIENĖS pra
nešimu, Jungtinis Baltiečių Komite
tas sibirinius trėmimus paminėjo bir
želio 4 d., 4.30 v.p.p., specialiomis 
pamaldomis Amerikos katalikų šven
tovėje Vašingtone. Ištremtiems bei 
žuvusioms lietuviams, latviams ir es
tams skirtas Mišias koncelebravo 
vysk. V. Brizgys, mons. A. Bačkis, 
kun. Pugevičius. latvis kun. A. Justs. 
Pamaldose dalyvavo apie 1.000 bal
tiečių ir amerikiečių.’ Savo tautines 
vėliavas prie altoriaus atlydėjo tau
tiniais drabužiais pasipuošęs baltie
čių jaunimas. Lietuviams atstovavo 
Antanas Dambriūnas, Joana Vaičių- 
laitytė ir Izabelė Laučkaitė. Konse
kracijai skirtus komunikatus ir vyną 
su vandeniu įnešė Jungtinio Baltie
čių Komiteto atstovai — estas G. 
Bushman, latvis G. Meicrovič ir dr. 
J. Genys. Progai pritaikytą pamoks
lą sakė kun. Ant. Dranginis. Giedo
jo visų trijų tautybių chorai, jų tar
pe Baltimorės vyrų choras “Daina”, 
vadovaujamas Lilijos Baker-Bakars- 
kienės. Solo “Avė Maria” ir “Panis 
angelicus” atliko pas tėvus Vašingto- 
nan iš Kolorado valstijos atvykusi 
sol. Elena Jurgėlaitė-Mangis. Magne
tofono juoston pamaldų eigą, pasi
kalbėjimą su sol. E. Mangis, “Dainos” 
choro pirm. J. Kazlausku ir šios iš
kilmės rengėjų pirm. dr. J. Geniu 
įrašė “Amerikos Balso” atstovas Alf. 
Petrulis. Įrašas bus panaudotas 
transliacijoms į Lietuvą.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄ
JUNGOS naujoji centro laldyba Či
kagoje informacijai ir tarpusavio ry
šiams skirtą “Pranešėją” pakeitė šį 
uždavinį tęsiančiu leidiniu "Lietuvis 
Žurnalistas” nr 1(7). Jo redaktorius 
— Vytautas Kasniūnas, redakcinis 
kolektyvas — Juozas Vaišnys, S.I, 
Vladas Būtėnas, Jurgis Janušaitis ir 
Algirdas Pužauskas. Vinjetes piešė 
dail. Povilas Kaupas. “Lietuvis Žur
nalistas”, kaip ir “Pranešėjas”, kai
nuoja $1 ir yra gaunamas pas admi
nistratorių J. Janušaitį, 2534 West 
69th St., Chicago, Ill. 60629, USA. 
Red. V. Kasniūno adresas: 3754 West 
70th St., Chicago, Ill. 60629, USA. 
Centro valdyba savo gairėse žada 
ugdyti naujus spaudos darbuotojus, 
kuriem premijas ir stipendijas pa
rūpins steigiamas Dr. Petro Dauž- 
vardžio spaudos fondas, plėsti ryšius 
su nariais, laikraščių redaktoriais, 
radijo bei televizijos programų ve
dėjais ir galbūt net užmegzti pokal
bį su kitų kraštų bei tarptautinėmis 
žurnalistų sąjungomis. Per jas būtų 
galima plačiau atskleisti pasauliui 
Lietuvos laisvės siekius bei jos 
dabartinės tragedijos kančias.

Brazilija
VATIKANO NUNCIJUS Umberto 

Manzoni pranešė lietuviams, kad 
Brazilijos vyskupų konferencija dele
gatu Brazilijos lietuviams paskyrė 
prel. Pijų Ragažinską, kuris 35 me
tus yra buvęs Sv. Juozapo parapijos 
klebonu Sao Paulo mieste. Dabar šią 
parapiją jis yra perdavęs iš Romos 
atvykusioms lietuviams saleziečiams. 
Brazilijos Lietuvių Kunigų Vienybė 
ir pasauliečiai prašo nuncijų U. Man
zoni ir vyskupus paskirti jiems ir 
visos P. Amerikos lietuviams vys
kupą.

PIETŲ AMERIKOS lietuvių kon
gresas bus Sao Paulo mieste 1973 
m. vasario 23-25 d.d. Jo rengimu 
rūpinasi lietuvių organizacijos ir 
specialus komitetas: pirm. Pijus Ra- 
gažinskas, vicepirm. kun. Pranas Ga
vėnas, sekr. Antanas Dutkus. Kon
greso programon yra įtrauktas Lie
tuvos nepriklausomybės šventės 55 
metų minėjimas.

SAO PAULO MIESTE jau sudary
ta naujai išrinkta Brazilijos LB va
dovybė: LB tarybos pirm. — inž. Ze
nonas Bačelis, vicepirm. — Jonas 
Lukoševičius, sekr. Janina Valavičie- 
nė; LB valdybos pirm. — Alfonsas 
D. Petraitis, vicepirm. kun. Pranas 
Gavėnas, sekr. — Rymantė Steponai

tytė ir adv. Algirdas Sliesoraitis, ižd.
— Jonas Dimša. Tarybos pirmaja
me posėdyje buvo nutarta pagrin
dinį dėmesį skirti jaunimo įjungi
mui į LB veiklą. Vėliau planuojama 
sudaryti švietimo, kultūros, finansų, 
spaudos-informacijos ir jaunimo ko
misijas.

Argentina
MINDAUGO DRAUGIJA Bcrisse 

išsirinko naują valdybą: pirm. — O. 
Bakaną, vicepirm. — B. Marcinkevi
čių, sekr. — L. Mikeiaitį, protokolų 
sekr. — Z. Mikelaitienę, I ižd. — 
A. Grišką, II ižd. — J. Kulikauską, 
nariais — J. Stoškūnienę, J. Lomast- 
ro ir J. Bukauską.

LA PLATOS MENO AKADEMI
JOJE profesoriauja dr. Raquel Ku- 
lionytė-Bražiūnienė. Ji yra gimusi 
Argentinoje, doktoratą gavusį La 
Platos valstybiniame universitete už 
disertaciją apie Lietuvos meną ir 
lietuvių kalbą. Jos vyras Hektoras 
Bražiūnas dar tebestudijuoja La Pla
tos universiteto medicinos fakultete.

PENSININKŲ SĄJUNGOS gene
raliniu sekr. buvo išrinktas lietuvis 
Jurgis Sišlauskas. Šią žinią gegužės 
25 d. laidoje paskelbė La Platos 
laikraštis "EI Dia”.

PRAMONININKĄ VLADĄ BŪRO 
KĄ, turintį straigtų gamyklą Avella- 
nedoje, apiplėšė banditai. Jie atėmė 
2 milijonus pezų, kuriuos jis buvo 
išėmęs iš banko darbininkų algoms 
mokėti.

ROSARIO LB VALDYBA savo ir 
jaunimo atstove į pasaulio lietuvių 
jaunimo II kongresą išrinko Moni
ką Seniūnaitę, teisės ir anglų kalbos 
studentę.

Australija
SYDNĖJAUS JAUNIMO KON

GRESO komitetas, telkęs lėšas savo 
atstovų kelionei į Čikagą, surengė 
jų atsisveikinimo balių puošniame 
Menzies viešbutyje. Vajaus karalai
tės juosta, skirta daugiausia aukų 
surinkusiai lietuvaitei, teko komiteto 
pirm. Jūratei Reisgytei. Nuo jos tik 
keliais doleriais atsiliko Violeta Bi- 
tinaitė. Juostą įteikė ir šiltą žodį ta
rė jaunimo kongreso atstovams bei 
pobūvio svečiams Romas Cibas, va
dovavęs Australijos jaunimo grupei 
pasaulio lietuvių jaunimo I kon
grese.

SYDNĖJUJE VIENERIUS ME
TUS praleido Niujorko valstybinio 
universiteto prof. H. Jakimavičius, at
siųstas konsultantu į NSW techni
kos instituto administracinių mokslų 
fakultetą. Jis yra gimęs ir mokslus 
baigęs Amerikoje, bet gražiai kalba 
lietuviškai. Šią vasarą prof. II. Ja
kimavičius su šeima grįš į JAV.

FUI SALOJE su žmona gyvenan
tis montrealietis architektas P. V. 
Zubas atostogų proga aplankė N. Ze
landiją ir Australiją. Sydnėjuje jis 
dalyvavo Lietuvių Inžinierių Draugi
jos surengtame piknike ir turėjo 
progą pasidalinti profesiniais įspū
džiais.

Italija
LIETUVIAI SALEZIEČIAI Alpių 

kalnuose turimoje stovyklavietėje 
rengia vasaros stovyklas: birželio 26
— liepos 19 Vokietijos lietuvių vai
kams; liepos 20 — rugpjūčio 20 viso 
pasaulio lietuviams (yra keletas už
sirašiusių iš JAV ir Prancūzijos); 
rugpjūčio 20 — rugsėjo 10 Villa 
Tuscolana jaunimo vadovams. Kun. 
P. Urbaitis, kurį laiką darbavęsis 
JAV-se bei telkęs paramą saleziečių 
veiklai, liepos 29 d. grįš Italijon ir 
vėl įsijungs į vietinius darbus.

RYŠIUM SU R. KALANTOS susi
deginimu Romos radijas “Faktų ir 
dokumentų” programą skyrė Lietu
vos problemoms. Programoje dalyva
vo keli žymūs italų žurnalistai, vi
suomenininkai ir šv. Kazimiero ko
legijos rektorius prel. Ladas Tulaba. 
Buvo nagrinėjama dabartinė Lietu
vos būklė, lietuvių protesto žygiai 
prieš religijos persekiojimą.

Vokietija
LIETUVOS VOKIEČIŲ suvažiavi

mas gegužės 12-14 d.d. buvo sureng
tas Salzgitter-Lebenstedte. Suvažia
vimą pradėjo centro komiteto pirm. 
Arnold Dohring, pagrindinį žodį ta
rė Nehcim-Husten miesto burmist
ras G. Teriet. Lietuvos vokiečius žo
džiu ir raštu sveikino daug visuo
menės atstovų, VLB krašto valdybos 
ir lietuvių katalikų vardu — kun. V. 
Sarka. Rašytoja E. Josephi pagerbė 
mirusius ir pasveikino gyvuosius.

Lenkija
LIETUVIŲ VISUOMENINĖS Kul

tūros Draugijos Vroclavo skyrius at
šventė pirmąjį savo veiklos dešimt
metį. Vroclavo vaivadijos kultūros 
rūmuose įvykusiame minėjime daly
vavo daug skyriaus narių, valdžios 
atstovų ir svečių iš Varšuvos, Lo
dzės, Seinų bei kitų miestų. Prane
šimą apie skyriaus laimėjimus pa
darė jo pirm. dr. Vytautas Markevi
čius, programą atliko liaudies dainų 
ir šokių ansamblis “Vilnelė", anks
čiau turėjęs sėkmingą pasirodymą 
Vroclavo Dienose ir su lenkų savi
veikliniais ansambliais žygiavęs šio 
miesto gatvėmis.

VIDUGIRIŲ APYLINKĖS admi
nistracinis vienetas buvo panaikin
tas 1972 m. sausio 1 d. Jo kaimai 
dabar priskirti Punsko, Juodcliškės 
ir Smailėnų apylinkėms.



Papildymai lietuvių kalbos žodynui
ALGIRDAS GUSTAITIS

Vilniuje leidžiamas Lietuvių 
kalbos žodynas yra plačiausias, 
tačiau jame galima rasti neįra
šytu žodžių, “Tėviškės Žiburiu” 
nr. 12 (1103), 1971. III. 25 d. 
paskelbiau to žodyno I ir II to
muose nerastus žodžius. Čia 
skelbiu papildymus Lietuvių 
kalbos žodyno III tomui. Be abe
jonės, žodyne yra ir daugiau lie
tuviškų žodžių, kurie tenai ne
paskelbti ar netiksliai aptarti. 
Ir šie, mano pastebėti, toli gra
žu nėra visi is mano atminties, 
bet ne viską galima norimu lai
ku užrašyti.

gagatas — be reikalo garsiai kal
bantis, rėkiantis, giedantis, kakarie- 
kuojantis, girksiantis. Anupras bū
tų nieko sau, jei nebūtų baisus ga
gatas: kad pradės niekus taukšti, 
nors bėk į karklyną. Visi žąsinai ga- 
garina, bet tasai jau nepakenčiamas 
gagaras, tikras gagarynas.

gaigalinis — skiriamas, taikomas 
gaigalams. Neklausyk plepalų, antims 
tinka ir tas vadinamas gaigalinis le
salas ar, kaip ten sakai, ėdalas. Gai
galinis švarkšimas kur kas skiriasi 
nuo anties. Pavasariais gaigalinis 
kaklas ir sparnas nepalyginamai 
puošnesni už anties.

gaišiklis — kurs gaišina, vilkina, 
užtęsia. Senobiniai šautuvai turėjo 
nelyginant gaišiklius, lyginant su da
bartiniais. Priešo lėktuvai miestą ap
mėtė ir su gaišiklinėmis bombomis, 
sprogstančiomis daug vėliau.

gaištukas — kurs gaišina, pervėlai 
veikia, tinguliuoja. Eik tu kitur, 
mum tokio gaištuko nereikia. Gero
je sportininkų komandoje negali 
būti gaištukų. Jis galėtų būti neblo
gas mokinys, bet nepakenčiamas 
gaištukas matematikoje. Į lauką pa
siųsk gerus kviečių vežėjus, ne slun
kius gaištukus.

galvamušis — kurs muša per gal
vą. Tas juodakelnis boksininkas yra 
galvamušis, jis visad taikstosi tvoti į 
galvą. Pentinėtas gaidys toks galva
mušis, visi gaigalai nuo jo bėga. 
Žmonės be reikalo apkalba čigonus, 
esą jie arklių galvamušiai; iš tiesų 
nei taip, nei ką.

garbenis — kieno susivėlę plau

JOANA ELENA KURAITĖ, gegu
žės 20 d., gavusi psichologijos baka
lauro (honours) laipsnį Windsoro 
universitete. Gimnaziją baigė Put
liame. įstojo į skautus, vėliau — at
eitininkus, kur aktyviai dalyvavo 
valdybose. Buvo vadove stovyklose. 
Mokytojavo šeštadieninėje mokyk
loje. 1970 m. vasarą buvo nuvykus 
į Vokietiją geriau išmokti vokiečių 
kalbos ir apkeliavo Europą. Šiuo me
tu priklauso II PL.IK prezidiumui, 
kur aktyviai dalyvauja kongreso ren
gimo darbuose. Rudenį pradės stu
dijuoti teisę Windsoro universitete. 
Ji yra duktė dr. česiaus ir Joanos 
Kuru, gyvenančių Windsore. 

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

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

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

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

Po birželio 30 d. atsakysime į gautus pasiūlymus.
1. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 36 tomai, kaina $299.1)0, siūlau $
2. VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai
3. B. Kviklys, MŪSŲ LIETUVA, 4 tomai
4. K. Jurgėla, LIETUVOS SUKILIMAS

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

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

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

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

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

Pinigų iš anksto siųsti nereikia.

kai, šakos, siūlai ar pan. Ėriukai bū
tų gražūs, bet garbeniai šonuose, ir 
net pilni mėšlo. Apie 1970-sius me
tus ne tik Hollywoode, bet ir daug 
kur pasaulyje priviso tokių valka
taujančių kūtvėlų ilgais plaukais, 
netgi su garbenimis paausiuose, kad 
nežinai, mergaitėmis ar vyrais jie 
gimę. Medžiojant vis reikėjo plėštis 
per šakų garbenis.

garbinčius — garbingų asmenų su
siėjimo vieta (kartais ir kiek pajuo
kiančiai). Kaimo vyrai sukvietė gar
binčius išspręsti, kam tas naujagi
mis priklauso. Nagi, jei čia ne bobų 
garbinčius, tai pradėkite verpti. Uni
versiteto salės pirmoje eilėje sėdėjo 
garbinčiai profesoriai.

gardinas — skanus, gardus. Tie 
obuoliai nei gardinai, nei ką. Pie
menims žarijose keptos bulvės tikri 
gardinai. Alkanam ir juodos duonos 
pluta gardinas.

gardvabalis — paukščių, ž u v ų, 
mėgstamas vabalas. Grambuoliai 
mėgstami ne tik varnėnų, bet ret
karčiais net žuvėdros atskrenda pa
rankioti, jei kur daugiau tų gard- 
vabalių randa. Jisai tvirtina, šitie 
vabalai net lydekoms ir šamams esą 
gardvabaliai. Kurmiams .turbūt visi 
žemėje pagaunami vikšrai ir vaba
lai yra gardvabaliai, nesvarbu juo
di, rudi ar balsvi.

gauburas — ką užgaubiantis, už
dengiantis. Palubėje kabėjo elektros 
lemputė, be jokio gauburo, nykiai 
spinksėdama. Sodelyje virš stalo bu
vo gauburas, pakabintas ant atsiki
šusios medžio šakos, šeimininkė la
bai prašė įtaisyti virš krosnies tokį 
gauburą, į kurį pakliūtų garai nuo 
puodų ar keptuvės, o gauburas turė
tų angą į kaminą.

gausija — gausus žmonių, gyvių, 
augalų, sėklų ar panašus vienetas. 
Esant tokiai gausijai, galime bal
suoti. Laukinių žąsų gausija, tarsi 
visos iš šiaurės pelkių ir ežerų, gra
žaus rudens popietėje skrido augš- 
tai, augštai, vos įžiūrimai, kartais 
pasislėpdamos debesyse, tarpais nu
tvieskiamos saulės žaros, kaip būna 
Lietuvos laukuose. Po ąžuolu gulėjo 
ne pavieniai giliukai, bet ištisa jų 
gausija.

PAULIUS VIKTORAS KURAS, 
sūnus dr. česiaus ir Joanos Kuru, 
baigė Assumption College School 
Windsore, Ont. Gimnazijoje aktyviai 
dalyvavo valdybose, dramos būrely
je, sporto klubuose. Baigė Detroito 
lituanistinę mokyklą. Aktyviai dir
ba Detroito moksleivių ateitininkų 
kuopoje ir kaip vadovas ateitininkų 
vasaros stovyklose Dainavoje bei 
Wasagoje. Šoka Detroito lietuvių 
tautinių šokių grupėje “šilainė”. 
Platina lietuvišką spaudą. Planuoja 
studijuoti biochemiją universitete. 
Reikia tikėtis, kad ir universitete 
jis ras laiko dalyvauti lietuviškoje 
veikloje, kurią pamilo.

kaina $25.00, siūlau $____
kaina $42.00, siūlau $

kaina $10.00, siūlau $

kaina $10.00, siūlau $

kaina $7.00, siūlau $

Muzėjaus ALKA užrašas Putliame, Conn., kuris yra pastatytas ir įrengtas prel. Pranciškaus Juro. Jame sutelkta 
daug lietuvių taitodailės, spaudos, etnografinės ir archyvinės medžiagos

ŠIMTMEČIO K E T VI R Č I O SUVESTINĖ

Baltiečiu tremties literatūra
čia spausdiname žymaus estų kri

tiko, ‘Book Abroads” redaktoriaus, 
literatūros profesoriaus dalį paskai
tos, skaitytos baltistikos konferen
cijoj Toronte 1972 m. gegužės 11 d. 
Joje autorius gvildena lietuvių trem
ties literatūrą santykyje su estų ir 
latvių literatūra. Jis yra estas, ve
dęs latvę, moka ir lietuviškai. Antraš
tės paskaitos tekste — “TŽ” redak
cijos. Red.

Kadangi atrinkimo ir įvertini
mo darbas jau yra atliktas pa
čių lietuvių kritikų, pradedu 
nuo lietuvių literatūros. Matyt, 
čia būta stipraus įsitikinimo, 
kad kritiška tremties literatūros 
interpretacija bei jos vertybių 
perteikimas angliškai kalban
tiems skaitytojams yra beveik 
lygiai svarbus, kaip ir pačių ori
ginalių veikalų kūrimas. Tokio 
sąmoningo ar nesąmoningo su
pratimo dėka šiandien mums 
lietuvių tremties literatūra pil
nai pateikiama ir lietuvių, ir 
anglų kalbomis. Nei latviai, 
nei ėstai negali net priartėti 
prie šio pavydėtino posiekio li
teratūrinės kritikos srityje, ku
rio sistemingai buvo siekiama 
pačios mažiausios, o ne (kaip 
dažnai klaidingai yra manoma) 
pačios didžiausios iš Pabaltijo 
valstybių tremtinių grupės. 
Pirmiausiai žvilgterėkime į tai, 
kas suinteresuotam tyrinėtojui 
yra prieinama pačioje lietuvių 
literatūroje.

Lietuvių Enciklopedija
Pirmoje eilėje čia išsiskiria 

36 tomų “Lietuvių Enciklopedi
ja”, išleista 1953—1969 m. lai
kotarpyje. Kadangi beveik du 
enciklopedijos penktadaliai yra 
skirti lietuvių gyvenimo įvai
riems aspektams, ji savaime 
tampa vienu turtingiausių in
formacijos šaltinių apie anksty
vesnę ir dabartinę lietuvių li
teratūrą. Savo plačia apimtimi 
enciklopedija visoje baltistiko
je vyrauja. Ir nedaugelis tautų 
tegali didžiuotis panašiais enci
klopediniais darbais. Šios įspū
dingos kolektyvinės mokslinės 
pastangos tapo realybe riboto
se tremties sąlygose! Ypač rei
kia pabrėžti faktą, kad ši enci
klopedija yra gerai suplanuoto 
bendro darbo vaisius, nes dau
gumas estų ir net latvių kultūri
nių tremties laimėjimų buvo pa
siekta tiktai užsispyrusių ir pa
siaukojusių individų darbo dė
ka. Pvz. keturių tomų analogi
nis estu kalbos žodynas (Analo
gical Dictionary of the Estonian 
Language) buvo paruoštas And
rus Saareste, kuris ir mirė jį be
rašydamas. Jo indeksas dar ir 
dabar nėra išleistas. Taip pat 
reikia paminėti, kad panašią 
“Latvių Enciklopediją” (Latvian 
Encyclopedia, Stockholm, 1950 
—55) tesudaro trys tomai, o tuo

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

Tel. 487-2147, vakarais 44-5-8955 
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

IVĄR IVASK
tarpu iš “Estų Enciklopedijos” 
(Estonian Encyclopedia, Stock
holm, 1957-) tėra tik du pirmo
jo tomo lankai.

Informacinis leidinys
Informacinis laidinys “Lie

tuvių literatūra svetur 1945— 
1967” (Čikaga, 1968), apimąs ar
ti 400 puslapių, buvo suredaguo
tas Kazio Bradūno. Tai vėl še
šių kritikų ir vieno bibliografo 
(senesniosios ir jaunesniosios 
kartos) bendro darbo vaisius, 
šalia skyrių tremties poezijai, 
romanui, novelei ir dramai, 
skaitytojas nudžiunga radęs de
talizuotą, išsamią kritiką, kuri 
pateikia labai naudingos ir daž
nai sunkiai prieinamos istorinės 
medžiagos apie literatūrines po
lemikas, apie reakcijas kontro
versinių veikalų, kaip Landsber
gio dramos “Penki stulpai tur
gaus aikštėje”, apie tokius va
dovaujančius žurnalus, kaip 
“Literatūros Lankai” ir “Met
menys”. Paskutinis skyrius pa
skirtas tolimesniems viso lietu
vių tremties literatūrinio įnašo 
charakteringiausių bruožų ap
tarimams. Taip pat paliečiama 
tremties literatūros galima įta
ka sovietinės Lietuvos literatū
riniam gyvenimui. Visa tai pa
rodo augštą kritikos bei įverti
nimo lygį, lydėjusį lietuvių 
tremties literatūros evoliuciją.

Kiti leidiniai
1967 m. Vilniuje pasirodė 

dvitomė “Lietuvių poezijos” an
tologija, kuri atmetė visus jau
nuosius tremties poetus ir at
spausdino tik prieškarinius se
nųjų poetų eilėraščius. Tai pa
skatino Kazį Bradūną sureda
guoti pačią pilniausią lietuvių 
tremties poezijos antologiją 
“Lietuvių poezija 1945—1971” 
(Čikaga 1971, 671 psl.) ir išleis
ti ją tokiu pačiu formatu bei to
kiu pat viršeliu, kaip sovietinėj 
Lietuvoj redaguotoji, tik pride
dant trečio tomo numeraciją. 
Vargu ar bebūtų galima atrasti 
efektingesnį būdą parodyti 80 
lietuvių emigrantų poetų, gimu
sių 1873—1954 metų laikotarpy
je, laimėjimams?! Dar kiti sep
tyni jauni poetai, gimę 1939 — 
1952 metų laikotarpyje, atžy
mėti jaunosios kartos antologi
joje “Tiltai ir tuneliai” (Brook- 
lynas, 1969).

Skaitytojas, nemokąs lietuvių 
kalbos, gali pasinaudoti keliais 
naudingai leidiniais. Lituanisti
kos medžiaga iš 36 “Lietuvių 
Enciklopedijos” tomų yra da
bartiniu metu verčiama į anglų 
kalbą ir išleidžiama vardu “En
cyclopedia Lituanica”, kurios I 
ir II tomas jau pasirodė (Bosto
nas, 1971, 1972).

Rimvydo Šilbajorio knygoje 

“Perfection of Exile” (Norman, 
Okla., 1970), iš kurios aš pakar
totinai esu citavęs, šalia bend
ros lietuvių literatūros istorijos 
apžvalgos, yra išsamių straips
nių apie keturiolika tremties ra
šytojų, tiksliai nusakančių jų 
kūrinių struktūros prasmę, įri- 
kiuojančių juos į platesnį da
bartinės Vakarų literatūros kon
tekstą. Palyginus su informaci
niu leidiniu apie lietuvių trem
ties literatūrą, toji Šilbajorio 
knyga, žinoma, pateikia tik 
emigrantų autorių atranką, ta
čiau labai kruopščiai paruoštą, 
nes čia nė vienas dideshio mas
to rašytojas nėra praleistas. To
dėl verta įsidėmėti žanrų pro
porciją, kuriems atstovauja pa
rinktieji keturiolika autorių: as
tuoni jų yra poetai, trys drama
turgai (kurių du taip pat žinomi 
kaip prozos rašytojai) ir tik trys 
grynai prozos kūrėjai. Aš ma
nau, kad panašiose kruopščiai 
paruoštose estų bei latvių trem
ties autorių atrankose jokiu bū
du neatrastume trijų dramatur
gų, greičiausia rastume apie to
kį pat skaičių poetų, bet tikriau
siai sutiktume daugiau prozos 
rašytojų.

Vertimai
Šalia nuodugnių savo litera

tūros kritikos darbų anglų kal
ba, lietuviai stengėsi gana sis
temingai pateikti savo literatū
rą angliškai kalbantiems skai
tytojams. Dvi Algirdo Lands
bergio ir Clark Mills suredaguo
tos antologijos “The Green Lin
den: Selected Lithuanian Folk
songs, with the expert introduc
tion by Marija Gimbutas” (New- 
York, 1964) ir “The Green Oak: 
Selected Lithuanian Poetry” 
(New York, 1962) gali būti laiko
mos patikimesniais lietuvių vi
sų laikų poezijos pavyzdžiais, 
negu pionieriškos latvių ir estų 
poezijos antologijos, suredaguo
tos W. K. Mathews. Be to, yra 
išverstų į anglų kalbą ir išleistų 
keletas tomų rinktinių lietuvių 
novelių bei charakteringiausių 
romanų. Jau ištisus 18 metų iš
einąs žurnalas anglų kalba “Li- 
tuanus” irgi pateikia dramos, 
prozos bei poezijos kūrinių. 
(Latvių panašus leidinys “Zin- 
tis” — “The Seer of Wisdom” 
pasirodė 1961 m., bet po keleto 
metų jo leidimas buvo nutrauk
tas. Estai dar nėra bandę leisti 
žurnalo anglų kalba).

(Bus daugiau)

Atsiųsta paminėti
Šv. Pranciškaus Varpelis nr. 2 ir 

nr. 4, vasaris ir balandis. Tėvų pran
ciškonų leidžiamas mėnesinis religi
nio - patriotinio turinio žurnalas. Ad
resas: Franciscan Fathers, Kenne
bunkport, Maine 04046, USA.

Technikos Žodis nr. 1-2, sausis-ba- 
landis, skirtas žurnalo dvidešimtme- 
čiui. Leidėjas — Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Sąjungos Či
kagos skyriaus techninės spaudos sek
cija. Administratoriaus adresas: J. 
Sakalas, 7025 So. Rockwell St., Chi
cago, Ill. 60629, USA.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

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

tuvių Namuose veiklos penkmetį at
šventė muz. Stasio Sližio vadovauja
mas Detroito lietuvių jaunimo cho
ras, subūręs 61 dainininką ir 7 instru
mentalistus. Programoje buvo lietu
vių liaudies dainų, kompozitorių ori
ginalių kūrinių ir estradinės muzi
kos.. Ypatingo dalyvių dėmesio susi
laukė S. Sližio “Nemuno mergelė”, 
M. Vaitkevičiaus “Pienė”, J. Gai
žausko “Dobiliuos”, A. Raudonikio 
"Mylimos a k y s”, “Prie 1 a u ž o”, 
"Lauksiu aš tavęs”, A. Bražinsko 
"Lieptas”, motinoms Lietuvoje de
dikuota T. Makačino daina “Kur tas 
kelelis" ir salėje esančiom motinom 
jaunimo choro sudainuota A. Bra
žinsko “Kur gimta padangė”. Kon
certas buvo užbaigtas V. Paltanavi
čiaus "Nemunu” ir viršprogramine 
A. Bražinsko daina “Nemunėli”, Ne
munėli”. Didžiąją programos dalį su
darė vilniečių kompozitorių kūriniai, 
kurių tekstas atskleidžia lietuvio 
meilę gimtajam kraštui, jos gamtai 
ir atspindi jaunystės romantiką.

LEIDINĮ “LIETUVOS UNIVER 
SITETAS” 1579 — 1803 — 1922 re
dagavo Pranas Čepėnas. Redakcinė 
komisija: pirm. vysk. Vincentas Briz- 
gys, red. Pranas Čepėnas, nariai — 
kun. Povilas Dilys, prof. St. Dirman
tas, prof. dr. Petras Jonikas, prof, 
dr. Juozas Meškauskas.

PIRMĄJĮ KONCERTĄ Brooklyne, 
Apreiškimo parapijos salėje, turėjo 
baritonas Mečys Razgaitis. Dainavi
mo studijas jis yra pradėjęs Vokie
tijoje, Niujorke jas tęsęs pas Kauno 
operos buvusį sol. a. a. Vladą Iva
nauską ir mūsų operos veteranę V. 
Jonuškaitę-Leskaitienę. Savo koncer
tui jis buvo pasirinkęs eilę liau
dies dainų ir operų arijų. Solistui 
akompanavo muz. A. Kačanauskas.

JAV KONGRESO ATSTOVŲ RŪ
MŲ komiteto 1954 m. sovietinės 
agresijos Baltijos kraštuose tyrinė
jimo dokumentų II laidą išleido Wil
liam S. Hein and Co. Inc., Hein Buil
ding, 1285 Main St., Buffalo, New 
York 14209, USA. Redagavo: Igor I. 
Kavass, Northwestern University 
School of Law, ir Adolf Sprudz, The 
University of Chicago Law School. 
Siame 542 psl. leidinyje apžvelgia
mas Baltijos kraštų nepriklausomy
bės atkūrimas, jų konstitucinė isto
rija, tarptautiniai santykiai 1920-39 
m., sovietinė agresija 1939-40 m. 
Knygos kaina — $20. Perkantiem 
5-9 egz., duodama 20% nuolaida, 10- 
25 egz. — 25%. Kreiptis į leidyklą, 
pridedant knygos pavadinimą: “Bal
tic States: A Study of Their Origin 
And National Development; Their 
Seizure And Incorporation Into The 
U.S.S.R.” LC 72-77741.

PROF. DR. J. STUKAS suorgani
zavo Lietuvos vyčių ekskursiją j P. 
Ameriką. Ekskursantų eilėse yra ke
li menininkai, kurie lankomų kraš
tų lietuviams surengs kelis koncer
tus. Birželio 27 d. toks koncertas-šiu- 
pinys bus Buenos Aires mieste, 
Argentinos Lietuvių Centro salėje. 
Programoje dalyvaus sopranas Pru- 
dencija Bičkienė iš Čikagos, tenoras 
Liudas Stukas iš Hillside, N. J., niu
jorkietis aktorius Vitalis Žukauskas 
ir klevelandietis pianistas Vytautas 
Puškorius. Lietuviškomis dainomis 
jiems talkins Buenos Aires buvusių 
“Aitvarų” trijulė — dr. Jonas Si- 
manauskas, Antanas Slančiauskas ir 
inž. Algimantas Rastauskas su akom- 
paniatore Eleonora Mikučioniene. 
Programoje — dainos ir žodžio py
nė, paruošta akt. V. Žukausko, ir 
koncertinė dalis.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” šešias
dešimtmetį Čikagoje atšventė sukak
tuviniu vakaru Martinique restorano 
salėje, kur susirinko apie 400 Čika
gos lietuvių ir garbės svečių. Įvadinį 
žodį tarė “Draugo” administratorius 
ir Lietuvių Katalikų Spaudos Drau
gijos sekr. kun. P. Cinikas, progra
mai vadovavo JAV LB tarybos pre
zidiumo pirm. inž. V. Kamantas, per
skaitęs raštu gautus sveikinimus. 
“Draugo” nuopelnus lietuvybei, 
krikščionybei ir visuomeniniam gy
venimui nušvietė dienraštį sveikinu
si Lietuvos garbės konsule J. Dauž- 
vardienė. Pagrindiniu šio sukaktuvi
nio renginio kalbėtoju buvo Lietuvių 
Katalikų Spaudos Draugijos vice
pirmininkas inž. A. Rudis. Koncerti
nę programą atliko sol. Liudo Stu- 
ko vadovaujamas moterų sekstetas 
“Žibuoklės” iš Newark, N. J., pa
grindinį dėmesį skyręs lietuvių kom
pozitorių A. Raudonikio, K. Kavec- 
ko, A. Bražinsko, F. Strolios, J. Nau
jalio dainoms. Sol. L. Stukas prog
ramą papildė V. Klovos “Pilėnų” 
operos Danilos arija ir V. Falvo ne- 
apoliška daina “Dicitencello vuie”. 
“Žibuoklių” vadovas sol. L. Stukas 
buvo sukūręs “Draugo” administra
toriui kun. P. Cinikui dedikuotą dai
ną “Iš tavo rankos”, kurią atliko 
pats kompozitorius. Buvusiems ilga
mečiams “Draugo” redaktoriams L. 
Simučiui ir I. Sakalui administrato
rius kun. P. Cinikas įteikė dr. A. Ku
čo “Amerikos lietuvių istoriją”.

SYDNĖJAUS WOOLLAIIRA GA
LERIJOJE savo naujausių darbų pa
rodą surengė Australijoje gyvenan
tis dail. Leonas Urbonas, pernai il
gesnį laiką viešėjęs JAV ir Kanado
je. Parodą teigiamai įvertino Sydnė- 
jaus didžiųjų laikraščių meno kriti
kai. L. Urbonas yra vienas kūrybin
giausių mūsų dailininkų. Jo kūrinių 
yra Australijos valstybinėje Kanbe- 
ros galerijoje ir kitų kraštų priva
čiose galerijose.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
HENRIKO LIANDZBERGIO Vil

niuje įvykusi H meninės fotografijos 
paroda atskleidė žvejų kaimo už 
Rusnės miestelio, prie Pakalnės ir 
Vorusnės upelių, gyvenimą vidurva
sario metu. Portretuose atsispindi 
sunki ir pavojinga žvejo dalia, nuo
traukose — jo suaugimas su gimtąja 
žeme, poilsio valandos saulėto kie
mo aplinkoj, darbe atsiskleidžianti 
gyvenimo prasmė, svajingas vaikų 
pasaulis.

TECHNIKOS MOKSLŲ DOKTO
RATO disertaciją Kauno politechni
kos instituto mokslinėje taryboje ap
gynė šios augštosios mokyklos bend
rosios matematikos katedros docen
tas Napoleonas Butkevičius, sukūręs 
šiuolaikinius skaičiavimo metodus, 
kuriais išaiškino metalų liejimo dės
ningumą ir įvairiapusiškai ištyrė 
liejinių formavimo procesus.

DAIL. ČESLOVAS KONTRIMAS, 
gegužės 23 d. atšventęs amžiaus sep
tyniasdešimtmetį, surengė šiai su
kakčiai skirtą akvarelių parodą Kau
ne, M. K. Čiurlionio muzėjuje. Tai 
jo pastarųjų metų kūriniai, lankyto
jams atskleidžiantys plačią tėviškės 
panoramą — architektūros pamink
lus, piliakalnius, miestų peizažus, se
nojo ir naujojo kaimo vaizdus.

M. GLINKOS AKADEMINES KA
PELOS SALĖJE senosios italų var
gonų muzikos koncertą leningradie
čiam surengė vilnietis vargoninin
kas Leopoldas Digrys. Koncerto pro
gramoje ■ taipgi dalyvavo Vilniaus 
operos sopranas Giedrė Kaukaitė, da
ranti pastebimą pažangą po tobulini
mosi kurso Milano La Scala ope
roje.

KOMPOZ. JONO DAMBRAUSKO 
80 metų amžiaus sukaktis gegužės 25 
d. buvo paminėta jo kūrinių koncer
tu Kauno muzikiniame teatre. Pro
gramą atliko D. Jakūbonio vadovau
jamas Kauno profsąjungų kultūros 
rūmų berniukų choras "Varpelis”, 
muzikinio teatro solistai ir miesto 
choras su vadovu P. Bingeliu. Su
kaktuvininkas yra pasižymėjęs kaip 
talentingas chorų vadovas, liaudies 
dainų harmonizatorius ir originalių 
kompozicijų kūrėjas. Jis instrumen- 
tavo rampos šviesą Kauno operos 
teatre išvydusią M. Petrausko operą 
"Eglė žalčių karalienė”, bet lig šiol, 
atrodo, nėra sukūręs savos operos, 
nors apie ją svajojo ilgus metus. 
Kad J. Dambrauskas vis dar gal
voja apie operą, liudija Antano Gim
žausko prasitarimas “Literatūroje ir 
Mene”: “Susilpnėjus sveikatai, spau
džiant metų naštai, kompozitorius pa
sitraukia nuo dirigento pulto ir rašo 
kantatas, oratorijas, muziką dramos 
spektakliams, įvairius instrumenti
nius kūrinius, solo dainas, operą 
“Valdovas”.. . ” Linkėkime, kad jis 
spėtų įgyvendinti ilgus metus puo
selėtą svajonę.

VILNIAUS KONSERVATORIJOS 
operos studija mokslo metus užbai
gė G. Bizet “Carmen” spektakliais 
Vilniaus operos teatre. Carmen vaid
menį atliko diplomantė V. Siškaitė ir 
IV kurso studentė E. Vosyliūtė. Re
cenzento G. Tauro teigimu, abu jau
nieji mezzo-sopranai buvo skirtingo 
pajėgumo: V. Siškaitei labiau pavy
ko vokalinė vaidmens pusė, E. Vo
syliūtei — aktorinė. G. Tauras taip
gi giria abiejuose spektakliuose Cho
se dainavusį tenorą S. Liupkevičių, 
turintį puikius vaidybinius duome
nis, gerą išvaizdą ir stiprų gražaus 
atspalvio balsą, nors jam ir nepavy
ko išvengti forsavimo. Diplomantas 
S. Liupkevičius yra baigęs A. Karo
so vokalinę klasę. Toreodoro vaid
muo teko diplomantams E. Getmans- 
kiui ir R. Vešiotai, Z. Paulausko ir 
sol. V. Daunoro mokiniams. Stipres
nis buvo R. Vešiota, nors ir nepa
siekęs repeticijose parodyto lygio. 
Michaelos vaidmenį atliko diploman
tės A. Vitkauskaitė (sol. V. Dauno
ro klasė) ir V. Bičkutė (S. Vai- 
džiūnaitės klasė). Debiutas vokali
niu požiūriu geriau pavyko sol. V. 
Daunoro mokinei A. Vitkauskaitei, 
o V. Bičkutei trūko nuoseklumo vo
kale. Mažesniuose vaidmenyse pasi
rodė diplomantai R. Daunoras, R. 
Kasparičenas, M. Šimkienė, Ę. Kurk- 
lyte ir du konservatorijos dar ne
baigę studentai. Šiuos diplomantų ir 
studentų spektaklius režisavo J. Gus
taitis, dirigavo V. Viržonis.

KAUNE, VILNIUJE IR DRUSKI
NINKUOSE gastroliavo Vieslavo Ki- 
serio vadovaujamas lenkų berniukų 
choras “Spaki” (“Varnėnai”). Sve
čiai iš Gniezno miesto savo koncer
tuose atstovavo chorinei klasikai, se
najai ir naujajai lenkų kompozito
rių muzikai. Išvykos repertuarą jie 
buvo papildę lietuvių kompozitorių 
J. Indros ir V. Paketuro dainomis 
vaikams. Vilniaus dainų šventėje 
choras “Spaki” atliko kompoz. S. Mo- 
niuškos kūrinius.

ŠIAULIŲ “AUŠROS" ISTORIJOS 
ir etnografijos muzėjus priemiestyje 
restauruotame sename vėjo malūne 
atidarė savo skyrių, atskleidžiantį 
malimo raidos istoriją Lietuvoje. Jo 
lankytojų laukia primityvios akme
ninės trinamosios girnos iš pirmojo 
tūkstantmečio pradžios, vėlesnės įvai
rių konstrukcijų rankinės girnos, se
noviniai grūdų ir miltų laikymo, sei
kėjimo rakandai, malūnų invento
rius. Su seniausiais ir dabartiniais 
Lietuvos malūnais bei jų darbo eiga 
lankytojus supažindina piešiniai ir 
nuotraukos. „



UNITED TRUST SPORTAS
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-khj 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 lengvou

B. SAKALAS.

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.

i sąlygomis mortgičius

Tel. 7 6 2 - 8 2 5 5

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

Kosos valandos:
Pirmad........... 10-3

Antrad........... 10 - 3

T r e čiad. uždaryta

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

MOKA:

už term, indėlius 2 metam.........6^/2%
už term, indėlius 1 metam.........61/4%
už taupomąsias s-tas (savings) .6 % 
už depozitus-čekių s-tas............ 514%

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

Sekmad.....9.30 - 1

asmenines — iki $10.000 814% 
nekiln. turto — iki $50.000 814%

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 10-čiai 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. — ARDAGIL 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

SPORTAS VISUR
Pasaulio meisteriai — Jugoslavi

jos krepšininkai viešėjo Kinijoje ir 
Pekinge žaidė draugiškas rungtynes 
su kiniečiais. Abejas rungtynes lai
mėjo Jugoslavija: vyrai — 114:82, 
moterys — 90:85.

Europos moterų krepšinio pirme
nybių atrankinis turnyras įvyko Hal- 
lėje. Dalyvavo R. Vokietijos, Švei
carijos, Danijos, Albanijos ir Veng
rijos krepšininkės. I v. laimėjo R. 
Vokietija, II — Vengrija. Abi ko
mandos dalyvaus Europos pirmeny
bėse.

Ateinančios olimpiados futbolo 
pirmenybėms jau išaiškintos ko
mandos: Vengrija, V. Vokietija, Bra
zilija, Kolumbija, Malezija, Burma, 
Danija ir Amerika.

Olimpiniam stadijonui Miunchene 
apšviesti pastatytas 40 m bokštas, 
įrengtos 8 eilės prožektorių su 16 
šviesų kiekvienoje eilėje. Temstant, 
šviesos intensyvumas automatiškai 
stiprės.

Pagal FIBA nutarimą, 1976 m. 
olimpiniame krepšinio turnyre Mont- 
realyje dalyvaus 12 vyrų ir 6 mo
terų komandos.

SPORTAS LIETUVOJE
Lietuva garsėja kaip gabių jieti- 

ninkių šalis. Po pasaulio rekordinin
kės B. Kalėdienės atsirado eilė pa
žangių jietininkių. Neseniai viena iš 
B. Kalėdienės mokinių Zita Jankū- 
naitė nusviedė jietį 54.68 m.

Keturi Lietuvos sunkumų kilnoto
jai yra pasiekę 500 kg ribą. A. Eidu- 
kas (Klaipėda) 525 kg, J. Giedrai
tis 512,5 kg (Vilnius), A.- Mėčius 
500 kg (Klaipėda) ir L. Biurgilas 
500 kg (armija).

Vilniaus lengvaatlečių grupė vie
šėjo R. Vokietijoje ir dalyvavo rung
tynėse Jenoje ir Erfurte. Jenoje A. 
Gedminas laimėjo 3000 m nuotolį 
per 8:21,0 sek. ir R. Makauskaitė lai
mėjo disko metimą su 52,82 m. pa
sekme. Dar geriau Erfurte bėgo A. 
Gedminas, laimėjęs 3000 m nuotolį 
per 8:09,0.

VYČIO ŽINIOS
Atviros golfo pirmenybės įvyko 

birželio 18 d. Georgetown aikštyne. 
Dalyvavo virš 40 žaidėjų iš Toronto 
ir Londono. A klasės laimėtoju tapo 
A. Sergantis su 77 smūgiais; Jull 79 
ir Strimaitis 85. B klasės pirmenybes 
laimėjo A. Supronas 90, R. Kyman
tas 83 ir R. Burdulis 94. C klasėje 
— A. Klimas 117 ir K. Lukošius 118. 
Gausi buvo jaunių klasė, kurios lai
mėtoju tapo A. Siminkevičius 84, 
T. Balsys 92 ir A. Stauskas 99. Mo
terų klasės laimėtojos: 1. V. Bal

sienė 118, 2, G. Kuchalskienė 121 ir 
3. E. Kėkšticnė 130. Su išlyginamai
siais smūgiais geriausi buvo R. Jull 
69 ir A. Supronas 70. Arčiausiai prie 
skylės vienu smūgiu primetė A. Si
manavičius ir dviem smūgiais Cha- 
palla.

Tarpusavio turnyre praėjusiose 
pirmenybėse sužaista daug rungty
nių. Neoficialai šiame turnyre dabar 
pirmauja A. Supronas ir P. Stauskas 
su 19 taškų. Toliau seka R. Kyman
tas 17 ir V. Balsys (I.) 14. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Uždaros golfo pirmenybės įvyko 

birželio 11 d. Pine Tree aikštyne. 
Kartu su svečiais dalyvavo 37 golfi- 
ninkai. I v. ir Kondroto taurę lai
mėjo R. Jull su 76 smūgiais, 2. R. 
Strimaitis 84, 3. Al. Simanavičius 90. 
Tėv. Placido taurę su išlyg. smū
giais laimėjo 1. R. Jull 62, 2. Algis 
Smolskis 67, 3. R. Strimaitis 68. 
Dviejų žaidėjų komandoje dr. S. 
Kazlausko taurę su išlyginamais 
smūgiais laimėjo 1. Aug. Kuolas ir 
R. Jull 133 smūgiais, 2. R. Gaižutis 
ir Burdulis 143, 3. St. Kėkštas ir 
Al. Simanavičius 153. Arčiausiai prie 
paskirtų skylių vienu ir dviem smū
giais kamuoliuką nurideno R. Stri
maitis. Iš svečių gerai pasirodė Ant. 
Sergautis 82 ir V. Siminkevičius 85. 
Iš jaunių geriausiai žaidė Ant. Si
minkevičius 90. Sekantis Aušros at
viras golfo turnyras įvyks rugpjū
čio 13 d., 12 v., Glen Eagle aikštyne.

A. Sm.
Toronto VI. Pūtvio kuopos šaulys 

Vyt. Stočkus savo darbovietės TTC 
sporto klubo sezono uždaryme spor
tinio mažojo kalibro šaudymo var
žybose laimėjo iš trijų padėčių vi
sas tris pirmąsias vietas. Sveikina
me! Š.

prieš
MIAMI GATOS

Profesijonalinis futbolas
VARSITY STADIJONE

Trečiadienį, birželio 28 d., 
8.30 valandų vakaro

—--------  Bi 1 i e t a i: -----------
pensininkams ir vaikams—$1.00 
Visiems kitiems — $2.00, $2.50 
Rezerv. vietos West side — $3.00 
Bilietų kasa atidaryta nuo 12 v.

KANADOS ĮVYKIAI

Ateitininkų žinios
žygis “Ateičiai” ateitininkų sto

vyklos metu organizuojamas ir šiais 
metais. Tie, kurie stovyklaus, jau 
dabar raginami rinkti rėmėjus, ku
rie aukotų tam tikrą sumą už kiek
vieną nueitą mylią. Žygio nuotolis
— 24 mylios. Praėjusių metų stovyk
loje “Ateities” žurnalui surinkta 
$206. šiais metais norima tą sumą 
padvigubinti, todėl pageidaujama, 
kad kiekvienas stovyklautojas turėtų 
rėmėjus (sponsors).

Pernykštės stovyklos metu dau
giausia surinko: Loreta Dirsytė — 
$50, Rūta Girdauskaitė — $23.60, 
Virginija Kuraitė — $21.25, Genutė 
Petkūnaitė — $14.00, Loreta Ulbaitė
— $13.50, Ina Vainauskaitė — $11.- 
57, Andrius Stundžia — $9.50, Ri
mas Ulba — $9.00, Kristina Norku
tė — $7.00, Rasa Rimkutė — $6.40, 
Suzana Vanagaitė — $6.25, Romas 
Kaknevičius, Juozas Sadauskas, Pau
lė Ehleris ir Algis Zubrickas po $5, 
Vida Dovydaitė — $4.40, Marija Bo- 
rusienė (šeimininkė) — $4.00, Edis 
Putrimas — $2.55, Viktoras Sadaus
kas — $2.40.

Algis Puteris, studijuojąs teisę 
Londono universitete, surinko $1000 
apmokėti kelionei jaunuoliams, at- 
vykstantiem į jaunimo kongrešą iš 
Europos. Tai didelis Algio pasišven
timo vaisius, nes jis surinko tą sumą, 
pardavinėdamas lietuviškas knygas 
vakarų Ontario kolonijose per dve
jus metus. Algiui tame darbe pa
dėjo Londono universiteto studentė 
Lydija Keraitė.

Skautų veikla
• Mindaugo dr-vės iškyla Romu- 

von — šį savaitgalį, birželio 24-25 d. 
d. Programoje — skilčių žygiai miš
kais ir kelionės baidarėmis.

• Mindaugo dr-vės skautai įsigi
jo dviratininko specialybę: V. Ase- 
vičius, R. Dūda, E. Grybas, G. Sen
kevičius, A. Senkevičius, A. Stul- 
ginskas, M. Šarūnas, A. Morkūnas, E. 
Putrimas, T. Valickis, A. Valickis ir 
A. Kalinauskas.

• “Šatrijos" ir “Rambyno” tuntų 
vėliavos su uniformuota palyda daly
vavo Prisikėlimo bažnyčios birželi
nių trėmimų pamaldose birželio 18 d.

• Sveikinimai sesei Kristinai To- 
toraitytei ir Jonui Geniui, sukūru- 
siems lietuvišką šeimą.

• Užjaučiame sesę A. Varan- 
kaitę, mirus jos močiutei.

• Pereitą savaitgalį skautai vy
čiai, V. Matulaičiui vadovaujant, Ro
muvoje baigė statyti didžiulį Lietu
vos žemėlapį. Taipgi įrengti pasto- 
vyklėse garsiakalbiai, baigiamas sta
tyti paminklas, prie kurio savo dar
bu daugiausia prisidėjo A. Garbas. 
Ačiū jam!

• Dešimtosios Romuvos stovyk
los registracija baigiama liepos 1 d. 
Lapai su mokesčiu turi būti įteikti 
s. L. Sendžikienei, 19 Bermuda Ave., 
Toronto 18, Ont.

6 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1972. VI. 22 — Nr. 25 (1168)

GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards naif_.

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

RUNNYMEDE — BLOOR rajone, apie $3.000 įmokėti, 7 kambarių 
mūrinis namas, kvadratinis planas, naujas šildymas, 2 virtuvės, 2 
prausyklos, garažas su privačiu Įvažiavimu. Labai skubus pardavi
mas. Pilna kaina tik $26.900. Reikalingas mažo remonto. Atvira skola. 
WAUBAUSHENE — GEORGIAN BAY, komercinis žemės sklypas, 
arti vandens, pačiame miestelyje, galima statyti vasarnamį. Puiki 
vieta. Prašo $4.000.
HIGH PARK AVE. — BLOOR, apie $5.000 įmokėti, puikus 6 kam
barių atskiras namas, graži moderni virtuvė, prausyklos pirman^e 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 pardavimas, 
gražus kiemas, įmokėti apie $8.000.
ORIGINALUS TRIBUTIS, maždaug 10 metų senumo; dideli gražūs 
butai su balkonais, $7.200 nuomos, $10.000 įmokėti, skubus parda
vimas.
SWANSEA, puikus liuksusinis vos keletos metų senumo dvibutis, 
užbaigtas rūsys, garažai prie namo, $15.000-20.000 įmokėti.

Didelis pasirinkimas vienaaugščiij (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 
514% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
614% už 1 m. term. dep. 
6!4% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš penkių

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius 
milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI
ČIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ 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 2-8723. _

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

PAKILO K AN j
Kanados Banko vicepirm. F. 

H. McNeil kanadiškų bankų va
dovų draugijos suvažiavime 
Winiiipege nusiskundė sunkiai 
besuprantamu Kanados dolerio 
vertės kilimu. 1970 m. atsietas 
nuo 92,5 amerikietiškų centų 
vertės, kanadiškas doleris ame
rikietiškąjį jau pralenkė beveik 
3 centais. Jo pabrangimas maži
na Kanados gaminių eksportą į 
užsienį, o vidaus rinkoje atveria 
duris pigesniem užsienio gami
niam. Pirmajame šių metų ket
virtyje Kanados balansas jau 
turėjo $390 milijonų deficitą, 
kai tuo tarpu 1971 m. tame pa
čiame laikotarpyje buvo susi
laukta $287 milijonų pertek
liaus. F. H. McNeil teigimu, šie
metinio atlyginimų padidinimo 
vidurkis yra 9%, o gamybos pa
didėjimas matuojamas tik 3%.

DOS DOLERIS
Si disproporcija gali sukelti nau
ją infliacijos bangą. Kaltė dėl 
Kanados dolerio vertės kilimo 
suverčiama provincijoms, kurios 
šiemet iš JAV pasiskolino $500 
milijonų, ir peraugštoms palū
kanoms už trumpalaikes pasko
las Kanadoje, viliojančioms už
sienio kapitalą.

Kvebeko partijos vadas R. Le
vesque išvyko i Prancūziją ir 
kitus Europos kraštus propaguo
ti Kvebeko atsiskyrimo nuo Ka
nados. Prancūzijoj surengtose 
spaudos konferencijose ir pokal
biuose su radijo atstovais R. Le
vesque pranašavo, kad jo par
tija sekančių ketvertų metų lai
kotarpyje laimės Kvebeko par
lamento rinkimus. Nuo Kana
dos atskirtas Kvebekas užims 
antrą vietą prancūziškai kalban
čių kraštų šeimoje. Jo biudže-

TORONTO Ml ESTAS 
19 7 2 

NEJUDOMO TURTO MOKESČIAI

YOUNG a. BIGGIN Ltd. Realtor
• 10 pardavimo įstaigą Toronto rajonuose ♦ — ---—-

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- VyT », fipn *| |ciz ac 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus Y » 1 • V- tilItUAUJ J

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

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

žemės ir kitos rūšies nuosavybių.

0„t Tel. 534-7525

EXTRA REALTY LTD.
386 RUSHOLME RD. TORONTO 4 TEL. LE 1-1161
WASAGOJE prie Prisikėlimo stovyklavietės ir vandens vasarnamis, 
3 miegamųjų, gerai įrengtas, su visais patogumais. Visada ežero pa
kraštyje švarus vanduo. Mažas jmokėjimas, žema kaina.
BLOOR — ISLINGTON, dviejų miegamųjų vienaaugštis (bungalow), 
garažas, privatus įvažiavimas.
INDIAN RD. — GLENLAKE, $5,000 įmokėti, 8 kambariai, garažas.
Prašoma $27,000.

J. KUDABA Namų telefonas 783-2105

Pagal savivaldybių ir turto įkainojimo įstatymą bei 
Toronto miesto taisykles 1 18-72 ir 119-72 nr., nuosavybių
mokesčiai 1972 metams yra jau nustatyti. Išskyrus sumą, 
kuriai sąskaitos jau anksčiau pasiųstos, mokesčio likutis 
paskirstomas:

VISAME MIESTE:
ketvirtas 

mokėjimas 
birželio 28

penktas 
mokėjimas 
rugpjūčio 30

šeštas 
mokėjimas 
spalio 12

Nuosavybių mokesčių sąskaitos visam miestui išsiųstos 
prieš ar birželio 14 dieną.

Mokesčių mokėtojai, negavę sąskaitų iki minėtos 
datos, prašomi kreiptis informacijų skyriun pagrindiniame 
augšte miesto rotušėje asmeniškai arba telefonu 367-7115. 
Kreipiantis raštu, adresuoti: Tax Collector, City Hall, 
Toronto.

MOKESČIŲ MOKĖJIMAI: mokesčiai gali būti sumo
kami nustatytomis sumom'is kiekviename banko skyriuje 
visame metropoliniame Toronte tik iki paskutinės 
mokėjimo datos. (Bankai gali paimti mažų patar
navimo mokestį).

Čekiai ar perlaidos — gali būti išrašomi City Treasurer 
vardu ir pasiunčiami į City Hali.

įstaigos darbo valandos: 8.30 v. r. iki 4.30 v. p. p. 
nuo pirmadienio iki penktadienio.

W. M. CAMPBELL,
City Treasurer.

tas nuo dabartinių $4 bilijonų 
pakils iki $8 bilijonų. Ekonomi
nės paramos nepriklausomam 
Kvebekui R. Levesque tikisi iš 
Prancūzijos. Premjero P. E. 
Trudeau dvikalbę ir dvikultūrę 
programą R. Levesque laiko 
dirbtiniu dvikalbiškumu, kuris 
iš tikrųjų yra grėsmingas pran
cūziškai kultūrai, nes sukelia 
įtampą tarp Kvebeko ir angliš
kai kalbančių provincijų.

Ontario vyriausybė patvirtino 
pernai p r i i m t ą automobilių 
draudos planą, pagal kurį drau- 
dos bendrovės nelaimėse nuken- 
tėjusiem asmenim turės išmo
kėti atitinkamas sumas dar ne- 
nustačiusios nelaimės kaltinimo. 
Oficialia šio plano įsigaliojimo 
data buvo pasirinkta 1972 m. 
sausio 1 d. Naujasis Įstatymas 
taikomas visom automobilių ne
laimėm nuo tos datos. Draudos 
bendrovės dabar turės mokėti 
pašalpas net ir tokiais atvejais, 
kai pvz. -automobilio vairuotojas 
sužeidžia ar užmuša per gatvę 
ėjusį asmenį dėl pastarojo ne
apdairumo bei kaltės. Atsisaky
mas jieškoti kaltininkų, be abe
jonės, palengvins pašalpų gavi
mą nukentėjusiem, bet jis taip 
pat gali gerokai padidinti drau
dos mokestį. Lig šiol draudos 
mokestis buvo didinamas tik 
tiems automobilių vairuotojams, 
dėl kurių kaltės įvykdavo nelai
mės. Automobilių susidūrimuo
se visas išlaidas padengdavo 
kaltu pripažinto vairuotojo 
drauda.

Kanados statistikos duomeni
mis, gegužės mėnesį nebuvo su
silaukta pakankamo bedarbių 
skaičiaus sumažėjimo. Bedarbių 
tada buvo 552.000, tik 40.000 
mažiau nei balandyje, bet 9/000 
daugiau, negu 1971 m. gegužy
je. Liūdniausia, kad beveik pu
sę visų bedarbių sudaro jaunuo
liai iki 25 metų amžiaus, ku
riem paprastai būdavo lengviau
sia gauti darbus.

Kanados teisingumo ministe- 
rio O. Lang pranešimu, kviečių 
pardavimą tvarkanti taryba ko
munistinei Kinijai vėl pardavė 
58,8 milijono bušelių kviečių už 
$100 milijonų. Pusė šių kviečių 
Kinijai bus pristatyta šiemet, ki
ta pusė — sekančių metų pra
džioje. Per šiuos metus komu
nistinė Kinija iš Kanados bus 
nupirkusi ir gavusi 145 milijo
nus bušeliu kviečių. Premjeras 
P. E. Trudeau pranešė, kad in 
vyriausybė už $42 milijonus už
sakys 2.000 geležinkelio vagonų 
grūdams gabenti.

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

Ontario fr Toronto Real Estate Board narys
DUNDAS — DUPONT, $22,900, šeši šviesūs kambariai, 2 modernios 
virtuvės, nauja šildymo krosnis, kvadratinis planas, gilus ir apšildo
mas rūsys, tinkamas poilsio kambariui.
RONCESVALLES—HIGH PARK, $12,000 įmokėti, atskiras, plytinis, 
3 virtuvės, 2 prausyklos, 1 mortgičius, dvigubas garažas.
PEARSON — SORAUREN, $5,000 įmokėti, atskiras, plytinis, 6 kam
bariai, moderni virtuvė, nauja šildymo krosnis, įvažiavimas. Turi 
būti parduotas, nes savininkas nusipirko kitą namą.
$6,000 įmokėti, 10 kambarių, plytinis, atskiras, 2 prausyklos, 2 virtu
vės, dvigubas garažas, 8% atviras mortgičius; prašo $33,900.
MISSISSAUGA — CAWTHRA, $32,900 (back split) vienaaugštis 
(bungalow), 7 kambariai, pristatytas garažas, 6% mortgičius, 2 prau
syklos.

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. MORRIS, 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

PARCELS TO EUROPE

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

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

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
programos, 

97J College St., Toronto 4, Ont. visi verslo bei 

Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 re kiominiaj 
LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai
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i © SKAITYTOJAI I AS ĮSAKO
SIŲSKIME JAUNIMĄ ČIKAGON
Jaunimo kongresas ir ketvirtoji 

tautinių šokių šventė jau čia pat. 
Tai du stambaus masto parengimai, 
kuriems turime skirti ypatingą dė
mesį. Turėjau proogos stebėti jau
nimo nuotaikas per trečiąją taut, šo
kių šventę, dainų šventes ir kitus pa
našius parengimus. Niekas taip ne
pakreipia jaunimo lietuvybės krypti
mi, kaip tokie parengimai. Kai Lie
tuvos himnas suskamba iš kelių ar 
keliolikos tūkstančių krūtinių, kai sa- 
lėn pasipila keli šimtai šokėjų ir 
pasigirsta audringi plojimai, kai žy
mieji amerikiečiai ir augštieji JAV 
pareigūnai atsiliepia apie lietuvius 
kaip apie vieną kultūringiausių ir ge
riausiai organizuotų etninių grupių, 
— nejučiomis jaunimas keičia kryp
tį: jų veiduose pasirodo pasididžiavi
mas savo kilme ir jaunatviškas en
tuziazmas, šiek tiek priblėsęs atlie
kant pasiimtas pareigas gyvenamo
sios vietos kukliuose, parengimuose. 
Pasididžiavimas savo kilme jaunimą 
pririša prie lietuvybės daugiau, ne
gu betkas kitas. Kai po programos 
atlikimo gatves užtvindo entuziazmu 
degantis jaunimas, beveik kiekvieno 
jaunuolio krūtinę puošia šventėje įsi
gytas ženkliukas “Lithuanian Power” 
ar kuris kitas žymuo, bylojąs, kad 
jie yra lietuviai. Čia sumezgamos ir 
naujos pažintys — vilties kibirkš
tėlė lietuviškos šeimos sukūrimui. 
Daugelis jaunuolių šitokias šventes 
atsimins kaip gražiausius savo gyve
nimo momentus ir padarys iš to iš
plaukiančias išvadas. Kas gali saky
ti, kad tokie parengimai yra be
prasmiai ai’ kad neverta išleisti vie
nos kitos dešimtinės į juos siunčiant 
savo jaunimą?! Tiek įtakos jaunimui 
nepadarys nei tėvų įkalbėjimai, nei 
vietos parengimai, nei juo labiau . .. 
diržas, kurio neva magiška galia ir 
šiandien dar nevienas tebetiki. Dir
žas yra tik tol veiksmingas, kol juo 
galima vaikus pasiekti, o po to re
zultatai yra atvirkšti. Tad nepagai
lėkime vieno kito dolerio ir siųskime 
jaunimą į kongresą ir taut, šokių 
šventę, kol dar nevėlu! . . . Tuo tu
rėtų susirūpinti ne tik tėvai, bet ir 
apylinkės valdybos bei kitos pana
šios organizacijos. I). E.

ANGLŲ KALBA?
Gegužės 18 d. “Tž” atspausdintas 

A. Šileikos laiškas anglų kalba. Kiek 
suprantu, A. Šileika moka lietuviš
kai, o rašo anglų kalba. “TŽ” — 
perdėm lietuviškas laikraštis spaus
dina jo laišką anglų kalba. Ar ne 
paradoksas?

Sutinku, kad dalis mūsų jaunosios 
kartos be prievartos yra įsisavinu
si anglų kalbą, kratosi savos kalbos 
kaip pikto pinigo ir yra pasinešusi 
bėgti pavėjui į “bendrą katilą”. Gy
venant svetimame krašte reikia skai
tytis su faktu, kad tam tikras nuo

šimtis silpnesniųjų nubyrės. Sutapti 
su anglosaksiška dalimi nebus leng
va, nes jų nerašyti nuostatai yra 
griežti. Mūsų gyvenamasis kraštas 
dar neturi ryškaus veido. Bėgdami 
nuo meškos, užbėgs ant vilko.

Nelemta istorija kartojasi. Savo 
laiku mūsų bajorija ir vadinamasis 
augštesnis visuomenės sluogsnis pa
sisavino lenkų kalbą, per ją lenkiš
kąją kultūrą, nutrupėjo ir sunyko. Jų 
neišgelbėjo didžiavimasis vien lietu
viška kilme.

Kaikurios mišrios šeimos prakti
kuoja pagarbą vienas kito kilmei, 
tautiniams įsipareigojimams ir kal
bai. A. Šileikos minimos mišrios šei
mos, atrodo, negyvena šių laikų idė
jomis. Susidaro įspūdis, kad jose 
šimtu nuošimčių vyrauja viena kalba 
ir viena kultūra.

Būkime realūs, skiltis anglų kalba 
“Tž" nei ką apšvies, nei išgelbės 
nuo nutautėjimo, nei išgarsins mus 
kitataučių tarpe. (Vargiai tie, kurie 
nemoka kalbos, skaitytų tą skiltį “T. 
Ž.”). Tačiau kur kas svarbiau, kad 
tai gali neigiamai atsiliepti į bran
gintiną mūsų jaunuomenės dalį, ku
ri yra įsijungusi į lietuvių organi
zacijas, skaito ir rašo lietuvių kalba. 
Kaip kiekvienai kitai, taip ir lietuvių 
kultūrai įsisavinti bei puoselėti ker
tiniu akmeniu yra kalba. Mums rei
kia ne skilties anglų kalba, bet tru
putį noro ir užsispyrimo išmokti lie
tuvių kalbą. Kanados vyriausybė 
duoda galimybes lietuvių kalbos mo
kytis gimnazijose. Taip pat ji yra 
dėstoma kaikuriuose JAV universi
tetuose. Reikia tik studentų.

Pagaliau, jei kai kam yra gyvas 
reikalas turėti informacijų anglų 
kalba, niekas negina ją leisti savo 
jėgomis. Gan įžūlu yra siūlyti brau
tis į esamą laikraštį. Be abejonės, 
lengviau, pigiau ir patogiau be pa
stangų pasinaudoti kitų patarnavi
mu. Pertekliuje augusi jaunesnioji 
karta perilgai buvo visų mūsų glos
toma. Pratusi gauti viską, beveidė 
jos dalis nejaučia pareigos mokėti 
skolos.

Nepūskime sau dūmų į akis, pri
pažinkime, kad nedaug naudos iš lie
tuvių, kurie nėra sąmoningi, neturi 
tautinės savigarbos ir nemoka kal
bos. Ne jų dėka mūsų tauta išsilai
kys. Ir šiandien ne laisvėje gyveną 
stipriausiai ją garsina, bet Kalantos, 
Kudirkos, Simokaičiai ir tūkstančiai 
pasirašiusiųjų peticiją dėl religijos 
persekiojimo. Prauriinė Vekonienė

ELEKTROS RANGOVAS
Fleet Electric Co. Ltd.
Atlieku visus elektros 

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

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 -4864 Namų tel. 277-0814

2483 LAKESHORE BLVD. W„ TORONTO 14, ONT.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS 

Ilgametė patirtis — įvairių d ra ūdos b-vių atstovybė

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

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

672 Landsdowne Ave. • Tel. 531-6165

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos 
į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanot be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjos gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki I 914 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ D ... ~ «bo roncesvalles avl,
IŠTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO a, Ontario

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

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

IDarbas sąžiningas ir garantuotas 
lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

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

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

Nuostabus naujas 
taršos kontrolės 
išradimas
Naudokitės juo

Doleris
Doleris proto mums duoda, 
Doleris — kvailo paguoda, 
Doleris glosto visus, 
Doleris — kipšas baisus, 
Doleris meilę gamina, 
Doleris ardo šeimyną, 
Doleris perka namus, 
Doleris nuperka mus.

Balys Pavabalys
Vyrai nori lygybės

Anglas redaktorius W. Davis 
sakosi norįs lygių teisių su mo
terimis. Girdi, reikia atleisti vy
rus nuo džentelminiškumo, pri
versti laikraščius įvesti vyrų 
puslapius. Jei vyras eina į karą^ 
tai turi būti imama ir jo žmona. 
Vyrai turi gauti alimentus ir 
turi būti priimti Į moterų klu
bus.

Išlaikykite 
Ontario 
gražų

© 
Environment 
Ontario.
Hon. James A. C. Auld, Minister. 
Everett Biggs, Deputy Minister.

TORONTO MIESTAS
SURENKAMI SENI LAIKRAŠČIAI

Įvedamas kartę į mėnesį senų laikraščių surinkimas, skir
tas popieriaus perdirbimui.
Namų savininkai prašomi panaudotus senus laikraščius su
rišti į ryšulius ir padėti prie šaligatvių prieš 7 v. ryto, kad 
Toronto miesto sunkvežimiai galėtų juos išvežti sekančio
mis išvežimo datomis:
Jei Jums normaliai išvežimo dienos yra pirmadienis ir 
ketvirtadienis, paruoškite ir išneškite išvežimui paruoštus 
laikraščius šia tvarka:

ketvirtadienį, birželio 15 
ketvirtadienį, liepos 13 
ketvirtadienį, rugpjūčio 17 
ketvirtadienį, rugsėjo 14 
ketvirtadienį, spalio 12 
ketvirtadienį, lapkričio 16 
ketvirtadienį, gruodžio 14

Jei Jums normaliai išvežimo dienos yra antradienis ir penk- 
tadeinis, paruoškite ir išneškite išvežimui paruoštus laik
raščius šia tvarka:

penktadienį, birželio 16
penktadienį, liepos 14
penktadienį, rugpjūčio 18
penktadienį, rugsėjo 15
penktadienį, spalio 13
penktadienį, lapkričio 17
penktadienį, gruodžio 15

Šio projekto pasisekimas' priklausys nuo jūsų bendradarbiavimo.

H. F. Atyeo, P. Eng., William Denison,
gatvių priežiūros viršininkas burmistras

Prašome išsikirpti šį tvarkaraštį, kad neužmirštumėte datų.

Didžiousios ir gražiausios europietiškos mėsos ir skanėstų krautuvės.
Geros kokybės gaminiai. Didelis pasirinkimas. Konkurencinės kainos.

SPECIALUS - e ■ MIV V* MW’A =,.tip-topNIEATS
1727 BLOOR ST. WEST (prieš Keele požeminio stotį)
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL

Sheppard Ave. (Don Volley Parkway)

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

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

ISLAND REAL ESTATE
4506 GULF BOULEVARD, 

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

Australijos lietuvių...
(Atkelta iš 3 psi.) 

tis. J. Gružauskas krepšinį pradėjo 
žaisti Klaipėdos Vytauto Didžiojo 
gimnazijoje, vėliau Kaune žaidė 
Augštesniosios Technikos Mokyklos 
komandoje. Ją baigęs Vilniuje žaidė 
L. G. S. F.; Vokietijoje, Muenchene, 
prisidėjo prie Akademinio Sporto 
Klubo A. S. K. įsteigimo, žaidė jame 
ir vėliau priklausė Muencheno Gin
tarui. Buvo išrinktas į Vokietijos lie
tuvių rinktinę, kuriai atstovavo viso
je eilėje rungtynių prieš stipriąsias 
latvių, estų ir amerikiečių karių ko
mandas. Atvykęs į Australiją, žaidė 
ir treniravo Sydnėjaus, Melburno ir 
Geelongo lietuvių krepšinio koman
das. Šiuo metu treniruoja Australi
jos lietuvių rinktinę ir yra entuzias
tingas slidinėtojas bei Squash žaidė
jas.

Atvyksta taip pat Australijos Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo Sąjungos 
pirm. Jonas Tamošiūnas. Jis yra šios 
išvykos vadovas. Sąjungos pirminin
kas mėgins užmegzti glaudžius ry
šius su Amerikos ir Kanados lietu
vių jaunimo organizacijų ir sporto 
vadovais.

Australijos lietuviškoji visuomenė 
ir patys sportininkai kiek su nepasi
tikėjimu žiūri į šią savo pirmąją iš
vyką Amerikon — dar lyg užburti 
Š. Amerikos lietuvių rinktinės geru 
žaidimu 1964 m. Australijoje anos 
garsiosios išvykos metu. Galvoja, ar 
verta jiems leistis į tokį žygį? Ar 
jie tinkamai galės priešintis JAV ir 
Kanados lietuviams krepšininkams? 
Reikia nepamiršti, kad nuo mūsiškės 
rinktinės išvykos Australijon prabė
go jau eilė metų. Kyla klausimas, 
ar mūsų krepšinio lygis išsilaikė dar 
tame lygyje, pakilo, ar sustojo pro
gresuoti? Vyrų klasės būklė nėra 
džiuginanti. Australijos lietuviai gal
būt pagerėjo, pramoko ir gal net žai
džia visai neblogą krepšinį. Niekuo
met nėra pagrindo baimintis. Kiek
vienas sportininkas siekia laimėji
mo, tačiau pralaimėtojas tomis pa
čiomis sportiškomis akimis yra ly
giai gerbiamas.-šie Australijos ir Š. 
Amerikos lietuvių sportininkų susi
tikimai atnaujins sportinius ryšius, 
duos progos jauniesiems sportinin
kams susipažinti, pagyvins lietuviš
ką sportinį bendradarbiavimą. Kad 
jie atvyksta, yra džiugu. Jono Gru
žausko treniruojama Australijos lie
tuvių rinktinė verta rimto dėmesio. 
Ji yra įdėjusi daug intensyvaus dar
bo, labai gerai susižaidus ir gali iš
vystyti nepaprastą greitį. šie ko
mandos, kaip vieneto, geri bruožai 
kartais klupdo ir augštaūgių iškilias 
penkiukes. Netrukus turėsime pro
gos įsitikinti ir stebėti šias draugiš
kas rungtis.

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutrirko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 

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

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

Kolchozo sodininkai
“Tiesa” skelbia šiuos kiškio 

žodžius: “Siunčaime sveikini
mus Telšių rajono Kuršų kol
ūkio valdybai, kuri leidžia 
mums netrukdomai šeiminin
kauti ketvirtos brigados sode. 
Dėkojame už skanias obelaites”.

Gera naujiena
Kartą gyveno tinginys, kuris 

nepaliepus piršto nepajudinda
vo. Kartą jis nukrito nuo trak
toriaus, susižeidė ir buvo nuga
bentas pas gydytoją. Šis apžiū
rėjęs pasakė: “Bloga naujiena: 
pats visą amžių nebegalėsi dirb
ti”.

— Labai ačiū, daktare, — pa
tenkintas atsakė pacientas ir pa
klausė:

— O kokia ta bloga naujie
na? ... Parinko Pr. Alš.

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

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

Lawrence G. Odette, Morley D. Hogle — Directors

NUO LUINOS IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONtS PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI 

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425
Namų: 920-2501

Petras Prakas
Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

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

Frank Barauskas
REALTOR ^ 231-6226
Frank Barauskas
Insurance Agency Limited

^ 231-2661
Gerardas Balčiūnas
Advokatas (barrister, solicitor)

^233-9632
AUTOMAŠINŲ PAGRINDINIS PATIKRINIMAS ir SUTAI- 
SYMAS, GREITAS ir SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.

Bloor Autorite Garage ?ta9rp6 £.£2 V/coUewi
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

A & B TAILORS
Sov. A. B. BERESNEVIČIUS

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

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

Tel. 532-7733

----- TV-HI-FI -----
Taisom Ir parduodam prieinamom kainom 
televizijos priimtuvus — paprastus ir spal
votus, keičiam senus — i naujas

1613 DUNDAS Street West

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. Užbalii

PER SPAUDĄ Į LIETUVOS 
LAISVĘ, O LAISVĖJE 

TIKROJI SPAUDA!

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

Priėmimo laikas pagal susi
tarimą telefonu 537-1708

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wiktoria BUK0WSKA, R.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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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 vaL 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 telefoną

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS,

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILjYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.



$ TORONTO^
Jono Kr. par. žinios

— Šį sekmadienį švenčiama para
pijos globėjo Sv. Jono Krikštytojo 
šventė.

— Toronto arkivyskupo potvarkiu, 
šį sekmadienį maldose prisimena
mas Katalikų Bendrijos vyriausiasis 
vadovas popiežius Paulius VI, jo iš
rinkimo ir karūnacijos sukakties pro
ga.

— Parapijos Gerojo Ganytojo sto
vykla prasidės už dviejų savaičių. 
Vaikų registracija — klebonijoj. Ne
turtingiems vaikams parapija duoda 
lengvatas.

— Pamaldos Springhurste, Gero
jo Ganytojo stovyklavietėje, sekma
dieniais 11 v.

— Mirus a.a. pik. Evaldui Reikc- 
niui, velionies žmonai, p.p. Kronams 
ir visiems artimiesiems gili užuojau
ta. Velionis palaidotas antradienį Sv. 
Jono lietuvių kapinėse.

— Pamaldos: šeštadienį 8 v. r. už 
a.a. Jurgį Galinį; 4 v.p.p. dr. S. Šal
kauskio ir E. Novošickytės jungtu
vės; sekmadienį: 10 v. už a.a. Skar- 
Jinskienę (užprašė S. V. Paulioniai), 
11 v. už Jurgio Demikio mirusius tė
vus; 11 v. Springhurste už a.a. Joną 
Jurkšaitį.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Sį sekmadienį įvyks metinė pa
rapijos iškyla Humber Trail Parke 
prie King Side Road, 3 mylios į ry
tus nuo Nobleton, tarp 27 ir 400 ke
lių. Pamaldų pradžia 11 v. ryto. Po 
jų bus bendri pietūs, moterų drau
gijos loterija, žaidimai ir krikščio
niška nuotaika gamtoje. Visi nuošir
džiai kviečiami atsilankyti.

— Pamaldos liepos 2 d. bus 9.30 
v.r. įprastu laiku.

— Parapijos vasaros religinė mo
kykla vaikams nuo darželio iki VI 
skyriaus įvyks liepos 4 — 14 d.d., 
nuo 9 — 12 v. r. Tėvai skatinami iš 
anksto registruoti vaikus pas M. 
Dambarienę 536-1433.

— Praėjusį sekmadienį buvo kon
firmuoti ir pirmąją Komuniją pri
ėmė pirmą kartą keturios mergaitės 
ir keturi berniukai. Parapijos klebo
nas kun. Alg. Žilinskas nuoširdžiai 
dėkoja konfirmandams bei tėvams už 
konfirmacijos proga jam įteiktą do
vaną.

“Gintaro” rengiamoj ekskur
sijoj j Čikagą autobuse dar yra 
kelios vietoj. Informacijų tel- - 
rautis: K. Rusinas 533-2511.

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

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

IŠNUOMOJAMI antrame augšte 3 
kambariai ir virtuvė su atskiru įėji
mu. Kaina pagal susitarimą. Pagei
daujama senesnio amžiaus žmonės. 
Skambinti tel. 535-8743.

PARDUODAMI nauji lietuvių tauti
niai drabužiai. Tel. 549-1106, Hamil
ton, Ont.

SPRINGHURST VASARVIETĖJE, 
52 — D Avė., netoli ežero parduo
damas naujas gražus vasarnamis su 
8 pilnai įrengtais kambariais. Prieky 
namo yra iškastas šulinys, o kieme 
— namelis (sandėlis). Teirautis pas 
ten gyvenantį savininką.

6 KAMBARIŲ NAMAS su visais 
patogumais ant 20 akrų žemės ploto. 
Yra ir kiti pastatai. Tinka vasaro
jimui bei nuolatiniam apsigyveni
mui. Kaina $19,500.
58 AKRAI ŽEMĖS su gražiu, žuvin
gu upeliu. Pastatų nėra. Tinkama 
vieta nuolatos apsigyventi ar auginti 
žuvis pardavimui. Prašoma kaina 
$9,500.
Smulkesnių informacijų teirautis: 
St. Dargis, 231-6226, Frank Baraus
kas, Realtor.
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 REMON- 
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. Pas mane galite 
gauti vartotų 2x4”, durų, faneros. 
Tel. 533-5116. KAZYS CIBAS.

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.

Prisikėlimo par. žinios
— Nuoširdžiai užjaučiame Alber

tą Šiukštą, Lietuvoje mirus jo ma
mytei a.a. Elenai Siukštienei.

— Pr. sekmadienį specialiomis pa
maldomis po 11.15 v. Mišių paminėti 
sibiriniai trėmimai. Saulių, Katal. 
Moterų Dr-jos, “Šatrijos” bei “Ram- 
byno” skautų tuntų eisena su vėlia
vomis prie paminklinės lentos padė
jo rožes, parapijos choras giedojo 
progai pritaikytas giesmes, tikintie
ji gausiai dalyvavo bendroje Komu
nijoje.

— Mišios pirmad., 7.30 v. — už a. 
a. Salomėją Butkienę, užpr. p. Pa
karau; antrad., 7.30 v. — už a.a. Ma
rijoną Kerulicnę, užpr. dukros p. 
Gontienės; trečiad., 8.40 v. — už a. 
a. Veroniką Kartavičienę, užpr. Kar- 
tavičių šeimos; ketvirtad., 7.30 v. — 
už a.a. šeimos mirusius, užpr. p. Le- 
višauskienės; 8 v. dvejos konceleb- 
ruotos — už a.a. Praną Valaitį, užpr. 
p. Bložienės; penktad., 7.30 v. — 
taip pat už a.a. Praną Valaitį, užpr. 
p. Bložienės; 8 v. — už a.a. Florijo
ną ir Danielių Vaičiūnus, užpr. p. 
Vaičiūnienės; 8.40 v. — už a.a. Ve
roniką Kartavičienę, užpr. Kartavi- 
čių šeimos, šeštad., 8 v. — už a.a. 
Joną Valatką, užpr. Stasės Valatkie
nės; 9 v. koncelebruotos, vienos — 
už a.a. Joną Čapliką, užpr. p. Šarū
nų, ir antrosios — tretininkų už
prašyta intencija.

— Spaudos kioskas ii- par. biblio
teka uždaryti vasaros atostogoms.

— Nuo liepos 8 iki rugpjūčio 13 
d. T. pranciškonų stovyklavietėje N. 
Wasagoje Mišios sekmadieniais ap
link gyvenantiems ir atostogaujan
tiems lietuviams laikomos 11 v. Iš
pažinčių klausoma prieš Mišias.

— T. pranciškonų stovyklavietėje 
N. Wasagoje šią vasarą bus sekan
čios stovyklos: parapijos tarybos ruo
šiama — nuo liepos 8 d. iki liepos 
22 d., ateitininkų — nuo liepos 23 
d. iki rugpjūčio 6 d., Klevelando 
skautų — nuo rugpjūčio 6 d. iki 
rugpjūčio 18 d., krepšinio kursų — 
nuo rugpjūčio 19 iki rugsėjo 3 d. 
Be to, rugsėjo mėn. dar numatomi 
ateitininkų kursai. Stovyklavietės te
lefonas: 705-429-2788. Visų stovyk
lų registracija jau pradėta; pirmų
jų dviejų registracijos blankai gau
nami parapijos raštinėje. Kviečia
me registracijos neuždelsti.

— Vykstą į stovyklą pasiima: 3 šil
tas anklodes, miegamąjį maišą, 2 
paklodes, 1 pagalvę, pižamą, keletą 
apatinių ir viršutinių baltinių, kele
tą porų kojinių, bent porą rankšluos
čių, sportinius batus, maudymosi ap
rangą, muilo, dantims valyti, nuo 
uodų apsisaugoti priemones, rašy
mo reikmenis, mėgstamo žaidimo ar 
sporto įrankius. Pasiimti pinigų as
meniniams reikalams. Pinigai laiko
mi vadovybės žinioje ir esant reika
lui išduodami. Grojantieji akordeo
nu, smuiku ar gitara yra prašomi 
juos pasiimti. Muzikos instrumentai 
bus laikomi vadovybės priežiūroje ir 
išduodami tik pratyboms bei progra
moms.

— T. pranciškonų stovyklavietėje 
pertvarkyta: elektra, vandentiekis, 
dujų pristatymas virtuvės krosnims; 
ligoninės ir štabo miegamojo pasta
tai; perdažytas mergaičių miegama
sis; įsigyta naujų virtuvės rakandų. 
Šią savaitę gręžiamas naujas pagal
binis šulinys. Beveik visi darbai at
likti parapijiečių talkos būdu. Nuo
širdus ačiū. Dar reikia talkos šį sa
vaitgalį. Prašom paskambinti į para
pijos raštinę. Praėjusią savaitę tal
kino: A. Baltrušaitis, R. Glodenis, J. 
Greičiūnas, Br. Greičiūnienė, Br. 
Urbclis, J. Bakšys, V. Taseckas, T. 
Rafaclis ir T. Tadas.

— Sutuokta: Jonas Genys ir Kris
tina Totoraitytė, Richard Raymond 
Cruickshank ir Gražina Julija Sinke
vičiūtė.

Broniui Steponaičiui šv. Juo
zapo ligoninėje padaryta opera
cija. --------------------------------------

Vasarnamiams 
sklypai

tik 89 mylios nuo Toronto
$200 įmokėti

Vs akro. Pilna kaina — 
tik $2.300

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

galiais 223-9966 Toronte

BARONESSA
Beauty Salon 

Savininkė Alė Kerberienė 
2265 BLOOR St. W., 
kampas Bloor - Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kainos.

Tautybių savaitė — karavanas Toronte įvyks birželio 24 — liepos 1 dienomis. Lietuvių paviljonas bus įrengtas 
Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. W. Nuotraukoje matyti lietuvių karavano rengėjų atstovai spaudos pobūvyje. 
Iš kairės: Vikt. Narušis, S. Sarkutė, D. Šablinskas, R. Stirbys Nuotr. J. Ligerio

Michael Power, katalikų gim
nazijos, specialioje iškilmėje pa
gerbti bei apdovanoti ir trys lie
tuviai. Petras Matijošaitis, XIII 
klasės, gavo $250 stipendiją stu
dijoms universitete, priimtas 
nuolatiniu nariu į Michael Po
wer Club už gerą mokymąsi, lai
mėjo dovaną kaip geriausias vi
soje gimnazijoje mokinys mate
matikoje ir gavo dovaną už ak
tyvų dalyvavimą daugelyje gim
nazijoje veikiančių būrelių; To
mas Dalinda, X klasės, gavo $50 
stipendiją už gerą mokymąsi; 
Marius Rusinas, XIII klasės, bu
vo apdovanotas už aktyvų daly
vavimą daugelyje gimnazijoje 
veikiančių būrelių, ypač už ak
tyvų prisidėjimą nuotraukomis 
kasmet išleidžiamoje gimnazi
jos “Year Book”. Sveikiname!

Lankėsi “TŽ” redakcijoj Gin
taras Karosas iš Bostono, kur 
jis yra suorganizavęs jaunimo 
informacijos centrą ir neperio
dinį laikraštį “Lietuvių Jauni
mas”. Jam tenka dirbti JAV res- 
publikininkų partijos sluogs- 
niuose ir rūpintis įvairių tauty
bių jaunimu. Šiuo metu yra pla
nuojamas garsnis filmąs apie 
JAV mažumų jaunimą. Tam rei
kalui numatoma filmuoti lietu
vių taut, šokių šventę ir jauni
mo kongresą Čikagoj.

Dienraštis “Star” birželio 13 
d. atspausdino laišką, pasirašytą 
Ken P. Raudys, kuris atsiliepė 
į minėto dienraščio vedamąjį, 
įrodinėdamas jo klaidingumą. 
“Star” rašė, kad Ontario provin
cijoj tesančios dvi kultūros — 
anglų ir prancūzų. K. P. Raudys 
pabrėžė daugiakultūrį aspektą ir 
priminė, kad dienraštis nesu
prato tautinių grupių laikyse
nos, siekiančios krašto vieny
bės, apjungiančios įvairybę. Laiš
kas ilgas ir gerai motyvuotas.

Lenkų kultūros konferencija 
birželio 5-7 d.d. Toronte gvilde
no Kanados lenkų, kaip kultū
rinės grupės, ateitį. Priimtas 
nutarimas pakviesti kardinolą S. 
Wyszynskį aplankyti Kanados 
lenkus. Tuo reikalu lenkų orga
nizacijos pasirašė specialų kvie- 

. timą kardinolui. Tikimasi, kad 
jo atvykimas pagyvintų Kana
dos lenkų veiklą ir dvasią.

LĖŠŲ VAJUS KONGRESUI PRATĘSTAS
MIELI LIETUVIAI,
Antrasis pasaulio lietuvių jaunimo 

kongresas jau čia pat. Paruošiamieji 
kongreso darbai atlikti, ir jaunimo 
atstovai pasiruošę suvažiuoti iš viso 
laisvojo pasaulio kraštų. Kongresui 
reikia daug lėšų, ypač kelionių iš
laidoms iš tolimųjų kraštų apmokėti 
ir kongreso programai įvykdyti. Daug 
kas jau atsiliepė, ir lėšos pradėjo 
plaukti iš pavienių asmenų, organi
zacijų ir kaikurių KLB apylinkių. 
Manėme vajų užbaigti birželio 18 d., 
tačiau nesurinkę pakankamos lėšų 
sumos nutarėme jį pratęsti iki bir
želio 30 d. Todėl dar kartą prašome 
visus šį vajų duosniai paremti.

Ne į visus buvo įmanoma asme
niškai kreiptis ir paprašyti aukos. 
Prašome tuos, iš kurių dar asmeniš
kai aukos nebuvo prašyta, siųsti jas 
tiesiogiai mūsų komiteto adresu: 
II PLJK finansų komisija Kanadoje, 
49 Rumsey Rd., Toronto 17, Ont. 
Primename, kad šios aukos yra atlei
džiamos nuo asmeninių pajamų mo
kesčių. Kuriems reikės pakvitavimų, 
prašome mums pranešti, ir jie jums 
bus išsiuntinėti. Tenelieka nė vieno 
neparėmusio mūsų jaunimo — tau
tos ateities.

II PLJK FINANSŲ KOMISIJA 
KANADOJE

Arūnas (Tony) Čepukas 
dalyvauja su savo paveikslais MENO PARODOJE prie 
naujosios Toronto miesto rotušės birželio 23, 24 ir 25 
dienomis nuo vidurdienio iki saulėlydžio. Joje dalyvauja 
virš 350 menininkų. Arūno Čepu ko vieta bus 102 nr.

Tautybių savaitė — karava
nas prasideda birželio 24 d. Lie
tuvių paviljonas “Vilnius” bus 
įrengtas Lietuvių Namuose, 
1573 Bloor St. W. Šiais metais 
kultūrinę purogramą atliks vie
tinės meno pajėgos — choras 
“Varpas”, tautinių šokių grupė 
“Gintaras”, s. S. Kairio muziki
nis vienetas, tautinių šokių gru
pė “Atžalynas” ir dainos grupė, 
talkinant kaimyninių lietuvių 
kolonijų grupėms. Visuomenė 
kviečiama aplankyti lietuvių pa
viljoną ir paremti lietuvybės 
reprezentavimo kitataučiams pa
stangas, nes tai yra mūsų visų 
bendras reikalas. Pirkite pasus 
pas lietuvius, nes dalis pajamų 
eina lietuviams. Pasus galima 
įsigyti “Paramoje”, Prisikėlimo 
bankelyje, Lietuvių Namuose, 
Margio vaistinėje, “Parkside 
Meat” krautuvėje, pas valdybos 
narius ir jos įgaliotinius. Daly
vaukime gausiai!
KLB Toronto apylinkės valdyba

Toronto VI. Pūtvio kuopos 
šauliams birželio 25, sekmadie
nį, Hamiltono medžiotojų klubo 
“Giedraitis” šaudykloje Įvyks 
Kanados šaulių rinktinės tarp- 
kuopinės mažojo kalibro sporti
nio šaudymo varžybos. Pagei
daujama, kad dalyvautų visi 
kuopos šauliai. Informacijų tei
rautis pas kuopos šaudymo va
dovą B. Savicką tel. 769-7141.

Laisvės manifestaciją rengia 
ukrainiečiai birželio 25, sekma
dienį, 2 v. p.p., parodų aikštėje 
(Band Shell). Bus paminėta 30 
metų Ukrainos laivės kovų su
kaktis ir pareikštas protestas 
prieš suiminėjimą bei kalinimą 
ukrainiečių intelektualų sovieti
nėje Ukrainoje. Kalbės buvęs 
Kanados premjeras J. Diefenba- 
keris. Dalyvauti kviečiami ir lie
tuviai.

Nepamirškite, kad birželio 30 
d. baigiasi Lietuvių Enciklope
dijos leidyklos knygų išpardavi
mo terminas. Pasinaudokite ta 
proga ir pasiųskite šiame laik
raštyje spausdinamą skelbimą- 
atkarpą su savo siūlymu. Gero
mis sąlygomis įsigysite knygų ir 
tuo pačiu prisidėsite prie “En
cyclopedia Lituanica” leidimo.

Angelė Urbaitė, 10 m. am
žiaus mokinė, sužeista vietinio 
traukinio nelaimėje, jau grįžo 
namo iš ligoninės ir vaikščioja 
su ramsčiais. Dienraštis “The 
Globe a. Mail” birželio 15 d. 
įdėjo jos nuotrauką ir ilgą ap
rašymą.

Kristina Totoraitytė ir Jonas 
Genys susituokė birželio 17 d. 
Prisikėlimo bažnyčioje. Apeigas 
atliko svečias kun. P. Totorai
tis iš JAV, kun. B. Bagdonas, 
OFM, ir kun. P. Ažubalis. Ves
tuvinei puotai vadovavo Ginta
ras Karosas, jaunosios giminai
tis iš Bostono. Kalbas pasakė 
kun. P. Totoraitis, tėvai ir kt. 
Jaunavedžiai susilaukė daug 
sveikinimų. Puotoje dalyvavo 
apie 300 asmenų.

Specialus autobusas į jauni
mo kongresą Čikagoje išvažiuos 
iš Toronto birželio 30 d., 7 v.r., 
ir grįš liepos 3 d. vakare. Kai
ria ten ir atgal $25. Jau užsire
gistravo keliolika asmenų. Rei
kia sudaryti bent 40 asmenų 
grupę. Registruotis iki birželio 
23 d. pas Almį Kuolą tel. 769- 
7051. Autobusas bus samdomas, 
jei susidarys reikalingas skai
čius važiuojančių.

Vakarų Kanados lietuvių jau
nimo ekskursija baigiama orga
nizuoti. Iki šiol užsirašė 20 as
menų iš Vankuverio, Edmonto- 
no, Kalgario, Winnipeg©. Ši eks
kursija išvyks traukiniu iš Van
kuverio birželio 26 d. ir bus 
birželio 29 d. Toronte. Čikagon 
ši grupė keliaus autobusu drau
ge su hamiltoniečiais. Ekskursi
ją organizuoja edmotonietis A. 
Dudaravičius. Jo rūpesčiu gauta 
finansinė parama ekskursijai iš 
federacinės vyriausybės.

SLA 236 kp. pavasarinis su
sirinkimas įvyko L. Novogrods- 
kienės namuose. Birželio 26 d. 
įvyks SLA visuotinis seimas 
Miami, Fla. į kurį vyks išrinkti 
atstovai — O. Indrelienė, L. 
Novogrodskienė, S. ir A. Pun- 
dziai. Numatyta ruošti vakarą- 
šokiūs su bufetiniu priėmimu 
spalio 28 d. naujuose Lietuvių 
Namuose. Kadangi p. Novo
grodskienė buvo išvykusi Win- 
nipegan į vestuves, susirinkusius 
pavaišino kava sūnus Jonas. 
Ačiū. M. F. Y.

Wasagos vasarvietės privačių 
nuosavybių nusavinimas nau
jam provincinės vyriausybės 
projektui laikinai atidedamas. 
Vyriausybė baigia ruošti planą, 
kurį pateiks miestelio tarybai. 
Jeigu planas jai pasirodys ne
priimtinas, nusavinimo proce
dūra bus tęsiama. Tokią infor
maciją paskelbė “The Globe a. 
Mail” birželio 16 d.

Gauta žinia iš Lietuvos, kad 
gegužės 22 d. Kėdainių ligoni
nėje mirė poetas Jonas Docius, 
59 m. amžiaus. Palaidotas Per
naravoje. Jo brolis dail. Alf. Do
cius su žmona gyvena Kanadoj.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

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

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

7 7

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas 
Term. 
Term. 
Term. 
Duoda
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

—6.0% 
ind. 1 m. 6.5% (b. 6.25%) 
ind. 2 m. 7.0% (b. 6.5%) 
ind. 3 m. 7.5% (b. 7.75%) 
nemokamą gyvybės apdrau- 

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 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio mėnesio 15 dienos 
iki rugsėjo mėnesio 15 dienos ir per visus ilguosius savaitgalius.

Dr. ANDRES LAANSOO

Dr. NIJOLĖ ŠERNAS

praneša, kad atidarė 
dantų gydymo kabinetų 
ir priima pacientus pagal 

susitarimų
120 Collier St., Barrie, Ont.
Tel. 705-726-3771
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Šv. Kazimiero par. žinios
— Klebonas kun. dr. F. Jucevi

čius atostogų metu lankėsi Egipte, 
Austrijoje ir Italijoje.

— Netrukus visi parapijiečiai gaus 
metinės loterijos bilietų knygutes. 
Loterijos vakarienė įvyks parapijos 
svetainėje lapkričio 11 d. Bus 50 
vertingų dovanų-laimėjimų. Būtų la
bai gražu, kad parapijiečiai nepasi
tenkintų viena bilietų knygele, o pa
imtų dar po vieną antrą išplatini
mui darbovietėje ar tarp kaimynų. 
Ketvirtadalis parapijiečių negrąžina 
bilietų šaknelių. Šiemet, tikimės, visi 
sugrąžins bilietų šakneles ir daly
vaus loterijoj.

— Mirė a.a. M. Kuklierienė, 86 m. 
amžiaus. Ji ištisus 4 metus gulėjo 
lovoje be sąmonės. Palaidota iš mūsų 
bažnyčios birželio 12 d. A. a. J. Mi
kalauskas, 52 m., palaidotas birželio 
13 d. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Parapijos choras užbaigė sezo

no darbą. Labai nuoširdi padėka pa
rapijos choro dirigentei, vadovui, se
niūnui ir visoms choristėms bei cho
ristams.

— Parapijos klebonas, palydėjęs 
maldininkus į La Motte, JAV, pra
dėjo savo atostogas. Atostogauti ža
da apie tris savaites. Išvykusį para
pijos kleboną pavaduoja T. Stasys 
Kulbis, SJ.

— Montrealio ateitininkų organi
zuojama jaunimo vasaros stovykla 
prasidės liepos 16 d. Baltijoje prie 
Sylvere ežero. Stovyklos vadovybė 
jau baigiama sudaryti. Mokestis už 
stovyklaujantį vaiką — $25, įskai
tant registraciją ir draudas. Šei
moms, kurių keli vaikai stovyklaus, 
bus daromos nuolaidos. Daugiau in
formacijų galite gauti ir taip pat už
siregistruoti, paskambindami J. Ada- 
monienei 256-5335. Norintieji sto
vyklauti nebedelskite.

— Montrealio skautai Baltijoje 
stovyklaus po ateitininkų.

— Užpraėjusį sekmadienį surink
ta $212.72.

Į “Lito” ekskursiją jau užsi
registravo 72 jaunieji nariai. 
Dar bus galima įregistruoti ke
liolika pavėlavusių paduoti pa
reiškimą.

BALTIEČIŲ PROTESTAI KANADOJ 
dalyvavo lietuviai, latviai ir es
tai. Policijos lydima 200 asmenų 
grupė su plakatais žygiavo per 
miesto centrą prie Sov. Sąjun
gos konsulato, čia buvo de
monstruojama apie pusvalandį. 
Estų mergaitės, apsirengusios 
tautiniais drabužiais, per garsia
kalbį vadovavo demonstracijai ir 
skelbė atikomunistinius šūkius. 
Sugiedota Kanados ir tautiniai 
himnai. Dalyvavo “La Presse” 
korespondentas, kuris sekančią 
dieną parašė: “Manifestation 
des Baltes a Montreal contre 
l’URSS” ir įdėjo demonstrantų 
nuotrauką. 10-sis televizijos ' 
nalas tą pačią dieną rodė 
monstraciją per vakarines 
nias (J. L.)

“La Presse” reportažai
Palankiausias b a 11 i e č iams 

dienraštis Montrealyje pasirodė 
esąs “La Presse”. Dviejuose re
portažuose, iliustruotuose nuo
traukomis, jis išdėstė Baltijos 
kraštų likimą. Juose atpasako
jo KLB vicepirm. V. Gruodžio 
pareiškimus, kuriuose jis trum
pai priminė Baltijos kraštų is
toriją, sovietinę okupaciją, de
portacijas, Lietuvos katalikų 
memorandumą JT, latvių komu
nistų raštą užsienio komparti
joms, Romo Kalantos susidegi
nimą. Be to, “La Presse” pri
minė Baltijos kraštų rusinimą, 
religijos persekiojimą, bendrą 
priespaudą. Visa tai Baltijos 
kraštus daro panašius į carinės 
Rusijos kolonijas. Esą Kanados 
Baltiečių Federacija prašanti 
Kanados vyriausybę remti teisė
tus baltiečių reikalavimus, nes 
jie liečia 10 milijonų gyventojų 
likimą. Taip pat “La Presse” ga
na plačiai aprašė demonstraciją, 
pabrėždamas drąsą vieno ber
niuko, kuris įspraudė Sov. Są
jungos konsulato durysna anti
komunistinį lapelį, primenanti 
30 metų Baltijos kraštų okupa
ciją.

(Atkelta iš 1-mo psl.)
apie kurią skelbė vietinė spau
da ir televizija. Pirmiausiai Bal- 
tiečių Federacija surengė spau
dos konferenciją birželio 12 d. 
“Queen Elizabeth” viešbutyje. 
Rytojaus dieną “La Presse”, vie
nas didžiausių Montrealio dien
raščių, atspausdino žurnalisto J. 
Claude Trait straipsnį “Les Bal
tes du Canada demandent a 
Trudeau d’intervenir aupres de 
1’ONU.” “Montreal-Matin” Įdėjo 
nuotrauką iš spaudos konferen
cijos. Radijo stotims atstovavo: 
CKLM — Denis Hųdon, CKVL 
— J. Duran. Anglų kalba lei
džiamų laikraščių koresponden
tai neatsilankė, nors buvo kvies
ti. Spaudos konferenciją organi
zavo KLB Montrealio apylinkės 
valdyba Baltiečių Federacijos 
vardu.

Birželio 15 d., 7 v.v., buvo pa
dėtas vainikas prie nežinomo 
kareivio kapo Dominion aikštė
je. Kalbas pasakė A. Norkeliū- 
nas ir M. Moldre. Su vėliavomis

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

8.5 %
DUODA PASKOLAS 
Asmenines ... ...... .....
Nekiln. turto
Čekių kredito 9.0%
Investacines___ nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos suma,.

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Aštuonioliktajai Kanados Lie
tuvių Dienai Rengti Komitetas 
galutinai nustatė koncerto pro
gramą. Ją atliks Toronto “Gin
taro” šokėjų grupė, Delhi “Pa
langos” šokėjų grupė, Hamilto
no mergaičių' choras “Aidas”, 
Montrealio jaunimo ansamblis 
“Gintaraš” ir Aušros Vartų pa
rapijos choras. Koncerto pro
gramos vadovas Juozas Piečai- 
tis netrukus vyks į Torontą tar
tis su vienetų vadovais dėl pro
gramos detalių. Pirmenybė ati
duota jaunimo grupėms. Progra
ma turėtų užtrukti apie dvi va
landas. Koncertas įvyks spalio 
8, sekmadienį, 3 v. p.p. Po kon
certo bus jaunimo pobūvis Šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

Baigiami paruošiamieji dar
bai didžiajam baliui, kuris įvyks 
spalio 7, šeštadienį, 7 v.v., dide
lėje James Lyng High School 
salėje. Baliaus programą paįvai
rins savo pasirodymu Londono 
kvartetas “Rasa”. Be to, ten 
pat įvyks Montrealio meninin
kų dailės paroda. Parodos or
ganizatorius Gytis Vazalinskas 
tikisi surengti gerą parodą, nes 
patalpos prie salės labai pato
gios, o dailininkų susidomėji
mas paroda yra padrąsinantis. 
Baliaus metu gros 8 asmenų 
Stan-Bently orkestras. Baliumi 
ir bufetu rūpinasi Br. Niedvaras.

šeštadienį įvyks taip pat spor
to rungtynės, kuriose dalyvaus 
Toronto ir Hamiltono krepšinio 
komandos. Sporto reikalais rū
pinasi “Tauro” vadovas Romas 
Otto.

KLD leidiniui nemaža straips
nių, skelbimų bei sveikinimų 
jau gauta. Laukiami ir visi kiek 
susivėlavę pasiųsti. Inf.

Tarptautiniame smuiko kon
certe I premiją $10.000 laimėjo 
Ruben Agaronian, 25 m. am
žiaus smuikininkas, gimęs 1947 
m. gegužės 24 d. Rygoje. Moko
si Maskvos konservatorijoj pas x 
prof. Jankelevič. Konkurse da
lyvavo ir 25 m. amžiaus lietu
vis Raimundas Katilius, atsto
vaudamas Sov. Sąjungai. Iš 9 
premijų jam teko 8-ji.
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Tel. Bus.: 722-3545
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LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ

PARKSIDE mIrJet
335 Roncesvalles Ave.z Toronto. Tel. LE 5-1258 

įvairios tavo pastate rūkytos dešros ir mėsos, lietuviški sūriai, paršiukai, 
rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dešros 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


