
Jaunimo vasara
Vasaros metas visiems yra judrus laikotarpis ne veiklos, bet 

keliavimo, judėjimo prasme. Po ilgų darbo mėnesių kiekvienas jau
čia reikalą pasitraukti nuo įprastinio darbo, pakeisti aplinką, atsi
gaivinti fiziškai ir dvasiškai. Dėlto daug kas keliauja i gamtą, ypač 
Kanadoje, stengiasi pagyventi jos gaivinančioje bei raminančioje 
aplinkoje. Bet tai ne vienintelis atgaivos kelias. Daugelis atsigauna 
dvasiškai atnaujintoje draugystėje, bendrų idėjų židinyje. Visa tai 
skatina pramušti trafaretinį kasdieninio darbo ratą, pabuvoti kito
kioje atmosferoje. Tai ne tik vyresniosios kartos gyvenimo stilius, 
bet ir jaunosios. Jei vyresniuosius pririša įmonės bei įstaigos, tai 
jaunuosius — mokykla, kurioje reikia išsėdėti ilgas dienas. Su
prantamas tad mokinių džiaugsmas, kai pasibaigia mokslo metai 
ir prasideda atostogos. Nors dalis jaunimo eina dirbti i fabrikus, 
įstaigas, tačiau lieka laiko ir poilsiui. Dauguma jaunųjų betgi visą 
vasarą praleidžia vienaip ar kitai poilsiaudami. Geriausia, naudin
giausia ir turbūt mėgstamiausia poilsio forma yra stovykla. Jų pil
na visoje šiaurės Amerikoje, Europoje ir kituose kraštuose. Sto
vyklas rengia organizacijos, parapijos ir kiti- vienetai. Ten susi
telkęs jaunimas ne tik naudojasi gamtos dovanomis, ne tik pramo
gauja, bet ir susidraugauja, susigyvena, sudaro bendruomenes, ku
rių ryšiai lydi juos galbūt visą gyvenimą.

★ ★ ★
Ši vasara yra ne tik stovyklų, bet ir didžiųjų įvykių — jau

nimo kongreso ir tautinių šokių šventės metas. Jei stovyklose jau
nimas sudaro mažas bendruomenes, tai didelio masto šventės su
daro puikią progą plataus masto bendravimui. Pvz. vien tautinių 
šokių šventėje dalyvaus apie 2000 šokėjų. Nors laikas trumpas, 
tačiau bus progų ir pabendravimui. Jį tęs jaunimo kongresas, ku
ris truks net dvi savaites. Jame numatyta gana daug laiko pabend
ravimui. Ir tai su pagrindu. Juk suvažiuos jaunimas iš daugelio 
pasaulio kraštų. Visi — lietuviai, tos pačios tautos sūnūs ir dukros, 
tačiau praktiškai svetimi vieni kitiem. Reikia peržengti tą sveti
mumo barjerą ir pasijusti vienos šeimos atmosferoje. Kongreso 
metu, šalia paskaitų, parodų, pokalbių, diskusijų, turi išryškėti 
bendra širdžių jungtis, prabylanti tuo pačiu tautinės priklausomy
bės jausmu. Tam turėtų tarnauti visa kongreso programa — ir 
akademinė, ir pramoginė. Kongresas turi būti gyva proga pergy
venti savo tautinę priklausomybę, pajusti tautos pulsą. Reikia dis
kutuoti, studijuoti problemas, suprasti savo būklę, bet vien inte
lektinis dalyko žinojimas jaunimo neįtautins. Kol jauna siela ne
pajus, nepergyvens savo tautos dvasios plazdėjimo, kol neįsijaus 
i jos gelmes, liks abejinga. Dėlto ir šis jaunimo kongresas turėtų 
būti ne vien paskaitų rinkinys, bet ir uždeganti manifestacija. La
bai dėkinga proga būtų atsiliepti į Romo Kalantos ir viso okupuo
tos Lietuvos jaunimo ryžtą savo žygiu, subrandintu laisvajame pa
saulyje.

★ ★ ★
Taip, didieji šios vasaros renginiai daro ją jaunimo vasara. 

Kas belieka senimui? Stebėti ir kritikuoti? Anaiptol! Vyresniosios 
kartos atsakomybė jaunimo atžvilgiu nėra pasibaigusi. Kaip ir 
anksčiau, taip ir dabar vyresniųjų rūpestis turi lydėti jaunimą iki 
savarankiško gyvenimo slenksčio. Jaunimas juk yra vyresniosios 
kartos atžalynas, jos tęsinys. Tad svarbu nuo jo neatitrūkti per- 
anksti, kad neatsirastų praraja, kliudanti perduoti lietuviškumo ži
bintą. Palikti jaunimą jo paties likimui, reiškia atsisakyti pagrin
dinės savo misijos. Dažnos kalbos apie neperžengiamą prarają tarp 
jaunimo ir senimo būna gerokai persūdytos. Tiesa, tam tikra spra
ga yra, kartais ir didelė, tačiau su pedagogine išmintimi ji gali 
būti užtaisyta arba bent gerokai sumažinta. Be to, šalia skiriančių 
spragų yra ir gražių pavyzdžių, rodančių abiejų kartų darną, štai, 
Toronto “Gintaras" pernai turėjo pogą keliauti po Europą. Kelio
nė buvo įgalinta daugiausia tėvų lėšomis bei pastangomis. Grįžę 
iš kelionės gintariečiai surengė tėvams ir aplamai savo rėmėjams 
padėkos vakarą, kuriame abi kartos darniai dainavo ir kartu šoko. 
Tai tik mažytė iliustracija nuotaikos, kuri gali būti sudaryta tarp 
abiejų kartų. Ir šis jaunimo kongresas turėtų vairuoti ta linkme. 
Kaikurių jaunimo veikėjų tendencija izoliuotis nuo vyresniosios 
kartos nėra girtina, lygiai kaip nėra girtinas kaikurių vyresniųjų 
noras diktuoti jaunimui. Reikalingas abiejų kartų bendradarbia
vimas, kuris gražiai reiškiasi Kanados Lietuvių Dienose. Kai jau
nimas ryžtasi žygiui, reikia jį remti ir linkėti ištvermės, nes iš 
esmės tai visų lietuvių žygis. Pr. G.

K AN ADO S ĮVYKIAI

Pasaulio įvykiai
LIETUVOJE PRASIDĖJĘS POLITINIS NERIMAS SUSILAUKĖ NETIE- 
sioginio atgarsio ir pačioje Sovietų Sąjungoje. Maskvoje buvo pa
skleista apie 1.000 rotatorium spaustų atsišaukimų, pasirašytų 
Piliečių Komiteto. Pogrindžio teigimu, šią organizaciją sudaro 
grupė inžinierių ir technikų, nusivylusių eilinių žmonių žemu 
gyvenimo lygiu ir kompartijos užkrautomis kontrolėmis. Atsišau
kimuose pabrėžiama, kad savo techniniu pajėgumu Sovietų Sąjun
ga šiandien užima antrą vietą pasaulyje, o darbininkų gyvenimo 
lygiu — tik XXVI vietą. Sovietų darbininkas už savo atlyginimą 
įstengia nusipirkti 7-12 kartų mažiau gyvenimo reikmenų bei įvai
rių gaminių, negu amerikietis, britas ar vokietis darbininkas, o gy
venti jam tenka 5 kartus mažesniame bute.Amerikoje automobi
lius turi 80% gyventoju, Bri- •--------------------- ------------------- -

SVEČIAI TAPS
Darbo jėgos ir imigracijos mi- 

nisteris B. Mackasey įsakė per
žiūrėti 12.000 Kanadon į svečius 
atvykusių ir čia norinčių pasi
likti imigrantų bylas. Jų ‘prašy
mai buvo atmesti, nes jie imi
grantams taikomoje 90 taškų 
sistemoje neįstengė surinkti 50 
taškų privalomo minimumo. Taš
kais yra matuojamas kandidato 
išsilavinimas, profesinis pasi
ruošimas, anglų ar prancūzų 
kalbos mokėjimas, galimybės 
gauti darbą Kanadoje ir įsijung
ti į kanadiečių visuomenę. Imi
gracijos įstaigų pareigūnams 
duotas įsakymas patenkinti be
veik visų atmestųjų prašymą 
pasilikti Kanadoje pilnateisiais 
imigrantais. Tuo būdu bus su
mažintas Kanados apeliacinių 
teismų perkrovimas imigracinė
mis bylomis, kurioms išspręsti 
reikia jau keleriu metų. Apie 
9.000 tokių asmenų gresia de
portacijos į jų kilmės kraštus, 
tačiau tik 4.000 jų turėjo būti 
deportuojami dėl permažo taš
kų skaičiaus. Kiti 5.000 depor
tacijų grėsmės yra susilaukę dėl 
sunkių nusikaltimų. Jiems tur
būt ir šiuo atveju nebus padary
ta išimtis. Naują posūkį, matyt, 
padiktavo dėl lenkės Alicijos 
W i e r i o c h nusižudymo kilęs 
triukšmas. Spauda primena mi- 
nisteriui B. Mackasey, kad toks

IMIGRANTAIS
kompromisas gali būti tik laiki
nio pobūdžio, nes jis daro dide
lę skriaudą normaliems imigran
tams, kurie imigracijos doku
mentus sutvarko savo kilmės 
kraštuose ir laukia eilės įva
žiuoti Kanadon, užuot atvažia
vę čia su svečio viza ir pasipra
šę imigranto teisių. Jau nekartą 
laikraščių vedamieji reikalavo 
imigracijos įstatymo reformos, 
kuri sustabdytų svečius vaidi
nančių nelegalių imigrantų ant
plūdį Kanadon ir per ją į JAV. 
Tokiem nelegaliem imigrantam 
grąžinti į jų kraštus reikia net 
kelerių metų, kol jie išsemia vi
sas galimas apeliacijas. Dalis jų, 
užsidirbę keletą tūkstančių do
lerių, tada patenkinti grįžta na
mo, kur tie doleriai reiškia di
doką turtą, šia netvarka taip pat 
naudojasi Mafia, Cosa Nostra ir 
kitų grupių kriminaliniai nusi
kaltėliai, pėr Kanadą nelegaliai 
pasiekdami gangsterių grupes 
JAV.

Pasislėpęs vokiečių laive 
“Wilhelm Bornhofen”, Toron- 
tan atvyko ir politinio imigranto 
teisių pasiprašė 25 metų am
žiaus bulgaras Ivanas Dimovas. 
Imigracijos departamento atsto
vam jis pareiškė esąs politinis 
kalinys, pabėgęs iš savo krašto 
Jugoslavijon, Italijon ir Prancū- 
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Lietuvaičių choras “Aidas” iš Hamiltono atlieka programą sibirinių trėmimų minėjime Toronto Estų Namuose

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS

Len kijo
Devyniolikamečio pasiryžė

lio Romo Kalantos savanoriška 
gyvybės auka ir jo vienmečių 
pastangos dramatiškais veiks
mais Kaune patraukti pasaulio 
dėmesį Lietuvos laisvės bylai 
esamomis sąlygomis yra toks 
nepaprastas įvykis, kurio tikro
ji reikšmė paaiškės tik žymiai 
vėliau. Tuo tarpu vis dar sun
ku susidaryti kiek pilnesnį įvy
kių vaizdą tiek dėl intensyvių 
sovietų priemonių nutylėti ar 
iškreipti tikrąjį jų pobūdį, tiek 
dėl savaime suprantamų prie
žasčių, kurias diktuoja sveikas 
lietuvių tautinės savisaugos rei
kalas.

Užsienis suprato
Nėra abejonės, kad sovietai 

būtų mieliausiai norėję Kauno 
Įvykius visiškai nutylėti, pana
šiai kaip jiems pavyko nuo pa
saulio nuslėpti pačias sunkiau
sias Lietuvos partizanų kovas 
pokario metais. Nors kraštas ir 
toliau laikomas sandariai izo
liuotas nuo pasaulio, tačiau 
bendroji padėtis pačioje Sov. 
S-goje nebe ta, kokia ji buvo 
stalininiais metais. Kauno įvy
kių garsas veikiai paplito sovie
tinės sistemos viduje ir sukėlė 
tokį atbalsi, kad Maskva nebe
galėjo tylėti ir nusprendė sa
vaip įvykius aiškinti. Tikslas 
buvo įvykius sumenkinti ir mo
rališkai suniekinti, bet to tikslo 
nepasiekė.

Tiek švedų, tiek tarptautinė 
spauda iš karto pastebėjo, kad 
tuo pačį.u sovietai pripažino 
Kauno įvykių reikšmę. Sovietų 
mėginimas viską aiškinti pami
šimu, girtuoklyste ir chuliganiz
mu tiktai sustiprino užsienio 
stebėtojų įspūdį, jog reikalas 
liečia politinės opozicijos ap
raiškas, nes sovietinis režimas, 
kaip taisyklė, savo politinius 
priešininkus visuomet apšaukia 
pamišėliais, girtuokliais, doriš
kai smukusiais asmenimis.

Sovietai neįtikino
Dar daugiau pasako sovietų 

oficialus pareiškimas spaudoje 
ir per radiją: visų pirma neapsi
sprendimas, ką pripažinti ir ką 
nutylėti, antra—tolydžio dides
ni prieštaravimai.

Birželio 20 “Kauno Tiesoje” 
paskelbtas oficialus Kauno 
miesto prokuratūros pareiški
mas, nuskambėjęs visame pa
saulyje, nieko neminėjo apie 
neramumus, bet apsiribojo ne
va medicininės ekspertizės iš
vadomis, kad Romas Kalanta 
buvęs psichinis ligonis. Vėliau 
“Tiesa” išspausdino trumpą pa
sikalbėjimą su jo motina, tačiau 
jame paneigtas tiktai religinis 
motyvas, bet nepatvirtinta “eks
pertų” nuomonė, kad sūnus bu
vęs nesveikas. “Tiesa” padarė 
užuominą apie užsienio spaudos 
ir radijo skleidžiamus “gan
dus”, bet taip pat nutylėjo jau
nimo demonstracijas. Apie tai 
užsienio laikraštininkams Mask
voje prakalbėjo sovietinės žinių 
tarnybos APN vedėjas, kuris 
demonstruojantį Kauno jauni
mą pavadino girtuokliais ir 
triukšmadariais. Bene plačiau

seka lietuviu kovas
siai po to prakalbėjo užsienio 
lietuviams skiriamsa, bet ir Lie
tuvoje platinamas “Gimtasis 
Kraštas” VI.’ 24 numeryje. 
Straipsnyje “Visuomenė smer
kia” Kauno įvykiai vaizduojami 
saujelės ištvirkusių jaunuolių 
veiksmais. Ten pat nurodomos 
keturios 17 —■ 19 metų amžiaus 
jaunuolių pavardės, vienas 
anksčiau teistas chuliganas, ki
tas — vagis, trečias—parazitas, 
o pats jauniausias — žaginto
jas .. . Esmėje tad ta pati APN 
versija, tik pailiustruota pavyz
džiais. Visdėlto straipsnyje yra 
ir užuomina, kad tie “baisūs” 
jaunuoliai buvo kurstomi kaž
kokių neatsakingų asmenų iš 
šalies.

Sniečkus Maskvoje
Sovietai iki šiol visus Lietu

vos laisvės kovotojus vaizduoja 
tamsiausiomis moralinėmis spal
vomis: sadistais, žudikais, prie
vartautojais, išsigimėliais, ban
ditais. Iš naudojamo žodyno tad 
nesunku spręsti, kad Kauno įvy
kiai yra neabejotinai susiję su 
nauja pačios jauniausios kartos 
įvykdyta Lietuvos laisvės de
monstracija. Tačiau tikėtis, kad 
sovietai patys atskleistų tikrąjį 
įvykių pobūdį, nėra ko. Dau
giau žinių pamažu galima tikė
tis iš veikiančio sovietinio po
grindžio, kurio kronikose pasta
ruoju metu vis daugiau rašoma 
apie Lietuvą.

Įvykių metu Lietuvoje buvę 
keliautojai patvirtina neoficia
lių šaltinių žinią, kad Romas 
Kalanta buvo slaptai palaidotas 
keliom valandom anksčiau, ne
gu buvo numatyta. Tokiu būdu 
norėta užbėgti už akių besiri
kiuojantiems studentams ir jau
nimui, kurie norėjo iškilmingai 
palydėti amžino poilsio vieton 
didvyriškai pasiaukojusį jaunuo
lį. Po to kilusios demonstracijos 
trukusios ne tik ketvirtadienį ir 
penktadienį, kaip buvo skelbia
ma užsienio laikraštininkų iš 
Maskvos, bet taip pat abi Sek
minių dienas. Kelias dienas ir 
naktis Kauno įmonėse ir įstai
gose darbininkai ir tarnautojai 
buvo verčiami budėti, gatvėse 
milicijos ir saugumo jėgoms tal
kinę “raudonraisčiai”. Pats 
Sniečkus įvykių dienomis bu
vęs Maskvoje. Po to lankė įmo
nes ir įstaigas Kaune, tačiau 
“Tiesoje” paskelbtosiose jo kal
bų mintyse nebuvo jokių užuo
minų, išskyrus įprastinį primi
nimą saugotis užsienio kursto
mo vad. buržuazinio nacionaliz
mo.

Pirmoji auka
Romas Kalanta buvo gimęs 

1953 m., lankė baigiamąją XI 
klasę, taigi, buvo abiturientas. 
Spėjama, kad jis, panašiai kaip 
čekas Jan Palach, buvo išrink
tas iš kelių savanorių, pasiren
gusių panašiai aukai. Tai buvo 
sąmoningas, heroiškas apsi
sprendimas pasiaukoti. Ne pa
prasta savižudybė, bet gyvybės 
auka, prileidžiant, kad tik tokia 
auka šiuo metu įstengia sukrės
ti pasaulio sąžinę. Kad įvykiai 
Kaune buvo rūpestingai supla

nuoti iš anksto, už tai kalba ir 
pats laiko parinkimas, panau
dojant Amerikos prezidento ke
lionę Maskvon.

Ryšium su jaunimo demons
tracijomis vyresniųjų tarpe 
pastebėtos dvejopos nuotaikos: 
aiškus susijaudinimas ir pasi
didžiavimas jaunesniųjų patrio
tizmu, bet drauge ir gilus susi
rūpinimas dėl galimų Maskvos 
represijų.

Panašiai galima apibūdinti ir 
Švedijoje gyvenančių baltiečių 
nuotaikas, kurios tomis dieno- 
,mis dominavo visus asmeninius 
pokalbius. Spaudoje buvo dau
giau ryškinama poleminė pusė. 
Stockholme leidžiamas estų 
laikraštis “Eesti Teataja” pažy
mėjo, kad Romo Kalantos auka 
— pirmoji tos rūšies demons
tracija Sov. Sąjungoje. Toliau 
laikraštis ironiškai pastebi, kad 
sovietų psichiatrija po Prahos 
įvykių padariusi “pažangą”, nes 
dabar susigriebusi po mirties 
Kalantą paskelbti nesveiku.

Tūkstančiai “chuliganų”
Sovietai — rašo “Teataja” — 

nusikaltimus paprastai aiškina 
kapitalizmo liekanomis, tačiau 
dabar tiesiog visą jaunimą pa
vertė nusikaltėliais, vadindami 
demonstracijas chuliganų dar
bu. Priminęs 17.000 Lietuvos 
katalikų raštą, laikraštis paste
bi, kad sovietams dar nepavyko 
sudaryti tokios psichiatrų komi
sijos, kuri visus 17.000 būtų drį
susi paskelbti nesveikais. Šiuo 
atveju sovietai apsisprendė ty
lėti. Ir estų laikraštis su kartė
liu prideda, kad tyli ne tik so
vietai, bet ir Vakarai. Raštas 
pražuvo ant abiejų stalų—Brež
nevo ir Waldheimo.

Tas pats laikraštis vedamaja
me VI. 3 nurodo, jog Niksono- 
Brežnevo derybų metu iš visų 
pusių norėta, kad joks debesė- 
lis nesudrumstų jų susitikimo, 
bet tūkstančių laisvės šauksmai 
Kaune priminė Niksonui Balti
jos kraštus pirmąją jo Maskvon 
atvykimo dieną.

Kitas estų laikraštis “Eesti 
Paevaleth” V. 31 laidoje rašo, 
kad Vakaruose dažnai teigiama, 
jog Baltijos kraštuose viešpa
taujanti ramybė, nes žmonės su
sitaikę su sovietiniu režimu. Ty
čia užmirštami partizanai, ilga
metė kova už laisvę miškuose. 
Dabar staiga vėl prisiminti bal
tiečių laisvės reikalavimai. 
Laikraščio nuomone, Romo Ka
lantos protestas buvo nukreip
tas ne tik prieš tikybinę pries
paudą, bet taip pat paremtas 
tautinės ir valstybinės laisvės 
reikalavimu.

Lenkų susidomėjimas
Gana įdomus ir gal kiek neti

kėtas reiškinys, kad paskutinių 
įvykių raida Lietuvoje susilau
kė gyvo susidomėjimo dabarti
nėje Lenkijoje. Tiesa, tas reiš
kinys kol kas negali būti doku
mentuotas spaudoje, bet esama 
ženklų, kad domisi režimui ar
timi asmenys. Ypatingai didelį 
įspūdį lenkų sluogsniams pada
rė žinia apie 17.000 raštą. Susi- 
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tanijoje — 60%, V. Vokietijo
je — 50%, Sovietų Sąjungoje 
— vos 0,1%. Atsišaukimų auto
riai kaltę suverčia kompartijos 
vadams, gyvenantiems geriau 
už carus, turintiems liuksusinius 
namus, vasarnamius, automobi
lius, specialias krautuves ir net 
ligonines. Žmogių prakaitu už
dirbti rubliai švaistomi politi
nėms avantiūroms užsienyje — 
Kubos, Egipto ir Š. Vietnamo 
ginklavimui. Atsišaukimuose ra
šoma: “Didžiulės sumos išmė
tomos ginklų siuntoms, kurias 
gauna vadinamieji laisvės kovo
tojai, t.y. diktatūriniai Egipto, 
Sirijos, Kubos ir kitų kraštų re
žimai, davę karines bazes Sovie
tų Sąjungai. Daug bilijonų rub
lių gavęs Kinijos vadas Mao 
šiandien yra mūsų priešas nr. 1. 
Mes kasdien išleidžiame 3 mili
jonus rublių, padėdami š. Viet
namu! užimti P. Vietnamą, kas
dien išmetam milijoną rublių 
Kubai . . .” Atsišaukimus pasi
rašęs Piliečių Komitetas ragina 
Sovietų Sąjungos gyventojus im
tis streikų ir demonstracijų prieš 
savo vadus, pavyzdžiu nurody
damas lenkų tautos sukilimą 
prieš W. Gomulkos režimą 1971 
m. gruodžio mėnesį. Galimas 
dalykas, dėl šių atsišaukimų pa
skleidimo Maskvoje buvo suim
tas istorikas Piotras Jakiras, 
1937 m. Stalino įsakymu sušau
dyto populiaraus generolo sū
nus. Suimtasis yra aršus visų 
stalininių apraiškų priešas, pa
laikęs ryšius su užsienio kores
pondentais. Maskvoje taipgi bu
vo nuteistas kalėti 3 metus jau
nas erdvių mokslininkas Juri
jus Melnikas, apkaltintas Sovie
tų Sąjungos “šmeižimu”.

SACHAROVO MEMORANDUMAS
Ryšium su šiais įvykiais so

vietų atominės bombos tėvu va
dinamas fizikas Andriejus Sa
charovas vakariečiams žurnalis
tams įteikė savo memorandumą, 
kurį 1971 m. kovo 5 d. jis buvo 
pasiuntęs kompartijos vadui L. 
Brežnevui. Lydraštyje pabrėžia
ma, kad iš L. Brežnevo lig šiol 
nebuvo gauta jokio atsakymo. 
Todėl A. Sacharovas dabar jau
čiasi turįs pilną teisę memoran
dumo tekstą paskelbti pasau
liui. Kaip ir Piliečių Komiteto 
atsišaukimai, A. Sacharovo me
morandumas puola Sovietų Są
jungos vidaus ir užsienio politi
ką, konstatuodamas, jog 40% 
visų krašto pajamų išmėtoma 
ginklavimuisi. A. Sacharovas rei
kalauja: 1. amnestijos kali
niams, suimtiems dėl politinių 
ar religinių priežasčių, ir tiems, 
kurie nesėkmingai bandė pabėg
ti iš Sovietų Sąjungos; 2. su
stabdyti uždarus teismus ir per
žiūrėti visas ligšiolines jų bylas; 
3. paskelbti taisykles, pagal ku
rias suimami ir beprotnamiuose 
uždaromi politiniai kaliniai; 4. 
nutraukti užsienio radijo laidų 
trukdymus; 5. įsileisti užsienio 
literatūrą; 6. atidaryti krašto 
sienas tarptautinėms kelionėms 
ir emigracijai; 7. panaikinti mir
ties bausmę; 8. įvesti demokra
tinius rinkimus, kuriuose bal
suotojai turėtų teisę pasirinkti 
kandidatus ir pašalinti iš par
eigų išrinktuosius, kai jie neat
lieka prisiimtų įsipareigojimų. 
A. Sacharovas savo memoran
dume taipgi atkreipia Kremliaus 
vadų dėmesį į komunistinę Ki
niją, nes santykiai su ja yra pa
grindinė užsienio reikalų proble
ma. Sovietų Sąjunga Kinijai tu
rėtų pasiūlyti ekonominę, tech
ninę ir kultūrinę paramą, bet 
kartu skirti ir reikiamą dėmesį 
saugumui. Tokie yra pagrindi
niai A. Sacharovo memorandu
mo reikalavimai, į kuriuos L. 
Brežnevas nesiteikė atsakyti.

KARO PALIAUBOS
Katalikių moterų ir kunigų 

spaudimas Š. Airijoje privertė 
airių IRA pogrindinės organiza
cijos provizorinio sparno vadus

Dubline paskelbti neoficialaus 
karo paliaubas nuo birželio 26 
d. Mažesnę įtaką turintis IRA 
marksistų oficialusis sparnas 
bombų sprogdinimus sustabdė 
jau praėjusį mėnesį. Provizori
nio sparno vadai sakosi galėsią 
užtikrinti paliaubas, jeigu jų lai
kysis ir britų kariuomenės dali
niai. Tai būtų didelis iš Londo
no atsiųsto dabartinio Š. Airi
jos administratoriaus W. White
law laimėjimas. Jis planuoja š. 
Airijos gyventojų atstovų kon
ferenciją protestantų ir katali
kų nesutarimams išspręsti. Per 
trejus metus nuo bombų ir šū
vių žuvo 374 asmenys.

BOMBOS IR DIPLOMATIJA
Iš Peking© Vašingtonan grį

žęs H. Kissinger malūnsparniu 
buvo nuskraidintas pas prez. R. 
Niksoną i Baltuosius Rūmu s. 
Spaudos atstovams jis prasitarė, 
kad Š. Vietnamas vis dar nėra 
linkęs pradėti taikos derybų. Ki
nijos premjero Cu En-lai ir H. 
Kissinger pokalbių detalės ne
buvo paskelbtos. Pekingan buvo 
užsukęs ir Š. Vietnamo pagrin
dinis delegatas Paryžiaus dery
bose Le Due Tho, o Hanojuje 
lankėsi augščiausiojo sovieto 
pirm. N. Podgornas. Susidaro 
įspūdis, jog taikos klausimą šį 
kartą rimtai bandė judinti abu 
pagrindiniai Š. Vietnamo rėmė
jai. Spėjama, jog Š. Vietnamas 
invaziją į P. Vietnamą pradėjo 
be Kinijos ir Sovietų Sąjungos 
pritarimo. Uostų užblokavimas 
ir geležinkelių sudaužymas vi
siškai nutraukė karinę paramą 
Š. Vietnamui, o amerikiečių 
elektroninės bombos jau yra pa
dariusios didesnės žalos, negu 
ilgus metus trukęs bombardavi
mas paprastomis bombomis. Ha
nojus pradėjo kaltinti Vašingto
ną užtvankų bombordavimu. Lig 
šiol užtvankos nebuvo liečiamos, 
nors strategai jau prez. L. B. 
Johnsoną įkalbinėjo jas bom
barduoti ir vandeniu užlieti di
delę S. Vietnamo dalį. Pritrūkę 
sovietinių priešlėktuvinių rake
tų, komunistai prieš amerikie
čių lėktuvus naudoja balionus 
su dinamito kroviniu. Dinami
tas susprogdinamas radijo ban
gomis, kai prie baliono priartė
ja amerikiečių lėktuvas, bet ši 
priemonė nėra veiksminga.

IZRAELIO KERŠTAS
Tel Avivo aerodrome skerdy

nes surengusius tris japonų jau
nuolius buvo angažavusi Libane 
veikianti marksistinė arabų par
tizanų organizacija Populiarusis 
Palestinos Išlaisvinimo Frontas. 
Nors Izraelis oficialiai įsiparei
gojo nesiimti keršto veiksmų, 
bet žodžio netesėjo. Tai liudija 
staigus Izraelio kariuomenės da
linių įsiveržimas į Libaną, kur 
jierri pavyko pagrobti penkis Si
rijos žvalgybos karininkus — 
generolą ir 4 pulkininkus. Gen. 
A. Alwani yra Sirijos generali
nio štabo narys. Izraelis teisina
si, jog įsiveržimą išprovokavo 
pasienio incidentai, nors kiek
vienam yra aišku, kad tai buvo 
kerštas už Tel Avivo skerdynes. 
Dabargi dėl to keršto staiga įsi
tempė Izraelio santykiai ne tik 
su Libanu, bet ir Sirija, o to
kius Izraelio išsišokimus ginkla
vimosi reikalams naudojantis 
Egiptas jau pradėjo gauti nau
jausius sovietų bombonešius.

DIDŽIAUSIAS POTVYNIS
JAV rytines pakrantes pen

kiose valstijose, pradedant Flo
rida ir baigiant Niujorku, nu
siaubė Agnes audros ir liūčių 
sukeltas didžiausias potvynis 
Amerikos istorijoje. Pastoges 
prarado 300.000 amerikiečių. 
Kaikuriose vietovėse vanduo bu
vo pakilęs net iki antro namų 
augšto. žuvusiųjų skaičius jati 
peržengė šimtą. Prieš mėnesį 
panašus potvynis buvo nusiau
bęs Pietinės Dakotos Rapid Ci
ty miestą.
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LAIŠKAS IS OKUPUOTOS LIETUVOS
Ryšium su Romo Kalantos ir kito 

jaunuolio susideginimu gautas šis 
raštas iš okupuotos lietuvos. Red.

Brangūs tautiečiai,
Mūsų tauta yra didinga dėlto, 

kad šimtmečiais vargsta nuo en
gėjų, o patriotizmas ir lietuvio 
meilė lieka amžiais — eina iš 
kartos j kartą. Ir juo labiau en
gia, juo labiau grūdinasi Lietu
va su savo sūnumis ir dukromis.

Tautų užkariautojai stengiasi 
parodyti pasauliui, kad tautos 
prie Sovietų Sąjungos pačios 
prisijungia.. ‘Veidmainiškumas! 
Tai parodo ir jaunimas. Kaune 
ir Varėnoje protestuodami jau
nuoliai susidegino. Jūs gal jau 
girdėjot, kaip susidorojo “hu
manistai”, kurie stengiasi paro
dyti pasauliui savo taikų veidą. 
Išvestiems į gatvę vidaus reika
lų tarnybos kareiviams buvo 
įsakyta negailėt lietuvių. Jie su 
įprastu rusams laukiniu žvėriš
kumu daužė žmones.

Jūsų ministeris pirmininkas 
Triudo lankėsi Sov. Sąjungoj ir 
buvo šiaurės mieste Norilske, 
kuriuo gėrėjosi. Ar jis žino, kad 
šis miestas stovi ant nuvargintų 
žmonių kaulų? Ten žuvo daugy
bės tautų žmonės — lietuviai, 
latviai, estai, suomiai, rumunai, 
vengrai, lenkai, japonai ir kiti. 
Nuo bado, šalčio ir žiaurumų

ten kasdien mirdavo tūkstan
čiai.

Žmonės, jų tarpe ir Sov. Są
jungos rusai, reikalauja nubaus
ti karo kaltininkus, kurie naiki
no žmones. Nužudytų žmonių 
palaikai šaukia iš kapų bei rei
kalauja nubausti ir rusus už pa
darytas piktadarybes. Iki šiol 
nė vienas jų nebuvo nubaustas. 
Lietuvių, latvių, estų, lenkų, suo
mių, vengrų, rumunų, čekoslo- 
vakų, japonų ir kitų palaikai rei
kalauja nubausti žmogžudžius. 
Tegu jie nesidangsto ir nesitei- 
sina Stalinu.

Geros valios žmonės pasauly
je! Nesiduokite apgaudinėjami 
rusų. Jie stengiasi pasirodyti 
humaniškais, bet jų “humaniz
mo” politika jums jau žinoma. 
Lietuva, kaip ir kitos Tarybi] 
Sąjungos respublikos, yra uz 
storų geležinių sienų. Mes savo 
tautą ir tėvynę Lietuvą mylime. 
Iš jos niekur nenorime bėgti. 
Čia mūsų šventa žemė. Yra mū
sų tėvų ir motinų, palaidotų toli 
nuo tėvynės, bet tie tariamieji 
“humanistai” neleidžia mums 
jų kapų aplankyti.

Mūsų žodžiai Jums, brangūs 
tautiečiai: “Tegul saulė Lietu
vos tamsumus prašalina ... var
dan tos Lietuvos vienybė težy
di!” Lietuvis

A., a. Marija Švilpienė 
mirė 1970 m. birželio 29 dieną.

Šv. Mišios už jos sielą bus atnašau

jamos birželio 29 d., 7 v. vakaro, 

Sault Ste. Marie Blessed Sacrament 

bažnyčioje.

Daiktus vadiname tikraisiais 
vardais, nors, giliau žvelgdami, 
galime ir suabejoti, ar daiktų 
pavadinimai iš tikrųjų atitinka 
pačius daiktus. Filosofai į šią 
problemą žiūri taip rimtai, kad 
tam net specialią žinojimo šaką 
i š p 1 ė t ojo — fenomenologiją. 
Šiaipjau, kasdienybėje besiknai- 
siodami, mes dažnai sava pa
saulėžiūra bei propaganda nu
dažome faktus, kad pašaliečiui 
nelengva nė atpažinti. Šia pro
ga pateiksiu du atvejus: vieną 
iš amerikiečių spaudos, kitą iš 
mūsų ankstyvosios emigracijos 
“senalietuvio”.

Mirties spinduliai
Gyvename technologinės pa

žangos amžiuje, kai dažna pra
eities kartų svajonė pavirsta re
alybe. J. Verno Nautilus jau 
nieko nestebina. Ir nereikia 
šauktis pasakiškojo Muenchhau- 
seno, kurs mėnulio paslaptis ati
dengtų. Dabarties moksleivis 
jau negautų dvejetuko (ar F 
pažymio) už atsakymą, kad ir 
atomą galima suskaldyti.

Šiuo metu bene pats madin
giausias, gal ir didžiausios reikš
mės išradimas ginklų srityje yra 
vadinami mirties ‘ spinduliai. 
Apie tai rašo Robertas Barkan, 
dirbąs Ramiojo Vandenyno stu
dijų Centre East Palo Alto, Ka
lifornijoje (“The New Repub
lic”, 1972 m. balandžio 8 d.).

Suprantama, tokie spinduliai 
gali būti raktas į pasaulio vieš
patavimą, dėlto didžiosios vals
tybės, be abejonės, jau senokai 
tam skiria nepaprastą dėmesį. 
Amerikos “Air Force” žurnalas 
rašo, kad lenktynės vyksta di
džiausio slaptumo ir apsaugos 
sąlygomis, kurios prilygsta pir
mosios atominės bombos tyri
nėjimų sąlygoms. Kalbama apie 
bombonešius, kurie termoradia- 
cija gali išgarinti juos pasitin
kančius priešo naikintuvus, ir 
apie naują rūšį branduolinių 
ginklų, dramatiškai skirtingų 
nuo šių laikų atominių ir hidro
geninių bombų- JAV krašto ap
saugos ministerija esą pasky
rusi 100 milijonų dolerių lase-
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Ružavi ir raudoni
rio spindulių tyrinėjimams bei 
gamyoai.

Laseris skrieja greičiau nei 
kulka, yra galingesnis nei vai
ruojama raketa (missile). Jo 
greitis prilyginamas šviesos 
greičiui, spinduliavimo energi
ja yra kelis trilijonus kartų in
tensyvinę nei saulės paviršiu
je. Be to, jis yra skrupulingai 
tikslus. Pentagono ginklų spe
cialistai suvokė laserio panau
dojimą kaip mirties spindulius 
1959 m., bet technologinis per
silaužimas įvyko tik 1968 m. 
Nuo to laiko naujų ginklų prog
rama vykdoma plačiu mastu. 
Tam yra įrengta oro pajėgų 
specialių ginklų laboratorija 
Kirtlando bazėje prie Albuquer
que Naujojoj Meksikoj. Monza- 
no kalnynų slėniuose yra ir la
serio ginklų “poligonas”. Kele
tą kartų per dieną mokslininkai 
paspaudžia ten mygtuką ir iš
šauna 60.000 vatų galingumo 
laserio “dujų dinamito” šauna
mą ginklą, pasiųsdami pilkšvos 
spalvos dūmų kamuolius ir 
įkandin — duslius griaustinio 
garsus. Už dviejų mylių esąs 
taikinys užsidega. Šį pavasarį 
mokslininkai panaudos įdomes
nį taikinį — robotinius lėktu
vus.

Pagal “Aviation Week” žur
nalą, planuojamas naujas 15 
mil. dolerių vertės naikintuvas 
F-15 su laserio mirties spindu
liais. Pastarieji gali būti “ope
raciniai” 45 mil. dolerių vertės 
supersoniniame bombonešy nuo 
1979 m. ir galėtų įsiveržti į bet- 
kokios apsaugos vietovę beveik 
be jokios rizikos.

Krašto apsaugos sekretorius 
Melvin Laird neseniai tvirtino, 
kad rusams greit pavyks pada
ryti naujčj karinį išradimą, svar
bumo atžvilgiu palygintiną su 
pirmuoju erdvės satelitu. Spau
da tikino, kad sekretorius turi 
galvoje sovietų ruošiamus gink
lus sunaikinti ar neutralizuoti 
JAV satelitus, skraidančius erd
vėje, kurie yra didžios reikšmės

apsaugos ryšiams palaikyti ir 
žvalgyti. Ir toliau liberalus žur
nalistas užsimena, ką sekreto
rius esąs nutylėjęs, būtent: Pen
tagono pareigūnai planuoja di
džiausio galingumo laserio sis
temą, kuri galėtų susekti balis
tinę raketą iš ore įrengtos ap
saugos sistemos ir ją sunaikinti 
erdvėje to krašto, is kurio ji bū
tų iššauta.

Tarp kitko, laseris yra pritai
kytas naudoti ir praktiškame 
gyvenime: drabužių gamintojas 
juo kuo tiksliausiai'sukerpa siu
vamą eilutę; vamzdininkas jį 
vartoja kanalizacijos vamz
džiams tiksliai nutiesti; šviesos 
menininkai — psichedeliniams 
sąmonės pergyvenimams iš
šaukti. Dabargi oro pajėgos jį 
vartoja bomboms į taikinius In
dokinijoj nuvairuoti. Laserio 
vairuojamos “gudrios” bombos 
yra dešimt kartų tikslesnės nei 
paprastosios, “kvailos”.

Spalvoti akiniai
Skaitytojui turi kristi į akį 

čia cituojamo autoriaus požiū
ris į aprašomąjį dalyką. Laik
raštininkas neslepia susirūpi
nimo, kad laseris turi daugiau 
karinės reikšmės nei pramoni
nės. Jis priklauso prie tų žmo
nių, kurie kiekviename Vakarų 
karinės apsaugos išradime įžiū
ri blogą valdžios moralę. To
kiems atrodo, kad visi mūsų 
mokslininkai, susiję su kari
niais tyrinėjimais, yra sugadin
ti žmonės, palenkti korupcijai, 
suviliojami kaip nepatyrusios 
mergaitės. Ir tokia proga jie ne
pamini, jog bene vienintelis 
laisvesnis gyvenimo laidas Va
karuose priklauso nuo to, kad 
JAV pirmosios išrado atominę 
bombą ir kad dabar jos nėra 
pralenktos totalistinio režimo 
laimėjimų erdvės, laserio ir ki
tose srityse. Nesileisdami į gel
mę, į dalyko esmę, tie žmonės 
dangstosi morale, kad karas ar 
ginklas yra blogis, ir perša savo 
liberalinę ideologiją, tariamai

akiniai
kilnių siekių skatinamą.

Kitas atvejis liečia savąjį 
darželį. Neseniai man teko lan
kytis Elizabeth Porte New Jer
sey valstijoj. Atsitiktinai susi
tikau ir išsikalbėjau su anksty
vosios šio šimtmečio emigraci
jos ateiviu, kuris į pasaulį žiū
ri pro raudonus akinius. Nu
nokęs vyrukas tebesimaitina 
maskvinės “Laisvės” ir “Vil
nies” propagandinėm atgyve
nom. Jisai lankęsis ir Lietuvo
je, kur esąs jo brolis ir kurs ne
melavęs, jog gyvenimas geras, 
nes anas pasistatęs sau namu
ką už 11.000 rublių. Kai jam 
nurodžiau, jog jo brolis, staty
bos darbininkas, negalėjęs iš 
savo algos legaliai tokį namą 
pasistatydinti, o privalėjęs arba 
vogti, arba spekuliuoti, arba 
privačiai dailydžiauti (nemokė
damas lupikiškų mokesčių oku
pacinei valdžiai), jis tebetikino 
savo, kad aš šmeižiąs “rojaus” 
valdžią ir kad jo brolis negalė
jęs pameluoti. Kai paklausiau,

Gimines ir jos pažįstamus prašom pasimelsti už jos sielą.

Nuliūdę — vyras (r duktė Lietuvoje su šeima
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PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems giminėms ir draugams, 

dalyvavusiems mano vyro STASIO NORVAIŠO mirties 
metinių proga Mišiose ir paminklo pašventinime lietuvių 
kapinėse. Ypatinga padėka priklauso Delhi lietuvių para
pijos klebonui kun. dr. J. Gutauskui už sutikimą vykti į 
lietuvių kapines paminklo pašventinti.

Visų dalyvavusių draugiškumas buvo man didelė 
paguoda ir liks nepamirštas.

Pulkininkui Evaldui Rudolfui Reikeniui 
mirus, liūdesio valandoje jo žmonai ADOLFINAI, 
dukrai ELVYRAI KRONIENEI, žentui BALIUI KRO
NUI ir giminėms reiškiame gilią užuojautą —

Kanados Lietuvių Karo Veteranų Sąjungos 
Hamiltono skyrius
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LIETUVIAI LAUKIA 
KARO I ALBINAS GRAŽIŪNAS

kodėl jo brolis buvo ištremtas į 
Sibirą, raudonasis pensininkas 
atsakė — kunigai kalti. Aš vėl 
paklausiau, ar kunigai, o ne ru
sai jo brolį išvežė j Sibirą, bet 
jis tebekartojo tą pačią plokš
telę be jokios logikos, jog jo 
brolis nemeluoja ir t t.

Man pagailo senuko, kurs jo
kios mokyklos nebaigęs, ku
riam ir brolis gal bijojęs sakyti 
tiesą į akis, nes jis, kad ir rau
donas, visdėlto brolis, kurs ir 
doleriais gali jį paremti. Toksai 
“senalietuvis”, kaip vėliau paty
riau, nesugebėjo savo “tiesa” 
įtikinti nė vieno savo giminai
čio Amerikoje, juo labiau nesu
gebės svetimų suklaidinti. Blo
giau, kai santūrus liberalų žur
nalistas aplinkiniu keliu, lyg iš 
tikro rūpindamasis žmonijos 
gerove, perša mintį, jog demo
kratija neprivalo būti stipresnė 
už totalitarizmą, ir baido moks
lininkus, kurie tyrinėja mirties 
spindulius. Ironiška, kad visa 
tai jis remia moralės aureole. 
Vadinasi, pavergti — moralu, o 
gintis nuo vergijos — ne.

A. Mst.

Laisvojo Pasaulio Lietuviu
IV-tosios Tautiniu Šokiu
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Šventės programa

šeštadienis, liepos 1
7 v. vakaro

8 v. vakaro

Oficialus IV-tosios tautinių 
šokių šventės ATIDARYMAS 
Jaunimo Centro sodelyje prie 
paminklo žuvusioms 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

it

i

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Toms pagal atskiras sritis su

darytoms komisijoms buvo pa
vesta studijuoti ir paruošti pro
jektus, kaip vieną ar kitą sritį 
reikėtų tvarkyti Lietuvai išsi
laisvinus iš sovietinės okupaci
jos. Komisijų pirmininkais buvo 
parinkti atitinkamoje srityje 
daugiau kvalifikuoti asmenys. 
Jiems pavesta į komisijas pasi
kviesti daugiau tos srities spe- , 
cialistų. Tuo būdu prie Lietu
vių Aktyvistų Fronto darbo bu
vo įtrauktos beveik visos tuo 
metu Berlyne ir netoli jo buvu
sios lietuvių inteligentinės pajė
gos. Visų komisijų pirmininkai 
drauge su vadovaujančios gran
dies nariais sudarė laikinę Lie
tuvių Aktyvistų Fronto tarybą.

Dėl trumpo' laiko Lietuvių 
Aktyvistų Fronto komisijos ligi 
karo pradžios daug nuveikti ne
suspėjo. Žymesnis to darbo re
zultatas buvo paties pik. K. 
Škirpos su ideologine komisija, 
kurią sudarė dr. A. Maceina, 
inž. K. Brunius ir A. Valiukė
nas, paruoštas Lietuvių Akty
vistų Fronto statutas. Pagal jį 
ir K. Škirpos su A. Valiukėnu 
paruoštą Lietuvių Aktyvistų 
Fronto planą Lietuva, išvada
vus ją iš sovietinės okupacijos, 
turėjo būti tvarkoma vado prin
cipu, o socialekonominė sritis— 
korporatyvizmo dėsniais.

Pastebėtina, kad nemažai da
liai ir LAF dalyvavusių Berlyno 
lietuvių planuojamos busimo
sios Lietuvos santvarkos pa
grindai buvo gana nepatrauklūs. 
Tuo klausimu gen. S. Raštikis 
rašo:

Savo sukurtoje organizacijoje 
Škirpa vadovavosi vado principu, 
kuris tada buvo ypatingoje madoje 
ir kuris labiausiai klestėjo tuometi
nėje Vokietijoje, Sis principas bu
vo labai aiškiai pabrėžtas ir paties 
Škirpos nurodymu, o kai kur ir jo 
paties suredaguotuose aktyvistų or
ganizacijos statute ir nurodymuose, 
kaip tas statutas turėtų būti pritai
kytas prie būsimos Lietuvos valsty
bės santvarkos. Šio statuto ir nuro
dymų vienas egzempliorius buvo 
duotas dr. Ancevičiui, adv. Katiliui 
ir man, kad mes jį peržiūrėtume ir 
padarytume savo pastabų. Visi trys 
padarėm išvadą, kad valstybės vado 
principas ten perdaug pabrėžtas, ir 
todėl visi trys pasisakėme prieš to
kį statutą, o dr. Ancevičius visai at
virai, nors ir humoro forma, pareiš
kė, nors jis esąs demokratas ir kai
riųjų pažiūrų žmogus, ramia sąžine 
drįstu geriau siūlyti Lietuvai kons
titucinės monarchijos valdymosi for
mą, bet tik ne tokį vadizmą. (Rš., II, 
149 psl.).

Tačiau tose sąlygose, kuriose 
tie dokumentai buvo paruošti,

vargu jie kitokie galėjo būti. 
Abejotina, ar net patys jų ruošė
jai su įsitikinimu visi už tuos 
principus pasisakė. Patsai pik. 
K. Škirpa nuo seno priklausė de
mokratinei liaudininkų srovei. 
Tačiau visus savo planus grin
džiant prielaida, kad po karo 
Europoje dominuos vokiečiai, ir 
Lietuva labai stipriai bus nuo jų 
ne tik užsienio, bet ir vidaus rei
kalų srityje priklausoma, kito
kią politinę santvarką planuoti 
buvo visiškai neįmanoma. Net 
Lietuvai išlaisvinti vokiečių pa
ramos bejieškant jau reikėjo to
kią busimąją Lietuvos santvar
ką planuoti.

LAF POGRINDYJE
Politinio ir karinio štabo veikla

Lietuvių Aktyvistų Fronto 
Berlyne įsteigimas lietuvių pa
sipriešinimo raudonajai okupa
cijai sąjūdžiui turėjo keleriopos 
reikšmės. Visų pirma tai tarna
vo visų politinių įsitikinimų lie
tuvių patriotų sutelkimui kovai 
už tėvynės laisvę. Tai skatino ir 
Lietuvos pogrindyje nepriklau
somai nuo kitos veikusias gru
pes jungtis į vieningą patriotinį 
kovos sąjūdį. Kartu jis davė 
tam sąjūdžiui vieningą vadovy
bę bei nurodymus, kada lietu
viai turi būti pasirengę prieš 
raudonuosius okupantus sukilti. 
Tačiau šiaip Lietuvos antisovie- 
tinio pogrindžio veikla ėjo jau 
anksčiau susidariusių vadovau
jančių centrų nubrėžta vaga.

LAF Vilniaus štabas ir toliau 
rūpinosi pirmoj eilėj politiniais 
ir kariniais reikalais, pasiskirs
tęs į politinį ir karinį skyrių. 
Politinis jo skyrius buvo pasi
ėmęs uždavinį sekti politinę pa
saulio raidą, daryti iš surinktų 
duomenų lietuviams rūpimais 
klausimais išvadas ir imtis iš tų 
išvadų išplaukiančių žygių bei 
teikti politinių patarimų kari
niam skyriui. Kaip šį darbą po
litinis skyrius dirbo, JAV Kers- 
teno komitetui dr. P. Padalis 
taip sakė: “Aš buvau karinio 
štabo politinis patarėjas. Tai 
buvo mano darbas. Aš rinkau 
politines informacijas, naudo
damasis BBC radijo praneši
mais, o taip pat ir vokiečių. Ta
da susisiekiau su dar neareštuo
tais buvusiais mūsų valstybinin
kais. Aš pasiteiraudavau jų nuo
monės ir tuomet savąjį padėties 
vertinimą perduodavau kari
niam štabui.” (Baltic States In
vestigation , part I, 335-336 p.). 
Politinis skyrius, ruošdamasis 
numatomo karo atvejui, taip pat 
iš anksto — jau 1941 m. balan
džio mėnesį — suformavo laiki
nąją Lietuvos vyriausybę, kuri, 
karui prasidėjus, turėjo būti

tuoj paskelbta ir pradėti veikti. 
Imantis formuoti laikinąją vy
riausybę, buvo norima, kad jon 
įeitų atstovai visų didžiųjų Lie
tuvos politinių grupių — krikš
čionių demokratų, tautininkų, 
liaudininkų ir socialdemokratų, 
nes tik tokios sudėties vyriausy
bė galėjo jaustis turinti galią 
kalbėti lietuvių tautos vardu ir 
susilaukti visų lietuvių para
mos. Štabui numačius kandida
tus, jo įgaliotinis su jais susi
siekdavo, aptardavo reikalą ir 
stengdavosi gauti jų sutikimą 
įeiti į formuojamą vyriausybę. 
Vilniuje pakalbinti numatytuo
sius į laikinąją vyriausybę as
menis daugiausia teko dr. P. Pa
dalini. Kitus kalbino iš Kauno 
štabo L. Prapuolenis. Kaikurie 
numatytųjų į laikinąją vyriau
sybę buvo Vokietijoje, tad šta
bo narys M. Naujokaitis ir buvo 
pasiųstas į Vokietiją, tarp kitų 
dalykų, išsiaiškinti ir tų asme
nų laikinojoje Lietuvos vyriau
sybėje dalyvavimo klausimą. 
1941 m. gegužės mėnesio pra
džioje jau buvo turimas pilnas 
laikinosios vyriausybės sąrašas.

Telkiami ginklai
Karinis skyrius, remdamasis 

jam pateikiamais politinio sky
riaus padėties ir politinės rai
dos vertinimais, ėmėsi iš esa
mos padėties plaukiančių kari
nių žygių. Remdamasis prielai
da, jog karas prasidės netolimoj 
ateity, šis skyrius tuoj pradėjo 
organizuoti mažus karinius dali
nius. Šalia to, buvo susirūpinta 
ginklais. Jie buvo renkami iš tų, 
kurie turėjo jų pasislėpę, per
kami ar net išvagiami iš paties 
okupanto ginklų sandėlių. Vil
niuje iš vietinės milijos sandė
lio lietuvių pogrindis 1941 m. 
pradžioje išnešė 500 rankinių 
granatų ir dvi dėžes granatų 
kapsulių. Sovietinių saugumie
čių tarpe tai sukėlė didelį 
triukšmą bei įniršį. Nors grana
tos buvo pagrobtos žymiai anks
čiau, bet tik balandžio 5 d. so
vietinio saugumo tai buvo pa
stebėta. Ypač dėl tokio vėlyvo 
pastebėjimo, kad iš sandėlio iš
nešta 500 granatų, rusai enka
vedistai įtarė, jog milicininkų 
tarpe yra pogrindžio bendradar
bių, ir buvo tuoj suimti aštuoni 
lietuviai milicininkai. Esamomis 
žiniomis, eilė tų milicininkų už 
tariamą apsileidimą ir bendra
darbiavimą su pogrindžiu buvo 
sušaudyti. Pagrobtosios grana
tos buvo laikomos paslėptos dr. 
P. Padalio buto apšildymo kros
nyje. Panašiai, kaip tos grana
tos, buvo išvogta iš sovietinių 
ginklų sandėlių ir kitų ginklų.

(Bus daugiau)

Kviečiame visus atsilankyti į TAUTINIŲ ŠOKIŲ • 

ŠVENTĖS UŽSIENIO ŠOKĖJŲ PASIRODYMŲ IR i

gf TALENTU VAKARĄ- 
hONCERTA

liepos 1, šeštadienį, 8 v. v.,
Marijos Augštesniosios Mokyklos salėje, 
Lietuvių Plazoje, Čikagoje

PROGRAMOJE: LENA VALAITYTĖ — Vokietijoje išgar
sėjusi populiarios muzikos dainininkė • Liaudies instru
mentų ansamblis “GINTARAS" iš Montrealio • Studenčių 
kvartetas"RASA" iš Londono, Ont. • Šokėjai iš Muencheno 
Bilietus galima įsigyti Čikagos “MARGINIUOSE”.

IV LPL Tautinių Šokių šventės rengėjai

Dalyvaukime IV tautinių šokių šventės

BANKETE
ir linksmai praleiskime laiką!

Banketas įvyks AMPHITHEATRE patalpose, liepos 2 dienų 
Čikagoje, tik kitoje salėje tuoj po šokių šventės programos. 

Banketo metu bus pagerbti šokių grupių vadovai. Šokiai 

vyks dviejose salėse ir visus linksmins du garsūs orkestrai. 

Bilieto kaina — 12.50 dol. asmeniui. Bilietus užsisakant 

iš tolimesnių vietovių, siųsti pašto perlaidas: 
LITU. FOLK DANCE-BANQUET, Sofija Džiugienė, 7240 S. Mozart 
Street, Chicago, Ill. 60629, USA, arba: Marginiai, 2511 W. 69th 
Street, Chicago, Ill. 60629, USA., pridedant voką su savo adresu 
ir pašto ženklu. Norint gauti daugiau informacijos bilietų ar ban
keto reikalu, skambinti kom. pirm. S. Džiugienei tel. 312-925-3682 
nuo 5 vai. vakaro darbo dienomis ir šeštadieniais bei sekmadieniais.

Viešėdami Čikagoje, '
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ •

GIFTS INTERNATIONAL INC. :
2501 W. 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629.
Čia gausite lietuviškų knygų, 
-----------  Ypač didelis gintaro

Telefonas 471-1424
plokštelių, odos, medžio dirbinių, 
išdirbinių pasirinkimas. ----------



Niekadėjai ir “Polish born soprano”
AL. GIMANTAS

Vėlyvą pavasarį Niujorko 
Metropolitan operai baigus re
guliarų sezoną, teatrinis kolek
tyvas ar bent jo branduolys iš
vyksta kelių savaičių gastro
lėms į kaikuriuos didmiesčius. 
Paprastai tas “grand” operos 
sezonas išvykoje vienoje vieto
vėje trunka tik šešias dienas — 
viešumai duodami septyni spek
takliai. Miestai, kuriuos aplan
ko Metropolitan Opera, jaučia
si savotiškai pagerbti ir išskirti. 
Nenuostabu, kad tokioje vieto
je per visas šešias dienas atsi
randa kažkoks pakilimas, dides
nis dėmesys simfoninei muzi
kai, pačiai operai ir visam kul
tūriniam gyvenimui. Mieste su
sidaro šventės atmosfera, kuri 
itin jaučiama vietinės diduome
nės, bet ir eilinių gyventojų. 
Toji kultūrinė injekcija, bent tą 
savaitę, aiškiai matoma spaudo
je, televizijoje, girdima radijo 
programoje.

šių metų gastrolėse pirfnaei- 
lę rolę vaidina R. Tebaldi pava
duojanti vilnietė lietuvaitė Te
resė Zylytė, geriau žinoma savo 
sceniniu vardu Teresa Zylis-Ga- 
ra. Operų programose ir kritikų 
straipsniuose ji vadinama “a 
native of Wilno, Poland” arba 
“Polish born soprano”, žinovų 
ir pačios publikos atsiliepimai 
apie solistę entuziastingi. Su
stokime truputį ties sąvoka 
“mūsų solistė”.

Taip, ji lietuvaitė. Viena pusė 
jos tėvų neabejotini lietuviai. 
Gimusi ’ ir vaikystę praleidusi 
Lietuvos sostinėje, vėliau persi
kėlusi Lenkijon, kurioje ir pa
siekė muzikinio pasiruošimo, 
bei muzikinio subrendimo. Se
kė Europos ir šio kontinento

JAUNIMO KONGRESO ŽINIOS
Studijų dienos vyks liepos 4—9 d. 

d. valstybiniame Kent universitete, 
Kent, Ohio, JAV. Jos yra skiriamos 
jaunimo kongreso atstovams. Prog
rama turi tris pagrindinius uždavi
nius: 1. iškelti ir galimai išsamiau iš
diskutuoti aktualius lietuvybės rei
kalus, 2. jieškoti konkrečių būdų 
lietuvių jaunimo veiklai pagyvinti ir 
3. siekti jaunimo susiorganizavimo, 
kad būtų galima derinti lietuvių jau
nimo veiklą, o kilus reikalui, bend
rai veikti.

Teminiu atžvilgiu programa pa
skirstyta į šešias dalis, apimančias 
pačias svarbiausias gyvenimo sri
tis: auklėjimą, kultūrą, gyvenamąją 
aplinką, politiką, religiją ir šeimą. 
Beveik kiekvienoj temoj atstovai tu
rės progos pažvelgti į padėtį išeivi
joje ir Lietuvoje.

Kongreso stovykla bus liepos 1— 
15 d. d. Romuvoje, Kanadoje (150 
mylių nuo Toronto). Salia pramogi
nės dalies, bus ir paskaitų. Jas skai
tys: prof. A. Salys, prof. W. Sehmal- 
stieg, dr. H. Nagys, rašytojas A. Vai
čiulaitis, dail. A. Tamošaitis, dr. J. 
Puzinas, L. Sagys, F. Strolia.

Numatyti pratybų būreliai: dra
mos, tautodailės, rankdarbių, veik
los metodų, lietuviško auklėjimo, 
žurnalistikos, literatūros. Pratybos 
keisis pagal besiregistruojančių pa
geidavimus ir rastus vadovus.

Vakarinės programos: sekmadienį 

Jaunimo kongreso stovyklos rengėjų komitetas. Iš kairės: Laima Gustai- 
nytė — programos vadovė, Ramūnė Sakalaitė — registracijos, Gabija Juo
zapavičiūtė — informacijos, Kristina Pareštytė — sekretorė; stovi: And
rius Gutauskas — ūkio reikalų vadovas, Gediminas Breichmanas — pir
mininkas, Kęstutis šeštokas — programos vadovas

( U Pasaulio Lietuviu
Jaunimo Kongreso

' PROGRAMA
l» PARODOS — birželio 24 — liepos 4 d. d.

Jaunimo Centre, Čikagoje
II. ATIDARYMAS — birželio 30 — liepos 4 I 

d.d. C o n r a d Hilton viešbutyje ir Jaunimo 
Centre, Čikagoje

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

IV. STOVYKLA - liepos 9 - 1 5 d. d 
Romuvoje, Kanadoje

V. UŽDARYMAS - Iieposl5—16 d. d.
Toronte, Kanadoje
Smulkesnę programų prašom sekti spaudoje

// PLJK KOMITETAS

koncertų salės, operos iki pat 
Metropolitano.

Ir įvyko mūsuose, tegu ir ne- 
taip jau įprastas, bet visdėlto 
pasitaikąs dalykas, po kurio 
tarp mūsų, t. y. lietuvių, ir gar
sėjančios primadonos ryšiai vi
sai nutrūko. Sakoma, kad paju
tusi nuoskaudą ar įžeidimą iš 
lietuvių pusės, ji dabar neno
rinti nieko bendro turėti. Len
kai ją laiko sava, miela ir “ne
abejotinai lenkiško kraujo”.

Yra mūsų tarpe žmonių, ku
rie puikiai žino visą tą istoriją 
bei faktus, liudijančius, kaip ji 
mielai buvo sutikusi bendrauti 
ir net koncertuoti tokiam ar ki
tokiam lietuviškam tikslui. De
ja, visus tuos planus suardė 
“kažkieno” ne vietoje, ne laiku 
ir be jokio reikalo darytas de- 
maršas solistės adresu, įspė- 
jant, kad mums nereikalinga 
“lenkės solistės” paslauga ir 
niekam iš lietuvių ji nesanti 
įdomi.

Keletas metų praėjo nuo to 
įvykio, žaizdos gal ir užgijo, 
bet liko randai, bylojantys apie 
mūsų “plačius horizontus”’, 
kultūrinę eleganciją ii' toleran
ciją (o gal tik paprasčiausią aro
ganciją . . . ).

Skaito milijoninius tiražus tu
rinčios spaudos skaitytojai apie 
garsią lenkę solistę, mato ją 
tūkstančiai operos žiūrovų, ste
bi tą gražų ir svarbų įnašą šio 
kontinento operiniame gyveni
me, kurį davė lenkų tauta ... 
Ne kokia ten Zilinski, Žilinską, 
Zilinkowska ... bet lietuvių 
tautos dukra Teresė Zylytė. Ar 
dar esama kelio atgal? Ar jau 
visos durys galutinai uždarytos? 
Vertėtų patyrinėti.

— dramos vakaras, kuriame pasiro
dys trys grupės su trumpais vieno 
veiksmo pastatymais. Pirmadienį pa
sirodys trys grupės su trumpais vie
no veiksmo vaidinimais, taip pat pa
sirodys talentai prie laužo. Antradie
nį — literatūros vakaras, kuriame 
dalyvaus profesijonalai rašytojai bei 
poetai. Trečiadienis — proga visiems 
pašokti. Bus trijų rūšių šokiai skir
tingose stovyklos vietovėse: ameri
kietiški modernūs šokiai, tautiniai 
šokiai lietuvių ir kitų tautybių, val
sai, polkos ir tango kitoje vietoje. 
Ketvirtadienis — svečių diena. At
vykusieji kviečiami dalyvauti tarp
tautiniame vakare. Penktadienį bus 
paskutinysis vakaras stovykloje — 
užbaiga su lietuvių liaudies laužu.

Stovyklos mokestis — $45. Regis
truojamas! užpildant anketą ir ją 
pasiunčiant registracijos pakomisei 
su $20, kurie bus atskaitomi nuo sto
vyklos mokesčio. Adresas: II PLJKS 
Registracija, 57 Sylvan Ave, Toron
to 173, Ontario, Canada. Stovyklos 
komisijai vadovauja Gediminas 
Breichmanas.

Kongreso uždarymas — liepos 15 
d. Vakare koncertas ir uždarymo šo
kiai; liepos 16, sekmadienį, Mišios, 
iškilmingas posėdis, kongreso nuta
rimų skelbimas, paskaita: “Kokie 
mes būsime 2000 metais?” Skaito 
Henrikas Antanaitis, Melbourne, 
Australija; uždarymo aktas.

Sibirinių trėmimų minėjime Toronte Estu Namuose. Iš kairės: pagrindinis kalbėtojas McQuarrie, federacinio 
parlamento narys, gen. Lietuvos konsulas dr. J. Žmuidzinas ir kiti Nuotr. J. Ligerio

Lietuvių jaunimas amerikinėje aplinkoje
Kodėl didelė šios dienos jau

nimo dalis turi daugeriopius su
brendimo ir identifikacijos nu
statymo sunkumus, kodėl jo ryš
ki dalis pasirenka ne savęs ug
dymo, bet savęs naikinimo ke
lius? Kodėl jaunimas taip ver
žiasi prie marijuanos ir net nar
kotikų vartojimo, kodėl jis 
“skęsta” seksualiniuose nukry
pimuose, kodėl taip dideliais 
skaičiais jaunuoliai bėga iš savo 
tėvų namų, kur, atrodo, jiems 
beveik nieko netrūksta? šiems 
ir daugeliui kitų klausimų rak
tą atsakymui duoda galingi' ame
rikinės aplinkos veiksniai, ku
rie dažnai “pavergia” vaiką ir 
jaunuolį bei stumia jį savosios 
srovės linkme.

Panagrinėkime tuos srovę su
darančius veiksnius, pradėdami 
nuo vaiko auklėjimo linkmės. 
Juk vaikystės metas tai visų 
pagrindinių žmogaus galių plėt
ros laikotarpis. Vaikas yra savo 
aplinkai atvira būtybė: jo pojū
čiai ir jausmai, galvosena ir nu
sistatymas krypsta į tai, ką tė
vai ir aplinka jam duoda. Pa
grindinės gyvenimo pamokos 
yra išmokstamos anksti, jei jos 
yra iš viso įsisavinamos.

Psichoanalistų įtaka, prade
dant Freudu ir baigiant Benja
min Spocku, remiama John De
wey, G. S. Hali, M. Montessori 
ir kitų, tebedominuoja tėvus. 
Leisk vaikui daryti, ką jis nori, 
tenkink jo užgaidas, kelk jį iš 
skyriaus į skyrių, ar jis ką iš
moks ar ne; daryk visa, kad 
tavo vaikas nepatirtų nusivyli
mo, nes tai pakenks jo psichi
kai; būk nuolaidus, kitaip tavo 
vaikas taps neurotiku arba sek
sualiai iškrypusiu. Tokios ir pa
našios mintys, amerikiečių tėvų 
pasyvumas ir pataikavimas savo 
vaikams vedė prie vis didesnio 
nuolaidumo — galop prie palai
dumo ir prie dažnos vaikų do- 
minacijos šeimose. Tėvai nusto
jo auklėti vaikus, o viešoji mo
kykla, deja, to auklėjimo ne
perėmė iš tėvų. Tokia situacija 
privedė prie ryškaus vertybių 
trūkumo jaunuomenės gyveni
me.

KO ŠIANDIEN MOKYKLA 
MOKO?

Jau dešimtmetis, kai JAV 
viešosios mokyklos visai atmetė 
vertybinio bei moralinio auklė
jimo mintį — išnyko malda, Šv. 
Rašto skaitymas, Kalėdų bei 
Velykų parengimai. Dar dau
giau — išnyko siekimas ugdyti 
asmenybę ar charakterį. Vietoj 
to buvo bandoma įdiegti prisi
taikymo techniką, kurios vai
sius yra seksualinė informacija 
ir narkotikų vartojimo demonst
ravimas.

Leiskite pailiustruoti seksua
linio švietimo nuosmukį. Seniau 
tokie kursai buvo dėstomi ko
legijose. Kilo balsai, kad pervė- 
lai — kursai buvo įvesti vidu
rinėse mokyklose. Lytinis palai
dumas augo. Tvirtinimas pervė- 
lu kartojosi. Lytinis švietimas 
įvedamas į pradžios mokyklą, 
galop į pirmąjį skyrių. Lytiniai 
iškrypimai sudažnėjo. Surastas 
naujas atsakymas: reikia de
monstruoji seksualinius iškry
pimus, kad mokiniai žinotų kas 
yra negera. Nors daug visokių 
baisybių vaikai yra matę televi
zijoj, tokie filmai kaip “The mo
lester” sukelia dažną fobinę re
akciją pirmo skyriaus mergai
tėse: Mokykla taip ir neatrado 
priemonių seksualiniam palai
dumui sumažinti.

JAV viešoji mokykla pasiten
kina faktų ir parinktų techni
nių sugebėjimų perdavimu — 
neutralių faktų apie neutralius 
dalykus. Kontroversiniai daly
kai atmetami. Vietoj vertybių 
tepaliko vaizdus lytinių perver
sijų ir narkotiku vartojimo de
monstravimas! Mokytojo bandy
mas priminti moralę vadinamas 
moralizavimu, kuris pagal da
bartinį Amerikos konstituciios 
interpretavimą yra neleidžia
mas — mokytojas turi užmas
kuoti ne tik savo religinius, bet 
ir moralinius įsitikinimus. Vie
nok jis gali skelbti bedieviškas 
mintis, nes ateizmas nėra at
skirtas nuo valstybės, o tik reli
gija. Mokyklos, paneigdamos

PROF. JUSTINAS PIKŪNAS
Dievą visuose Jo apsireiškimo 
formose, tapo ateistinio skiepiji
mo židiniais. Jos tapo dehumani- 
zacijos įrankiu. Privatinės ir pa
rapijinės mokyklos JAV tebe- 
užsidaro vis didėjančiu tempu: 
apie 400 per metus, taigi po 
vieną kasdien!

TELEVIZIJOS KARTA
Nedaug geresnė situacija ir 

namuose, kai vaikus pradėjo 
auklėti pirmoji televizijos “iš
auklėta” karta. Namų privatu
mo mažai teliko. Prisiminkime, 
kad televizija, kaip ir kitos vie
šosios komunikacijos priemonės, 
žymiai apkarpė namų privatu
mą. Smurto priemonių ir sekso 
skleidimas beveik neturi ribos 
— tai kasdieninis vaiko ir jau
nuolio penas nuo lopšio dienų. 
Priešmokykliniu metu 63% vi
so laiko praleidžiama prie te
levizijos. Jau prieš keletą metų 
mokslo duomenys aiškiai paro
dė, kad televizija yra sušvelnin
tos dresūros forma, sustiprina
ma emocine įtampa bei pasiten
kinimu. Vaikai ir jaunimas pa
prastai renkasi smurtu ir kito
kiomis negerovėmis perpildy
tas programas. Kadangi dides
nė televizijos programų dalis 
yra matomos iš “video” juoste
lių, jos vieno kritiko išsireiški
mu ir augina “vidijotų” kartą. 
Statistikos duomenys rodo, kad 
amerikietis jaunuolis, kol jis pa
baigia gimnaziją, praleidžia apie 
15,000 valandų prie televizijos. 
Be to, jis bus'matęs 500 filmų 
kino salėse. Palyginamai, jis bus 
praleidęs tik 10,800 valandų 
mokykloje. Televizija ir filmai 
atpalaiduoja primityvius vaiko 
bei jaunuolio troškimus smur
tui, agresijai, lytiškumui ir ki
toms užgaidoms, vaikui dar ne
sugebant apspręsti jų vertės, 
reikalingumo ar pasekmės. Jo 
sąmonė ir pojūčiai “užteršiami” 
jam dar nepasiekus formalaus 
protavimo amžiaus.

Pažymėtina, kad JAV smurto 
priežasčių ir jo apvalymo komi
sija, vadovaujama dr. Miltono 
S. Eisenhowerio, jau 1969 m. 
konstatavo, kad smurtas televi
zijoje skatina smurtą kasdieni
niame gyvenime.

Su pagrindu galima daryti išvadą, 
kad pastovi smurto dalis televizijo
je turi neigiamos įtakos asmens cha
rakteriui ir jo nusiteikimams. Tele
vizija vaizduoja pasaulį, kur "gerie
ji” ir “blogieji” vienodai pasikliau
ja smurtu problemų sprendime ir 
savo tikslų siekime. Retai kada smur
tas pateikiamas kaip neteisėtas ar 
visuomeniškai nepriimtinas sprendi
mas. Iš tikro, daugeliu atveju smur
tas yra vaizduojamas kaip teisėta 
priemonė norimų tikslų siekiant.

Argi reikia stebėtis, kad su
vokimas, kas yra moralu ir ne
moralu, mažėja ir nyksta jauno
je kartoje?
DVASINE DEMORALIZACIJA

Jeigu fizinės aplinkos užterši
mas pasiekė tokį laipsnį, kad 
“miršta” ežerai ir upės, kad kvė
puojamas oras žaloja plaučius 
ir kenkia žmogaus sveikatingu
mui, — tai reikia pripažinti, kad 
psichinis-moralinis “užteršimas” 
pasiekė dar didesnį laipsnį. Iš
augo pirmoji televizijos “auklė
ta” karta, nuo lopšio dienos ma
čiusi smurtą, agresiją ir kulkas. 
Kas yra paauglių modeliai? Tai 
televizijos sukurti herojai.

Televizija pristatė Beatles, 
Monkeys, Animals, The Who, 
Rolling Stones, Jimmy Hend
rix... ir kitas grupes kaip ko
kius herojus. Dar blogiau, kiek
vienas garsus žudikas, ar tai bū
tų Speck, ar Collins, Munson, 
ar Sirhan Sirhan — jie televizi
jų programose buvo dažniau ro
domi, negu gubernatoriai ar 
prezidentas. Be televizijos nebū
tų buvę tokių garsenybių, kaip 
Carmichael, Brown, Angela Da
vis. Paskui juos visus bėgiojo 
ir tebebėgioja televizijos ekra
nai ir žurnalistai, žmogžudžiai 
ir kiti nusikaltėliai tebestovi 
amerikiečių dėmesio centre — 
amerikiečiams jie patinka, sako 
Karl Menningeris (“The Crime 
of Punishment”, 1969), jie yra 
reikalingi jų identifikacijos pil
numui (their ‘bad’ selves).

Pamirštama, kad viešosios 
įtaigojimo priemonės užkerta 
kelią tėvų daromoms įtakoms. 
Tik augštųjų idealų įsisavinimas 
kuria autentišką žmogiškumą; 
be vertybių jaunuolio viduje at
siveria pragaro vertos blogybės 
ir veržiasi į vis naujus pasireiš
kimo būdus. Bloga pradžia gy
venime nėra lengvai pataisoma.

Universitetuose
O kas gi atsitinka universi

teto suolą pasiekus? Jau dešimt
mečiais buvo žinoma, kad Ame
rikos universitetai veikia atpa
laiduojančiai. Mokslo eigoje stu
dentų galvosena liberalėja, o 
taip pat reliatyvėja. Suliberalė- 
jama amerikine prasme — atsi
palaiduojama nuo tikėjimo ir 
moralės dėsnių. Kairės radikalų 
židiniams išsiplėtus universite
tuose, šiam dešimtmety taip pat 
sukairėjama. Priekaištas, kad 
tai atlieka profesūra, yra klaidi
nantis. Universtetams tebedidė- 
jant, studentas praktiškai nesu
sitinka su profesoriais kolegijos 
trejų metų laikotarpyje, žemes
nieji kursai yra dėstomi augštų
jų studijų studentų. Todėl ar 
nuostabu,' kad kolegijose stu
dentai pasijunta esą tik IBM ar 
panašiais numeriais, kurie nie
kam nerūpi? Toli nuo tėvų, bet 
taip pat toli ir nuo profesorių.

Radikalizmo šūkiai žavėjo 
daugelį jaunųjų, nes juose sly
pėjo gausios neapykantos išreiš
kimo galimybės. 1967-68 metais 
įvyko nematyto laipsnio laisvės 
piktnaudojimas kovoje prieš po
liciją, barikadų statyme, sprog
dinimuose ir miestų užpuoli
muose. Revoliucijos įkarščio pa
gauta jaunimo dalis įsivėlė į 
universitetų ir “Establishment” 
sunaikinimo žygius. 1 9 6 9 ir 
1970 metai pasiekė viršūnę ir 
atoslūgis jau blaško revoliucinio 
sąmyšio debesis: kairiosios orga
nizacijos tebeskyla į įvairias at
skalas, vienok potencijalas nau
jai agresijų bangai tebėra dide
lis.

Kova prieš sąžinę
Paskutiniųjų kelerių metų 

laikotarpyje universitetuose ir 
apie universitetus susitelkė mi
nios jaunimo, kurioms ne tiktai 
religija bet ir moralinis savęs 
pajutimas tapo kažkuo svetimu 
ir sunaikintinu. Praradus mora
lę, visvien dažnai atsiranda 
graužiantis kaltės jausmas ir be- 
brasmiškumo išgyvenimas, nere
tai vedąs į bausmės jieškojimą 
ir emocinį suirimą.

Buvo jieškoma ir, žinoma, at
rasta naujų sąžinės sunaikinimo 
būdų. Vietoj sąžinės išvietinimo 
lėtu psichoanalitiniu arba racio
nalizacijos būdu, išpopuliarėjo 
įvairios farmakologinės priemo
nės — nuo paprastų ir kenks
mingų vaistų iki narkotikų. Iš
tobulintos cheminės priemonės 
(vaistai) panaikina kone visus 
simptomus — skausmą, liūdesį, 
gailestį, menkavertiškumą, neiš
skiriant nė sąžinės priekaištavi
mo. Reikia pasakyti, kad simp
tomai turi priežastis, kurias rei
kia ištirti ir gydyti, o ne šalin
ti tabletėmis. Jau reikia table
čių ne tik miegui, bet ir pabu
dimui. Sunku apskaičiuoti žalą, 
kurią daro kenksmingi chemika
lai susitelkę žmogaus organiz
me. Vien 1970 m. JAV buvo iš
rašyta 202 milijonai receptų psi
chiškai aktyviu vaistų: raminan
čių, skatinančių, atidepresinių. 
Kai išreklamuotų vaistų pagal
ba tampa persilpna, linkstama 
ir dažnai pradedama vartoti pa
vojingus vaistus — narkotikus, 
ypač tuos, kurie ne tik panai
kina skausmo ar nusikaltimo iš
gyvenimą, bet ir sukelia malo
nius pojūčių pasireiškimus — 
iliuzijas ir haliucinacijas. Psi- 
chofarmakologinei akceleracijai 
didėjant, galop vartojamas he
roinas, meskalinas, L S D - 2 5, 
opiumas, netedrinas, morfijus 
ir visa eilė kitų, ypač heroinas. 
Žinoma, pasikartojanti narkozė 
veda prie liepto galo, nes reikia 
vis didinti narkotikų kiekius, 
norint pasiekti tą patį efektą. O 
kelias atgal lieka, deja, vis la
biau užblokuotas — net ir gy
dytojo ar ligoninės pagalba daž
nai nėra pakankama psichinei 
pusiausvyrai atgauti. Įvairiai su-
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Skina mirtis lietuvius ūkininkus
Jonų Budrį - Budrevičių amžinybėn palydėjus 

BR. BUJOKIENĖ
Lietuvi! Kančios ištremtųjų 
Ir kraujo žuvusių lašai 
Tebūna priesaika gyvųjų, 
Kurią širdin įsirašai: 
Kantrybė, darbas ir kova 
Ir vienas tikslas — Lietuva!

K. Bradūnas
A. a. Jonas Budrys, Saskačevano 

prov. lietuvis, troško dar pamatyti 
savo gimtąją žemę, ten likusius savo 
brolius, seseris, aplankyti tėvų ir 
protėvių kapus. Šiais metais jau tu
rėjo visus dokumentus ir buvo pasi
ruošęs birželio 12 d. skristi su eks
kursija į Lietuvą. Deja, birželio 2 d. 
staigi mirtis pakirto tą linksmą, stip
rų ir visada pilną energijos vyrą — 
mirė nuo širdies smūgio, visiškai ne
sirgęs. Paliko nepaprasto skausmo 
pritrenktą žmoną Emiliją, seserį 
Tomsonienę ir savo žmonos sūnų 
(buvo vedęs našlę, savų vaikų netu
rėjo), kuris gyvena su savo šeima 
Viktorijos mieste, Britų Kolumbijoj.

J. Budrys yra kilęs nuo Troškūnų, 
Panevėžio apskr., iš ūkininkų šei
mos. Dar visai jaunas atvyko į Kana
dą prieš II D. karą. Rodos, nė 60 
metų dar nebuvo sulaukęs.

Jis būdavo visuomet linksmas, ge
ros nuotaikos ir kiekvienu atveju 
linksmindavo visus, Mėgo dainas ir 
šokius, turėjo gerą balsą, todėl visi 
mėgdavo jį ir taip pat labai malonią 
jo žmoną.

Atvykęs į šį kraštą, velionis ilgą 
laiką sunkiai dirbo Saskačevano 
anglių kasyklose. Vėliau tarnavo 
kaip vedėjas viešbutyje Bienfait 
miestelyje. Paskutiniu metu dirbo li
goninėje tame pačiame Bienfait.

Nebuvo svetimi jam ir lietuvių 
veiklos rūpesčiai. Kur galėjo, prisi
dėjo, jei ne darbu, tai aukomis.

J. Budrys savo bendradarbių buvo 
labai mylimas. Dėlto jo palydėti į 
amžinojo poilsio vietą susirinko ne 
tik visi iš plačių apylinkių lietuviai, 
bet ir visas Bienfait ligoninės perso
nalas. Bienfait miestelio vėliavos 
buvo nulenktos į laidotuvių eiseną 
ir šlamėjo vėjeliui pūstelėjus, lyg 
tardamos paskutinį graudų sudiev!

Laidotuvės įvyko birželio 5 d. Jo
mis rūpinosi jo sesers vaikai. Teil- 
sisi ramybėje savo brangios žemės 
nepasiekęs svetimoj žemelėj.

Saskačevano lietuviai
Man su savo vyru ir šeima atvy

kus į Kanadą 1948 m., teko įminti 
pirmąsias pėdas Saskačevano že
mėje. Pas savo mokslo draugus Ale- 
liūnus, kurie rūpinosi mūsų laiva
korte, pagyvenom apie tris mėne
sius. Vėliau persikėlėm gyventi į 
Winnipegą. Per tą laiką teko susi
pažinti su beveik visais tos apylinkės 
lietuviais, kurie gyvena išsiskirstę po

Moksleivių ateitininkų stovykloje Wasagoj stovyklautojai mokosi lietuviš
kų dainų

Laisvės -Laisvės -Laisvės i
VISI MELDŽIASI IR AUKOJASI, 
kad Lietuva atgautų laisvę, o pavergtieji žmonės ga- 
lėtų laisvai garbinti Dievų ir gyventi pagal savo sųžinę 

Gelbėkime persekiojamę Bažnyčię - 
tapkime Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos rėmėjais 
Aukas siuskite: Lithuanian Catholic Religious Aid, 

64-09 56 Rd., Maspeth, N.Y. 11378, USA 
arba: Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Rėmėjai,

6825 Tolman Ave., Chicago, III. 60629, USA
JAV aukos atleidžiamos nuo mokesčiu (tax deductible)
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rinkti duomenys rodo, kad vien 
JAV yra apie 1,500,000 jaunuo
lių, bandžiusių heroinų. Taip 
tūkstančiai asmenų praranda 
sveikatą, protą ir orientaciją, 
nes būti žmonėmis jiems tapo 
persunku.

Kodėl taip yra? Kodėl jauni
mas palinko prie šių ne tik 
simptomus, bet ir asmenį naiki
nančių cheminių priemonių? At
sakymas aiškus: be gilaus ver
tybių pajutimo, be centrinio 
tikslo gyvenime krizės ir sun
kumų dienos tampa nebepake
liama' našta. Cheminės priemo
nės tampa kompensacijos prie
monėmis. štai, jau keletas me
tų Niujorke didžioji mirties 
priežastis 14-24 metų amžiuje 
yra apsinuodijimas narkotikais. 
12-13 metų vaikai pradeda ban

visą Saskačevano provinciją, nesu
darydami didesnės lietuvių kolonijos 
vienoje vietoje. Tačiau jie visi tarp 
savęs labai draugiški ir svečiams 
nuoširdūs.

Iš Winnipego teko ten lankytis 
pobūviuose, dažniausiai — laidotu
vėse. Mieli žmonės, smagu jų tarpe 
pabuvoti. Deja, kaip ir visur, mirtis 
skina vieną po kito be laiko, dar ne
pasenusius. Iš negausaus Saskače
vano lietuvių būrio jau daug palydė
ta amžinybėn, bet be užuojautų, be
rods, spaudoje jie nebuvo paminėti, 
jei neskaityti retų išimčių. Mūsų at
minime pirmieji iškeliavo iš šio pa
saulio a. a. Malinauskas ir P. Mi- 
kolajūnas, kurie buvo pirkę iš Pra
no ir Stelos Aleliūnų Stoughtone 
viešbutį. Vėliau a. a. A. Bražėnas, 
Soo viešbučio savininkas Weiburne, 
Sask. Jo jaunutė žmona Julija, liku
si našlė, puikiai valdo šį didžiulį 
viešbutį iki šio laiko. 1964 m. netoli 
Kisbey trim automobiliam susidūrus 
žuvo a. a. Stasys Aleliūnas — mielas, 
draugiškas, nuoširdus žmogus. Toje 
katastrofoje ir jo žmona buvo sun
kiai sužalota, o kiti pritrenkti. Po 
keleto operacijų Reginoje A. Aleliū- 
nienė pasveiko.

Taip pat netolimose apylinkėse 
(vietovių neprisimenu) dar neseni 
mirė šie asmenys: a. a. Litvinskas, G. 
Pyragius, Alfonsas Baniulis ir jo 
žmona.

štai, man berašant, atėjo žinia, 
kad tose pačiose apylinkėse mirė a. 
a. Elzbieta šalavijienė, kurios laido
tuvės buvo birželio 13 d.

Prince Albert mieste lietuvių vy
rų mažai ir beliko gyvų — tik naš
lės. Iš Prince Albert lietuvių, kurie 
mirė pusamžiai, buvo Aleksas Januš
ka, Vincas Martinkus, Pranas Gum- 
belevičius (iš vyresniųjų) ir daug 
kitų.

Kyla klausimas: .kodėl peranksti 
žmones skina mirtis? Ar ne perdaug 
greitai bėgam, net negalvodami, po 
giltinės dalgiu? Ar ne todėl, kad vis 
skubame, vis su įtemptais nervais, 
nebepalikdami laisvalaikio valandė
lių visai ramiam poilsiui? Ar ne per
daug į turtą mušamės? Juk nė vie
nas nenusinešim materialinių tur
tų su savim. Nepateisinamas ir lenk
tyniavimas: kad tik prabangiau atro
dytų butas, kad naujesnis ir gražes
nis už kitus būtų automobilis ir 1.1.

Dažnai numojama ranka net į 
švenčiausias pareigas, kurias gerai 
atlikęs, žmogus jaustų pasitenkinimą, 
tikrąjį džiaugsmą ir sielos ramybę. 
Gražiai šią mintį išreiškė Bern. Braz
džionis:
Kai viską čia praradęs tu nešiesi 
Kadaise tėviškėje surinktus turtus...

dyt narkotikus. Nedaug geriau 
Los Angeles, Čikagoje, Detroite.

Kur gi yra tos gerosios įta
kos? Kodėl negalima atgrasinti 
jaunimo bausmėmis? Dauguma 
JAV įstatymų yra stipriai pa
kreipti nusikaltėlių labui. Jie, 
kaip amerikiečiai sako, yra “be 
dantų”. Kaip vertybių veiksnys 
Bažnyčia JAV vis daugiau išstu
miama iš auklėjimo proceso. 
Kas blogiausia, tai vis besiple- 
čią šeimų irimas ir šeimos nu
vertinimas, net pasmerkimas 
jaunimo tarpe. Iš kitos pusės 
statistika rodo, kad apie pusę 
miesto šeimų turi psichiškai ne
sveikų asmenų: vien virš 500, 
000 šizofrenikų ligoninėse ir 
apie 1,500,000 plačiojoj visuo
menėj.

(Bus daugiau)



© 1MRTOJE TEHIIlEJE
VIETNAMAS IR KALANTA
“Tiesa” birželio 4 d. laidoje pa

skelbė pora Jono Meko eilėraščių ir 
jo laiško ištrauką: . Buvau nuvy
kęs į Čikagą, kur dalyvavau litera
tūros vakare. “Vaduotojai”, aišku, 
mane boikotavo. Bet publika graži 
buvo susirinkusi. Ir man buvo labai 
džiugu. Bet kai pradėjau skaityti sa
vo naujus eilėraščius (siunčiu juos 
"Tiesos” redakcijai), grupė atėjusių 
pakėlė triukšmą: “Kaip tu drįsti 
skaityti poeziją apie Siaurės Viet
namą!" Bet aš perskaičiau kūrybą 
iki galo ... Antroji vakaro dalis pra
ėjo gražiai.. “Tiesos” atspausta
me eilėraštyje J. Mekas kiekvieno 
trieilio posmo dvi pirmąsias eilutes 
pradeda įsipareigojimu: “Aš rašy
siu ...” O rašyti jis žada apie "juo
dus, suanglėjusius Siaurės Vietna
mo medžių stuobrius”, “Siaurės Viet
namo dangų, skrodžiamą Amerikos 
bombų”, ‘laisvę, įrašytą žemės fres- 
kon raudonu Siaurės Vietnamo krau
jo dažu”. Laisvame krašte niekas 
neturi teisės diktuoti temų poetams. 
Galima tik klausti, kas paskatino lie
tuvį J. Meką susidomėti S. Vietna
mu — humanistiniai ar karjeristi- 
niai motyvai, o gal genijus vaidinan
čių murzinų ilgaplaukių dabartinis 
nerimas Amerikos miestų gatvėse? 
J. Mekas taip pat “serga” moderniz
mu, ypač filmų srityje, nors ligšio
liniai jo eksperimentai nenustebino 
pasaulio ir neįrašė J. Meko į žymiau
siųjų filmų kūrėjų eiles. Minėtasis 
literatūros vakaras Čikagoje buvo ge
gužės 13 d., o gegužės 14 d. Kauno 
muzikinio teatro sodelyje, reikalau
damas laisvės Lietuvai, susidegino 
Romas Kalanta, Šiurpiu kontrastu 
nuskamba J. Meko apdainuoti S. 
Vietnamo suanglėję medžiai ir lig šiol 
jo nutylėti R. Kalantos suanglėję pa
laikai, kraujo dažu žemės freskon 
įrašyta S. Vietnamo laisvė ir visiškai 
užmiršta Lietuvos laisvė, dėl kurios 
jaunimas nebijo mirti žiauriausiose 
kančiose. Tos temos mums, lietu
viams, nepalyginamai svarbesnės už 
S. Vietnamą. Ar jos yra svarbios 
ir Jonui Mekui, parodys sekantieji 
jo literatūros vakarai.

TEORINE KONFERENCIJA
Vilniškė kompartija pastaruoju me

tu vis labiau suskato propaguoti “in
ternacionalinį auklėjimą”, matyt, su
sirūpinusi lietuvių tautoje išlikusiu 
patriotizmu bei tautiškumu. Vilniaus 
miesto partinis komitetas birželio f) 
d. suorganizavo teorinę konferenciją 
“Lenininiai darbo žmonių auklėjimo 
principai”. Pagrindinį pranešimą 
"Sovietų Sąjungos įkūrimo penkias
dešimtmetis ir nacionalinių santykių 
vystymosi dialektika” skaitė filosofi
jos daktaru ir profesorium pasivadi
nęs Maskvos pataikūnas Genrikas Zi
manas. Internacionalinio ir ateisti
nio auklėjimo uždavinius nušvietė ki
ti propagandistai: filosofijos mokslų 
dr. J. Minkevičius, filosofijos moks
lų kandidatai A. Smirnovas ir V. La
zutka.

20.000 INŽINIERIŲ
Kauno politechnikos institutas bir

želio 10 d. turėjo neeiline šventę. 
Elektronikos rūmų salėje instituto 
rektorius prof. M. Martinaitis pa
sveikino ir juosta papuošė šią augš- 
tąją mokyklą baigusį dvidešimtūks- 
tantąjį studentą. Si garbė teko pra
monės elektronikos specialybės stu
dentei Nijolei Žemaitytei, sėkmingai 
apgynusiai diplominį darbą “Loginė 
mikroschema”, skirtą skaičiavimo 
mašinų bei įvairių skaitmeninių au
tomatų konstrukcijai.

KALNO MENO MOKYKLA
“Vagos” leidykla pernai išleido 

menotyros kandidatės A. Valiuškevi- 
čiūtės studiją “Kauno Meno Mokyk
la”, kurią recenzentai laiko beveik 
išsamia šiemet penkiasdešimtmetį

LIETUVIŲ NAMŲ SUSIRINKIMAS
š. m. birželio 4 d. Toronto Lietu

vių Namuose, 1573 Bloor St. W., 
įvyko visuotinis narių susirinkimas. 
Jis įvyko kiek pavėluotai dėl senųjų 
Lietuvių Namų pardavimo ir naujų 
pirkimo. Todėl L. Namų valdybos 
buvo sudarytos dvi sąmatos, viena 
1971 m., antra — 1972 m. Tuo būdu 
užbaigtas senųjų Lietuvių Namų fi
nansinis atsiskaitymas.

Po daugelio metų susirinko apie 
200 narių. Seniau susirinkdavo tik 
30—40 asmenų. Dabartiniu metu ei
na didelis remontas. Susirinkimas 
įvyko buvusioje pamaldų salėje, ku
ri dabar daug erdvesnė. Kadangi ji 
dar nebuvo panaudota tokiam susi
rinkimui, iškilo akustikos klausimas. 
Tai numatydama, L. Namų valdyba 
pastatė galingus garsiakalbius, kurie 
salėje aidėjo kaip perkūnija — ab
soliučiai nieko nebuvo galima su
prasti. Išjungus garsiakalbius ir pub
likai susitelkus apie valdybos stalą, 
salės aidėjimas sumažėjo, ir buvo 
galima suprasti kalbėtojus. Išklausy
ti valdybos pirmininko, sekretoriaus, 
iždininko ir revizijos komisijos pra
nešimai. Iš jų klausytojai sužinojo, 
kad senieji Lietuvių Namai yra par
duoti už $75.000. Pirkėjas yra sumo
kėjęs $18.000. Likusius $57.000 iš
mokės per 10 metų su 9% palūkanų.

Senasis Lietuvių Namų balansas 
1971 metams — $44.197.38, o 1972 
m. trijų mėnesių — $58.787,62. Re
vizijos komisijos pranešime buvo pa
žymėta, kad išlaidas pateisinantieji 
dokumentai jau buvo parodyti ir 
jie atitinka abiejuose balansuose 
įrašyta sumas. Balansai buvo priimti 
-ankų pakėlimu. 

švenčiančios institucijos istorija. A. 
Valiuškevičiūtės surinkta ir kruopš
čiai apibendrinta archyvinė medžia
ga atskleidžia ne tik mokyklos įstei
gimą 1922 m. bei jos veiklą, bet ir 
anuometinį gyvenimą. Visdėlto auto
rės darbas susilaukia kaikurių kri
tiškų pastabų. Pvz. Vilius Uloza “Li
teratūros ir Meno” 22 nr. rašo: “Kny
ga apie Kauno Meno mokyklą, be 
abejo, yra reikšminga ir vertinga stu
dija. Tačiau kai kas joje kelia abe
jonių. J. Vienožinskio, kaip mokyk
los įkūrėjo, reikšmė gerai žinoma, 
bet jam knygoje skirta tiek daug 
vietos, kad kitų mokyklos dėstytojų, 
pavyzdžiui, A. Varno, V. Didžioko, P. 
Kalpoko, J. Šileikos, J. Zikaro, veik
la bei įnašas į mokyklos istoriją ge
rokai nublanksta, čia teigiama, kad 
antrasis mokyklos direktorius K. 
Šklėrius “piktnaudžiavęs savo teisė
mis”, “visiškai nesirūpino Meno mo
kyklos perspektyvomis ir ją tvarkė 
pagal savo įgeidžius” ir pan. Toks 
vienpusiškas kai kurių asmenų cha- 
rakterizavimas atrodo kiek subjekty
vus, ne visiškai atitinkantis realią 
tikrovę. J. Vienožinskis buvo geras 
organizatorius ir pedagogas, bet žino
ma taip pat, kad jo valinga prigimtis 
ir grubokas charakteris dažnai truk
dė bendradarbiams rasti su juo 
bendrą kalbą ne tik tuo metu, bet 
ir vėlesniais laikais. Taip pat krinta 
į akis gausiai pateiktos ir smulkiai 
analizuojamos vidinės intrigos, ku
rios žymia dalimi buvo asmeninio 
pobūdžio ir su mękyklos istorija ne
labai siejasi. Tokiu būdu knygoje be 
reikalo atsirado “A. Jakšto bylos” ir 
"Pegasų bylos” aprašymai bei kiti 
antraeiliai epizodai, kurie labiau tik
tų vieno ar kito dailininko biografi
joms pagyvinti. Suprantama, autorė 
surinko gausią medžiagą, ir neleng
va jai buvo išskirti tai, kas svar
biausia. sunku buvo orientuotis ir 
gyvų liudininkų prisiminimų, teigi
nių sraute. O jie ne visuomet yra 
objektyvūs, ir čia moksliniam dar
buotojui, norint išlukštenti objekty
vią istorinę tiesą, reikia būti itin 
atsargiam, kruopščiai tikrinti fak
tus, lyginti juos su dokumentais...”

"TAURAS-202”
Šiaulių televizijos priimtuvų ga

mykloje per valandą pagaminama 60 
naujųjų ‘“Tauras-204” lietuviškų apa
ratų. Šiemet jų rinkon numatoma 
išleisti 210.000. Lygiagrečiai gamina
mi ir senesnės laidos priimtuvai 
“Tauras-202”. Gamyklos inžinieriai 
jau yra paruošę brėžinius pirmajam 
tranzistoriniam priimtuvui “Tauras- 
206”. Jame lempas pakeis tranzisto
riai.

KEISIS GAMINIAIS
Vilniuje pasirašyta Lietuvos ir 

Lenkijos prekybinė sutartis keistis 
gaminiais šiais metais ir sekančių 
metų pirmajame ketvirtyje. Lietuvos 
gamyklos Lenkijon siųs trikotažo 
dirbinius, madingus siuvinius, suve
nyrus ir konditerijos gaminius, o 
Lenkija atsilygins vilnoniais, žakar- 
diniais ir medvilniniais audiniais, 
baldais, kosmetikos ir odos gami
niais. Sutartį pasirašė Vilniuje vie
šėjęs Lenkijos vidaus prekybos bei 
paslaugų ministeris E. šnaideris ir 
vilniškis prekybos ministeris A. Mi
kutis.

UTENOS ALUS
Lietuvoje dabar kasmet padaroma 

daugiau kaip 10 milijonų dekalitrų 
alaus. Šį skaičių beveik padvigubins 
Utenoj planuojama sthtyti alaus da
rykla, kurios metinis pajėgumas bus 
7,2 milijono dekalitrų alaus, 2,5 mi
lijono dekalitrų vaisvandenių ir 13.- 
500 tonų salyklo. Miesto vykdomasis 
komitetas jau patvirtino daryklos 
techninį projektą. Statybos darbus 
numatoma užbaigti 1976 m.

V. Kst.

Rinkimuose į Lietuvių Namų val
dybą naujai įėjo V. Stanaitis ir O. 
Delkus. Valdybos pirm. J. Karpis sa
vo pranešime pažymėjo, kad V. Sta
naitis labai sąžiningai prižiūri re
monto darbus ir iki šiol nėra statęs 
jokio reikalavimo dėl atlyginimo.

Toliau pirmininkas papasakojo 
apie remontą ir pažymėjo, kad pir
mos stadijos remontas atsieisiąs apie 
$60.000. Ta suma esanti valdybos dis
pozicijoje. Tolimesnis remontas kai
nuosiąs daug daugiau, todėl esą rei
kia naujų narių. Valdyba esanti su
dariusi naujų narių atskiras katego
rijas — mažamečius ir suaugusius. 
Jie gali tapti nariais kasmet mokė
dami $3 be įsipareigojimo pirkti 
Lietuvių Namų šėrus, kaip iki šiol 
būdavo. Šis paaiškinimas sukėlė ne
pasitenkinimo iš senųjų narių pusės. 
Kalbėtojai reikalavo, kad toks nu
tarimas būtų persvarstytas, nes ne
galima leisti, kad sumokėjęs $3 as
muo būtų pilnu Lietuvių Namų na
riu, lygiateisiu su senaisiais. Buvo 
pageidauta, kad valdyba savo nuta
rimą peržiūrėtų ir savo narius infor
muotų laiškais. Kartu pageidauta at
siųsti kiekvienam nariui pataisytą 
Lietuvių Namų čarterį lietuvių kal
ba. šitose diskusijose labai aktyviai 
dalyvavo ilgametis Lietuvių Namų 
narys D. Renkauskas (Tikslesnė in
formacija apie Lietuvių Namų nario 
mokestį paskelbta “TŽ” 21 nr. To
ronto kronikoje. Red.).

Reikšdamas viltį, kad visi Lietu
vių Namų dalininkai aktyviai prisi
dės prie Lietuvių Namų kapitalo di
dinimo, pirmininkas pabaigė susi
rinkimą. Dr. M. A.

Kanados užsienio reikalų ministeris M. Sharp Toronte pobūvio metu su 
baltiečiais. Iš kairės — KLB pirm. inž. E. čuplinskas, iš dešinės — Laima 
Švėgždaitė Nuotr. S. Dabkaus

g HAMILTON*" 
dalyvius užkandžiams į savo reziden
ciją.

SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ minėjimas 
įvyko birželio 18 d. Parapijos baž
nyčioje atlaikytos pamaldos, kuriose 
dalyvavo organizacijos su vėliavomis. 
Pamaldas laikė ir dienos turiniui 
pritaikytą pamokslą pasakė mons. 
dr. J. Tadarauskas. Mišias už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės buvo už
prašiusi apylinkės valdyba.

APYLINKES VALDYBOS pastan
gomis buvo atspausdintas laiškas 
vietiniame dienraštyje "The Specta
tor”, VI. 13., su stambia antrašte 
“June 13-15 historic dates". Laiškas 
pasirašytas KLB Hamiltono apylin
kės valdybos pirm. L. Skripkutės ir 
sekr A. Stanevičiaus. Jame trumpai 
atpasakoti naujausi įvykiai Kaune ir 
deportacijos iš Baltijos kraštų. Laiš
kas baigiamas priminimu kanadie
čiams: "Turime neužmiršti, jei vie
na kuri šalis yra pavergta, tai ver
gija gresia kiekvienam laisvam kraš
tui”. J. Pt.

“THE SPECTATOR” dienraštis 
birželio 14 d. atspausdino plačią in
formaciją apie antrą Lietuvos jau
nuolį, susideginusį Varėnoje. Infor
macija gauta iš AP spaudos agentū
ros Maskvoje. Ji buvo paskelbta dau
gelyje Kanados laikraščių. L.

EVALDAS • RUDOLFAS REIKE- 
NIS, buvęs Lietuvos kariuomenės 
pulkininkas, 82 m. amžiaus, mirė 
birželio 17 d. Velionis priklausė Ka
nados Lietuvių Karo Veteranų Są
jungos Hamiltono skyriui — buvo 
garbės nariu (buvo ir skautų vado
vas). Veteranai, pagerbdami savo na
rį, per pamaldas koplyčioj su savo 
vėliava stovėjo garbės sargygoje, o 
karstą apdengė tautine trispalve. I 
laidotuves buvo atvykęs iš JAV 
Šaulių S-gos centro valdybos pirm. 
V. Tamošiūnas, liet, karių savanorių 
Detroito skyr. pirm. kpt. Jurgis Mit
kus, “Šaulės Tremty” redaktorė Ste
fa Kaunelienė. Velionį į amžiną poil
sio vietą palydėjo 27 automobiliai. 
Palaidotas šv. Jono lietuvių kapinė
se Mississauga, Ont. Prie duobės lai
dojimo apeigas atliko evangelikų ku
nigas A. Žilinskas. Veteranų vardu 
atsisveikino V. Sakas. Tautinė vė
liava, kuria buvo apdengtas karstas, 
įteikta velionies našlei Adolfinai. Po 
laidotuvių B. Kronas pakvietė visus

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

St. East, tel. 544-7125

10 — 5
10 — 5
10 — 5
10 — 5
10 — 7

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

9 — 12 v.p.p. 
mėnesiais ir

830 Main 
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais 
Liepos—rugpjūčio
prieš ilgus savaitgalius “Talka 
šeštadieniais uždaryta._____________________________________ __
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $3,400,000

K

ŠVIEŽIA MESA — DESROS — SKANUMYNAI

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

St. Butkaus šaulių kuopa Detroite savo jaunuosius šaulius, baigusius gim
naziją, apdovanojo “Encyclopedia Lituanica” ir auksiniais šaulių ženkle
liais. Iš kairės I eilėj: J. Naujokaitis, R. Simutytė, A. šlurkus, R. Leona
vičius. Stovi mecenatai: T. Blauzdys, J. Butkus, V. Tamošiūnas. Trūksta 
J. Mačiulaičio Nuotr. K. Sragausko

A. A. SOFIJA VAITKCNIENĖ, 
73 m. amžiaus, mirė birželio 18 d.

IŠ LIETUVOS gavo telegramą 
Petras Giedraitis, kad birželio 17 
d. mirė jo tėvas, sulaukęs 92 m. am
žiaus. J. Pt.

RIMAS BAGDONAS, dirbąs Do- 
fasco inžinerijos skyriuje prie augš- 
tųjų krosnių, tarnybos reikalais iš
vyko 9 dienom Europon. Aplankys 
Amsterdamą, Duesseldorfą, Esseną ir 
Duisburgą, kur susipaižns su nau
jais augštųjų krosnių procesais.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems už 

man suruoštą pobūvį universiteto 
baigimo proga. Labiausiai dėkoju 
tėvams už jų pinigines ir dvasines do
vanas, kurių dėka sulaukiau šios 
džiaugsmingos dienos. Ypatinga pa
dėka pobūvio rengėjam dėdei ir dė
dienei — V. ir A. Kėžinaičiams už 
įdėtą darbą, sukvietimą svečių ir 
dovaną. Ačiū p. Bajorinui už pasa
kytą gražią kalbą, už jo sukurtą ei
lėraštį šia proga ir išreikštus linkė
jimus visų dalyvių vardu. Gili padė
ka ir J. R. Simanavičiui už skaitymą 
p. Bajorino eilėraščio ir jo bei žmo
nos linkėjimus per radiją. Nuošir
džiai dėkoju visiems dalyviams: p. p. 
Bajorinams, Bleizgiams, dėdei J. Kė- 
žinaičiui, p. p. Krakaičiams, B. Kra- 
kaičiui, Liaukams, p. p. ir panelėms 
Petkevičiams Port Credite, p. p. 
Petkevičiams Mount Hope, p. p. Pici
niams, Urbanavičiams, Vainauskams, 
Zalagėnams. Dėkoju visiems už do
vanas ir sveikinimus. Visados prisi
minsiu jūsų nuoširdumą. — Ačiū 
labai visiems! Aldona Kaminskaitė

Advokatas
EUGENIJUS KRONAS,

B. Sc„ B. C. L
32 James St. So.,

Royal Bank Building, 
suite 614, 

tel. 522-8781 
Hamilton, Ontario

Mokame už: 
depozitus _____ . „_____ 5%
šėrus ir sutaupąs _________6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius ....  6’A%
ir virš $10.0000 -• 3 metams 7%
Duodame: 
asmenines paskolas iš__ 10%
nekiln. turto paskolas iš 8%%

Sault Ste. Marie, Ont.
VIETINIS DIENRAŠTIS “Sault 

Daily Star” šį kartą lietuviams ne
parodė palankumo — nieko nerašė 
apie Romo Kalantos susideginimą, 
demonstracijas, riaušes, suėmimus, 
nors visas pasaulis apie tai skelbia. 
Tuo reikalu buvo lankytasi redakci
joj, kalbėta su dienraščio redakto- 
riaus-savininko dukra, kuri tvarko 
žinių skyrių, tačiau kol kas nieko 
nelaimėta. Vasario 16 proga, atrodo, 
minėtos redaktorės dėka buvo at
spausdintas ilgokas rašinys apie Lie
tuvą. Bandyta buvo ir daugiau me
džiagos pateikti apie Lietuvą, Simą 
Kudirką, bet ji nebuvo panaudota. 
Galimas dalykas, reikia jieškoti ge
resnio priėjimo prie šio dienraščio 
arba organizuoti rašymą laiškų, klau
siančių, kodėl nėra informacijų apie 
pastaruosius įvykius Lietuvoje.

KITOS ŽINIOS. Stasio Druskio šei
moje neseniai lankėsi gandras ir pa
liko dukrelę — naują tautietę. — 
Valerija ir Antanas Motuzai praleido 
8 dienų atostogas Vankuveryje, kur 
dalyvavo p. Motuzienės krikštasūnio 
Vlado Bukausko universiteto baigi
mo iškilmėse. Ta proga aplankė bu
vusius mūsų apylinkės tautiečius p. 
p. Bielskius, Bukauskus, Gulbinus ir 
kitus. P.p. Motuzams labai patiko 
Vankuverio gamta ir klimatas.

JAUNIMO KONGRESUI pasiųsta 
$360, kurių $260 surinkta iš tautie
čių aukų būdu, o $100 pridėjo apy
linkės valdyba iš turimo iždo. Mūsų 
apylinkei buvo skirta surinkti $800. 
tačiau atsirado opozicija, rinko net 
parašus prieš lėšų skyrimą jauni
mo kongresui ir tuo būdu sumažino 
mūsų kolonijos duosnumą.

Korespondentas

VANCOUVER, B.C.
MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKERIOTO 

JŲ klubo metinis susirinkimas įvyko 
balandžio 16 d. p. Goransonų rezi
dencijoj, kur šeimininkai suruošė ir 
vaišes. Valdybon išrinkti ir pasiskirs
tė pareigomis: pirm. A. Pilibaitis, vi- 
cepirm. J. Macijauskas, sekr. H. Tu- 
maitis, ižd. A. Stalionis, parengimų 
vadovas L. Bielskis. Susirinkime išda
lintos taurės. Už jūroje sugautą žu
vį taurė teko Arūnui Sidaravičiui, 
už upėse ir ežeruose sugautą didžiau
sią žuvį — Antanui Kvietinskui. Pa
dėkos taurė įteikta Jonui Macijaus
kui už pasidarbavimą klubui.

Naujoji valdyba gegužės 20 d. su
ruošė klubo krikštynas ir pasivadi
no nauju vardu: “Britų Kolumbijos 
Lietuvių Medžiotojų ir Meškerioto
jų Klubas Bebras”. Buvo perskaity
tas ir pasirašytas krikšto aktas. KLB 
Vankuverio apylinkės valdybos var
du pasveikino jos pirm. F. Valys. 
Krikšto tėvais buvo Leonarda Maci
jauskienė ir Vincas Skabeikis. Visi 
linkėjo klubui sėkmės. Birželio 24 
d. klubas surengė tradicines Jonines 
J. Macijausko sodyboje. Kor.

WINNIPEG, MAN.
LIETUVIŲ KLUBUI reikalingas 

prižiūrėtojas. Jo darbas — priežiūra 
ir valymas. Gali būti vedusių lietu
vių pora arba viengungis. Smulkes
nių informacijų galima gauti pas 
klubo pirm. V. Novogrodskį, Litua- 
nian Club of Manitoba, 240 Manito
ba Ave., Winnipeg, Man. Tel. 247- 
6357.

PORTAGE
LA PRAIRIE, MAN.
IR PAS MUS FLORIDA. Praeitą 

žiemą teko pabuvoti Floridoj, kur 
susitinki žmonių iš įvairių pasaulio 
kampelių. Kai sužino, kad esi iš Ka
nados, pradeda klausti apie šaltį, es
kimus, kurių ir aš pats nesu matęs. 
Dauguma žmonių klausia apie Kana
dos šaltį. Kaip žmonės gali gyventi 
tokiam šaltyje, kur pasitaiko 30— 
40 1. žemiau nulio? žinoma, žmo
nėms, nemačiusiems sniego, gal atro
do ii- baisu, bet kai Ontario tabako 
augintojai bijo Manitobos šalčių, tai 
tenka stebėtis. Apylinkėje, kurioje 
aš gyvenu, niekuomet nenušalo kvie
čiai ar kiti javai, o pas juos birželio 
viduryje nušalo jų auksas — taba
kas. Be to, ankstyvą rudenį šalnos 
sugadina jų turtą — tabaką.

Pas mus jau seniai žydi įvairiau
sios gėlės, o platieji lygumų laukai 
sužaliavo, auga kviečiai, miežiai, 
avižos, linai, saulėgrąžos, cukriniai 
runkeliai. Atrodo, bus geras derlius, 
nes oro sąlygos palankios. Matyti 
galvijų bandos, tūkstančiai kalaku
tų ir t. t. Visa tai užauga tuose šal
tuose Kanados vakaruose.

Mūsų miestelis yra 50 mylių į va
karus nuo Winnipego, prie nr. 1 ke
lio. Čia sueina penkios geležinkelių 
linijos abiejų Kanados bendrovių. 
Jos įsijungia į pagrindines linijas, 
vedančias į Montreal}, Torontą ir 
Atlanto pakraščius. Kas pusę valan
dos ar dažniau rieda traukiniai my
lios ir daugiau ilgumo. Tai Vakarų 
Kanados turtas — kviečiai, skubiai 
vežami į uostus, kraunami į laivus 
ir gabenami “visko pilnai” Sovietų 
Sąjungai bei jos satelitams. Mat, lais
vas žmogus prigamina daugiau, negu 
vergas kolchozų baudžiavoj, žinoma, 
tuo džiaugiasi Vakarų Kanados ūki
ninkai. Atrodo, jie išvalys kelerių 
metų derlių, kuriam nebebuvo vietos 
sandėliuose. Tūkstančio mylių ilgio 
javų juostoje ūkininkavo šiek tiek 
lietuvių, senesnės kartos imigrantų 
(naujų beveik nebuvo). Šiuo metu 
baigia jie nykti dėl senatvės, o vai
kai išsikėlė j miestus.

P. Liaukevičius

PER SPAUDĄ Į LIETUVOS 
LAISVĘ, O LAISVĖJE 

TIKROJI SPAUDA!
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® LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

TAUTINIŲ 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.

IV TAUTINĖS ŠOKIŲ ŠVENTĖS 
vaikų grupių registracija įvyks bir
želio 30, penktadienį, 5 v. p.p., In
ternational Amphitheatre, 42nd ir S. 
Haisted St,; 5.30 v.v. grupių rikiavi- 
masis ir 6 v. — repeticija. Liepos 1, 
šeštadienį, vaikų grupės renkasi ge
neralinei repeticijai 2 v. • p.p. Jauni
mo grupių registracija įvyks liepos 
1, šeštadienį, 8 v.r.; 8.30 v. — ri- 
kiavimasis ir 9 v. — repeticija.

AMERIKOS ETNINIŲ GRUPIŲ 
FEDERACIJOS suvažiavime Vašing
tone dalyvavo apie 50 delegatų, at
stovavusių daugiau kaip 10 etninių 
grupių bei jų organizacijų, jų tarpe 
ALTos atstovai dr. Kazys Sidlaus
kas ir dr. Jonas Genys. Federacija 
buvo įsteigta 1955 m. Pittsburge su
jungti visiems svetimos kilmės ame
rikiečiams, kad jie gautų didesnį 
balsą Amerikos gyvenime. Veiklą 
pastaraisiais metais susilpnino neti
kėta federacijos pirm. Musmano mir
tis. Todėl šiame suvažiavime pagrin
dinis dėmesys buvo skirtas veiklos 
atnaujinimui bei organizaciniam rei
kalam. Naujuoju pirmininku buvo 
išrinktas teisėjas Albert Fiok, veng
rų atstovas iš Pittsburgo, vicepirmi
ninku — dr. Jonas Genys.

LB INFORMACIJOS TARNYBOS 
pranešimu, LB darbuotojų pastango
mis sibirinius trėmimus bei įvykius 
Kaune specialiais vedamaisiais pri
minė keli amerikiečių laikraščiai. 
Birželio 15 d. Santa Monica dienraš
tis “The Evening Outlook” paskel
bė vedamąjį “The Tragedy Of Li
thuania”, Niujorko dienraštis “Dai
ly News” — “Freedom Forever”, bir
želio 16 d. Los Angeles mieste lei
džiamas pietinės Kalifornijos katali
kų laikraštis “The Tidings” — “Ju
ne in Lithuania”.

NIUJORKE ĮVYKUSIAME Lietu 
vių Katalikių Moterų Organizacijų 
Pasaulinės Sąjungos (LKMOPS) spe
cialiame centro valdybos posėdyje 
pranešimą padarė iš Paryžiaus atvy
kusi B. Slepelytė-Venskuvicnė, LK 
MOPS atstovė Pasaulio Katalikių Mo
terų Organizacijų Sąjungoje, kur jai 
tenka turėti ryšius su katalikėmis iš 
65 pasaulio kraštų. Posėdyje nutar
ta ryšium su padidėjusiu religiniu 
persekiojimu bei paskutiniaisiais įvy
kiais sovietų okup. Lietuvoje išsiun
tinėti specialų bendraraštį visų kon
tinentų katalikių organizacijų vado
vybėms. šia proga taipgi buvo ap
tarti LKMOPS biuletenio, tarybos 
suvažiavimo, veiklos istorijos išeivi
joje leidinio, lėšų telkinio bei kiti 
klausimai. Posėdis įvyko LKMOPS 
centro valdybos pirm. prof. dr. A. 
Janačienės namuose.

AMERIKOS KATALIKŲ VYSKU
PŲ KONFERENCIJOS pirm, kardi
nolas Krol ir tarptautinių reikalų ko
misijos pirm. vysk. J. Dougherty bir
želio 18 paskelbė maldos diena už 
Lietuvos tikinčiuosius. Išsiuntinėta
me rašte jiedu priminė amerikie
čiams katalikams Lietuvos 17.000 ti
kinčiųjų skundą Jungtinių Tautų 
sekr. K. Waldheimui, paskutiniuo
sius įvykius ir jaunimo protestą 
Kaune, ragino Amerikos katalikus 
visose bažnyčiose birželio 18 d. bro
liškos vienybės vardu jungtis mal
doje su Lietuvos katalikais ir lietu
vių bendruomene JAV. Kardinolas 
Krol ir vysk. J. Dougherty taipgi 
prašė tarptautines organizacijas ap
saugoti žmogaus teises Lietuvoje ir 
kituose kraštuose.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄ
JUNGOS centro valdybos Čikagoje 
suorganizuotus jaunųjų spaudos 
bendradarbių kursus lankė 16 jau
nuolių. Paskaitas skaitė “Draugo” 
red. kun. dr. J. Prunskis, “Naujie
nų” red. A. Pužauskas, literatūros 
kritikas A. T. Antanaitis, žurnalistai 
G. Galva, J. Joninė, J. Damauskas 
ir V. Zalatorius. Kursų lankytojams 
už atliktus darbus buvo įteiktos sim
bolinės premijos iš Lietuvių Žurna
listų Sąjungos steigiamo Dr. P. 
Daužvardžio spaudos fondo.

Urugvajus
APIE ROMO KALANTOS SUSI

DEGINIMĄ už Lietuvos religinę bei 
politinę laisvę Montevideo lietuviai 
sužinojo iš plataus pranešimo dien
raštyje “El Pais”, kuris rėmėsi tais 
pačiais faktais, kaip ir visa laisvojo 
pasaulio spauda. Būdinga, kad lietu
vio jaunuolio susideginimą ant mask- 
vines propagandos kurpalio bandė 
užtempti Montevideo mieste leidžia
mas komunistų dienraštis “El Popu
lar”, pagal kurį R. Kalanta susidegi
no, protestuodamas prieš Vietnamo 
karą.

“ĄŽUOLYNO” ANSAMBLIS ruo
šiasi išvykai j jaunimo kongresą ir 
tautinių šokių šventę Čikagoje. Pas
taruoju metu "Ąžuolynas” turėjo du 
pasirodymus nelietuviams. Lenkų 
klube ąžuolyniečiai pašoko Gyvata- 
rą, Grandinėlę, Rugučius, Linelį, 
Subatėlę ir padainavo keletą lietu
viškų dainų. Programoje dalyvavo ir 
Urugvajaus folklorinė grupė. San 
Lorenzo parapijos šventėje “Ąžuoly
nas” urugvajiečius žavėjo Gyvataru, 
Rugučiais, Kubilu, Grandinėle ir Su
batėle. Ąžuolyniečiams kelionės iš

laidas iš Sao Paulo į Niujorką pa
dengs tautinių šokių šventės rengė
jai, o likusią sumą tikimasi sutelkti 
aukomis. Kelionei jau aukojo: Lie
tuvos atstovas Urugvajuje A. Grišo- 
nas 10.060 pezų, spaudos attache K. 
Čibiras 10.000, M. Buliauskas 3.000, 
kun. J. Bružikas 85.000, kun. P. Dau
kintis 6.500 ir E. Jusys 60.000.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ Orga 

nizacijų ir Spaudos Tarybos atstovų 
delegacija lankėsi pas JAV ambasa
dorių Argentinai John D. Lodge. Jam 
buvo įteiktas adresas su Buenos Ai
res lietuvių padėka už nuolatinę pa
ramą Lietuvos išlaisvinimo pastan
goms. ALOS Tarybos delegaciją su
darė pirm. A. Mičiūdas, sekr. I,. 
Sruoga, inž. J. Brazaitis, inž. J. Gai- 
dimauskas, inž. A. Rastauskas ir J. 
šiušis. Padėkos žodį ambasadoriui J. 
D. Lodge už sveikinimus Vasario 16 
proga ir jo palankumą lietuviams ta
rė pirm. A. Mičiūdas. Pokalbyje da
lyvavo ir JAV ambasados I sekr. dr. 
Vyt. Dambrava.

AUŠROS VARTŲ parapijos kle
bonas kun. J. Petraitis, MIC, su kun. 
J. Margiu, MIC, ir “Laiko” adminis
tratorium P. Gudelevičium, MIC, iš
vyko į JAV dalyvauti š. Amerikos 
lietuvių marijonų suvažiavime. Kle
boną kun. J. Petraitį, MIC, pavaduo
ja kun. A. Steigvila, MIC.

BUENOS AIRES provincinės sos
tinės La I’latos savivaldybė suorgani
zavo meno parodą, kurioje Berisso 
lietuvaitė Lydija Kalibataitė • Pereira 
vėl laimėjo I premiją ir diplomą už 
piešinį “No debiste hacerle” (“Ne
turėjau tai daryti”). Parodą aprašęs 
La Platos pagrindinis dienraštis “EI 
Dia” suminėjo lietuvaitės laimėjimą 
ir 40.000 pezų premijos įteikimą. Ly- 
dijos tėvas Alfonsas ir Juana Kali- 
batai yra “Nemuno” Draugijos vei
kėjai, o jos brolis Robertas šiemet 
baigia odontologijos studijas La Pla
tos universitete.

Australija
SYDNĖJAUS RYTINIAME DIEN

RAŠTYJE “The Sydney Morning He
rald” birželio 2 d. juoduose gedulo 
rėmuose baltiečiai anglų kalba pa
skelbė pranešimą: “Gegužės 14 d. 
Kaune, Lietuvoje, susidegino lietu
vis patriotas Romas Kalanta, 20 me
tų amžiaus jaunuolis, protestuoda
mas prieš sovietinę lietuvių tautos 
priespaudą ir nuolatinį žmogaus tei
sių pažeidimą. Mes, lietuviai, latviai 
ir estai, lenkiame galvas prieš šį did
vyrį bei kitus nežinomus kankinius, 
kurie Lietuvos laisvei skyrė didžiau
sią auką, vietoj sovietinės vergijos 
pasirinkdami mirtį.” Minėtąjį pra
nešimą pasirašė Jungtinis Baltiečių 
Komitetas.

SYDNĖJAUS LIETUVIAI pasku
tinę pagarbą Romui Kalantai atida
vė gegužės 28 d. Lidcoinbe Šv. Joa- 
kimo bažnyčioje, kur Mišias atnaša
vo ir pamoksią apie jo auką pasakė 
kun. P. Butkus. Pamaldose dalyva
vo ramovėnai, skautai ir ateitininkai 
su savo vėliavomis, perrištomis juo
du kaspinu. Mišių metu giedojo 
muz. Br. Kiverio vadovaujamas “Dai
nos” choras. Nors šios specialios pa
maldos buvo suorganizuotos pasku
bomis, be pranešimo spaudoje, lietu
vių susirinko beveik pilna bažnyčia.

RYŠIUM SU R. KALANTOS MIR
TIMI ir jaunimo demonstracijomis 
Kaune Melburno lietuviai nutarė 
stiprinti akciją už Lietuvos laisvės 
kovą. Grupė iniciatorių, susilaukusi 
ALB Melburno valdybos pritarimo, 
įsteigė Melburno Lietuvių Krivūlės 
Fondą, kuriame sutelktos lėšos bus 
panaudotos telegramoms, peticijoms, 
atsišaukimams, demonstracijų plaka
tams bei kitoms antisovietinėms 
priemonėms įvairiomis progomis. M, 
L. Krivūlės Fondo sąskaita yra ati
daryta “Talkos” kredito kooperaty
ve. Aukas galima siųsti šiuo adresu: 
Lithuanian Coop. Credit Society Tal
ka, Box 4051, G. P. O. Melbourn 
3001. Fondo aukų lapais jau pirmą 
dieną buvo surinkta $130.

Italija
LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠE

FAS S. Lozoraitis pasiuntė specialų 
raštą Jungtinių Tautų sekr. K. Wald
heimui, primindamas Lietuvos ka
talikų peticiją, sovietų vykdomą žmo
gaus teisių deklaracijos laužymą, tra
gišką jauno patrioto Romo Kalantos 
mirtį ir jaunimo demonstracijas 
prieš Lietuvos okupaciją. S. Lozo
raitis prašo sekr. K. Waldheima ap
saugoti Lietuvos jaunimą ir visą 
lietuvių tautą nuo galinių represijų 
— mirties bausmių, trėmimo, kali
nimo koncentracinėse stovyklose.

Vokietija
SKAUTAI IR SKAUTĖS atgaivi

no rotatorium spausdinamą savo laik
raštėlį “Gairelės”. Jį leidžia Vydūno 
skautų vyčių būrelis, redaguoja Pet
ras Veršelis. "Gairelių” adresas: 684 
Lampertheim - Huettenfeld, Romuva, 
W. Germany.

VLB MIESAU APYLINKĖS nau
jąją valdybą sudaro: pirm. Kl. Zakis, 
vicepirm. ir ižd. Ant. Banaitis, sekr. 
J. Venys. Kontrolės komisijon buvo 
perrinkti H. Žakienė ir Ant. Laukai
tis. Narių susirinkime buvo nutarta, 
be solidarumo įnašo, kas mėnesį mo
kėti po markę ar daugiau, šios pa
pildomos pajamos bus skiriamos apy
linkės reikalams ir mirusių tautiečių 
kapų priežiūrai.



KANADOS UNIVERSITETAI
f PROF. E. F. SHEFFIELD

Kanadoje universitetais yra 
vadinamos visos švietimo įstai
gos, kuriose tęsiamas mokslas 
po gimnazijos. 1969 m. Kanado
je buvo 63 tokios švietimo insti
tucijos. Keturiolika jų buvo 
tampriai susijusios su kitais uni
versitetais ir dėl savo laipsnių 
susitardavo su jais. Dėlto tiks
liau yra kalbėti apie universitetų 
grupes, negu pavienius universi
tetus. Tokių universitetinių gru
pių buvo 49, kurių 23 turėjo 
daugelį fakultetų.

Kanada yra didelis kraštas, 
suskirstytas į dešimtį provincijų 
ir dvi teritorijas. Pagal Britų 
Šiaurės Amerikos įstatymą, švie
timo reikalai ęriklauso provinci
jom. Vidutiniškai tenka po vie
ną universitetą kiekvienai pro
vincijai. Daugiau jų yra tankiau 
gyvenamose vietovėse (pvz. On
tario provincijoje — 16).

Universitetai buvo įsteigti 
anglų ir prancūzų kultūrų įtako
je. Labai mažai yra universitetų, 
kuriuose yra patenkinamos alii 
kultūros ir dalykai dėstomi 
abiem kalbom. Universitetų cha
rakteris priklauso nuo to, kas 
universitetą įsteigė ir kokia įta
ka ėjo iš vietinės visuomenės. 
Daugelį universitetų įsteigė reli
ginės bendruomenės. Kaikurie 
jų jau atsipalaidavo nuo tų ry
šių, o kiti dar ir dabar jų laikosi. 
Kitus universitetus įsteigė pro
vincinės valdžios arba vietos vi
suomenė be jokio specialaus ry
šio su Bažnyčia ar valstybe.

Nors augštesniojo mokslo ins
titucijos prancūziškoje Kanados 
dalyje pradėtos steigti 17 š. pra
džioje, tačiau dauguma jų atsira
do 19 š. Prof. R. S. Harris, Ka
nados augštojo mokslo instituci
jų pagrindinis istorikas, yra pa
stebėjęs, kad Kanados prancūzų 
augštojo mokslo įstaigos buvo 
įsteigtos paruošti kunigam, ad
vokatam, gydytojam ir, žinoma, 
didele dalimi išlaikyti prancūzų 
kalbai, kultūrai, katalikų tikėji
mui.

Angliškoje Kanados dalyje 
kolegijos buvo įsteigtos tik 18 
š. pabaigoje. Jos paruošdavo 
dvasiškius ir visuomenės vadus, 
o taip pat palaikė grynai anglo
saksišką kultūrą pagal britų tra
dicijas, kaip atramą prieš nau
jai atsiradusių nepriklausomų 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
įtaką.

Pirmoji Kanados augštoji 
mokslo įstaiga buvo įkurta jėzu
itų 1635 m. Kvebeko mieste. 
Kaikas abejoja jos mokslo lygiu

LENA VALAITYTE, pramoginės 
muzikos solistė, išgarsėjusi V. Vo-
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kietijos visuomenėje, atliks progra
mą tautinių šokių šventės užsienio 
šokėjų koncerte Čikagoje, Augštes- 
niosios Marijos Mokyklos salėje, lie
pos 1, šeštadienį, 8 v.v.

— Algimantas Kezys, SJ, red. — Da
nutė Vakarė, administratorius — 
Petras Kleinotas, SJ. Adresas: 2345 
West 56th St., Chicago, III. 60636, 
USA.

pirmaisiais metais. Visdėlto 
1665 m. kaikurie mokslai jau bu
vo augštesni už vidurinės mo
kyklos lygį.

1789 m. karūnos vardu 
įsteigta anglikonų mokslo insti
tucija — King kolegija Widsore, 
N. S. Tai buvo viena iš kelių 
King kolegijų, įsteigtų Suvieny
tosios Imperijos lojalistų, t. y. 
britų piliečių, kurie pasitraukė 
iš Naujosios Anglijos Amerikos 
nepriklausomybės metais ar 
kiek vėliau, kad galėtų gyventi 
po britų vėliava. Kita King kole
gija buvo įsteigta 1800 m. Fre- 
derichtone^ N.B., o 1827 m. To
ronte. Iš pastarosios išaugo To
ronto universitetas Ontario pro
vincijoj (anuomet vadinosi York 
Upper Canada provincija).

Anglikonų institucijos buvo 
išskirtinės, tad nenuostabu, kad 
kitų tikėjimų žmonės norėjo sa
vų mokslo institucijų. Baptistai 
steigė Akadijos kolegiją 1839 m. 
Wolfville, N. S., o metodistai — 
Mount Allison kolegiją 1843 m. 
Sackville, N. B., anglai katalikai
— Šv. Dunstano kolegiją 1850 
m. Charlottetown, P. E. L, Šv. 
Marijos kolegiją — 1802 m. Ha- 
lifakse, N.S., ir 1853 m. — Šv. 
Pranciškaus Ksavero universite
tą Antigonish, N. S. Vėliau 
įsteigtos papildomos anglikonų 
institucijos: Bishop’s kolegija — 
1845 m. Lennoxville, Kvebeko 
provincijoj, Šv. Jono kolegija — 
Winnipege 1849 m., Trinity ko
legiją Toronte —■ 1852 m., Hu
ron kolegiją Londone, Ont. — 
1863 m. Presbiterininkai įstei
gė Queen kolegiją Kingstone, 
Ont., 1841 m.

Tame laikotarpyje įsisteigė 
nepriklausomi nuo Bažnyčių šie 
universitetai: 1818 m. Dalho’usie
— Halifakse, 1829 m. McGill — 
Montrealyje.

Buvo minėtos pirmosios pran
cūzų kolegijos Kvebeko provin
cijoje. Po jų sekė kitos. Be to, 
akadiečiai ir prancūzai kanadie
čiai įsteigė mažas kolegijas kito
se Kanados vietovėse: Šv. Juoza
po kolegiją Otavoje 1848 m. (se
kančiais metais pakeitė vardą į 
Bytown), 1855 m. Šv. Bonifaco 
kolegiją St. Boniface, Manitobo- 
je, 1899 m. Sacre-Coeur kolegiją 
Bathurst, N. B., 1864 m. Šv. Juo
zapo kolegiją Memramcook, N. 
B., 1890 m. Šv. Onos kolegiją 
Church Point, N. S. (Šio rašinio 
autorius dr. Sheffield yra peda
gogikos profesorius Toronto uni
versitete).

Canadian Scene

Atsiųsta paminėti
Filatelistų draugijos “Lietuva” biu

letenis nr. 2, kovas-balandis. Red. 
Juozas Žygas, 7234 So. Washtenaw 
Ave., Chicago, Ill. 60629, USA.

Karys nr. 2 ir nr. 3, vasaris ir ko
vas. Lietuvių karių-veteranų mėnesi
nis žurnalas. Administracijos adre
sas: Karys, 916 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y. 11221, USA.

Baltic Material in the University 
of Toronto Library. A Bibliography 
compiled by Elvi Aer, Betty McKin
stry, Vida Mockus, Emilija Ziplans. 
Printed for the Association for the 
Advancement of Baltic Studies and 
the University of Toronto Library 
by the University of Toronto Press, 
1972.

Šaltinis nr. 2, balandis. Religinės 
ir tautinės minties žurnalas, leidžia
mas šv. Kazimiero Sąjungos ir Tėvų 
marijonų, 16 Hound Rd., West Brid- 
gford, Nottinham NG2 6AH, Britain.

Laivas nr. 4 ir nr. 5, balandis ir ge
gužė. Relginio ir tautinio gyvenimo 
mėnesinis žurnalas. Leidėjas — ma
rijonų vienuolija, 4545 West 63rd 
St., Chicago, Ill. 60629, USA.

Mūsų Žinios nr. nr. 5, 6, 7, 8, 9 
ir 10. Čikagos lietuvių jėzuitų dvisa
vaitinis veiklos biuletenis. Ats. red.

Toronto tautinių šokių grupė “Gintaras”, pasiruošusi keliauti autobusu Į tautinių šokių šventę Čikagoje

S / M T M E Č I O K E T V I R Č I O SUVESTINĖ

Baltiečiu tremties literatūra 
C .

(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Lietuvių stiprybė
Kur slypi tikroji lietuvių 

tremties literatūros stiprybė? 
Apibendrindamas aš drąsiai 
teigčiau, kad lietuviai turi gerą 
konservatyvių ir tradicinių rašy
tojų dalį, kurie atstovauja, pa
sakytume, tai sodriajai litera
tūros dirvai, taip reikalingai 
ambicingesniems p o s i ekiams, 
tačiau patys originaliausieji lie
tuvių autoriai yra tikrai nuosta
būs ir kartais atskleidžią net 
universalias žmonijos tiesas. 
Tai galima pasakyti apie poezi
ją, prozą, dramą ir literatūrinę 
kritiką.

Mes jau trumpai aptarėme 
augštą lietuvių literatūros kri
tikos lygį ir jos plotmę. Atrody
tų logiška, kad tremties drama
turgai, pergyvenę groteskinių 
ir s k a u d ž ių emigracijos prie
šingybių interpretavimo galimy
bes, pasireikštų ne herojinėse, 
bet daugiau absurdinėse aplin
kybėse, tokiu būdu atskleisda
mi baltiečiu problemas panašiai, 
kaip vakariečių teatre, kur ak
centuojama beprasmybė. Nei 
latvjų dramaturgai, kaip Mar
tins Živerts, Anšlavs Eglitis, nei 
estai Bernard Kangro, įima 
Kiilvet nepajėgė pakankamai 
atsipalaiduoti nuo konvencinio 
teatro, kad galėtų tai pasiekti. 
Čia kaip tik ir slypi lietuvių 
dramaturgų Kosto Ostrausko ir 
Antano Škėmos originalumas, 
kurie toje dvasioje sukūrė ke
letą savo dramų. (Čia skliauste
liuose būtų galima paminėti, 
kad panašių naujovių yra pa
siekta sovietinėje estų dramoje, 
Artur Alliksaar ir Paul—Eerik 
Rummo kūriniuose bei sovieti
nės Lietuvos teatre — Juozo 
Grušo ir Kazio Sajos dramose).

Stipriausia — poezija
Žinoma, lietuviai poezijos 

žanre pasireiškia stipriausiai, 
ką jau patvirtina ir tai, kad Šil
bajoris įjungia 8 poetus į ketu
riolikos išskirtinų tremtinių ra
šytojų tarpą, kuriuos jis aptaria 
anglų kalba. Nors ir yra aktyvių 
poetų, gimusių dar 19 šimtme
tyje, ir keletas gimusių 1902 — 
1907 m. laikotarpyje (jų tarpe 
Jonas Aistis ir Bernardas Braz
džionis), visdėlto bent pašalie
čiui atrodo, kad įžymiausi laimė
jimai buvo pasiekti poetų, pri
klausančių sekančiom dviem 
kartom, tiksliau tariant, gimu
sių 1910 — 1917 arba 1920 — 
1927 metų laikotarpiuose. 1910 
—1917 m. gimusių tarpe sutin
kame Henriką Radauską, Juozą 
Kėkštą, Kazį Bradūną ir Jurgį 
Blekaitį. Mano nuomone, su
rinkta Radausko poezija ir kuk
liai pavadinta “Eilėraščiais” (Či
kaga, 1965) yra iš visų lietuvių 
tremtinių poetų kūrybos pats to
buliausias ir universalias tiesas 
nuskaidrinąs poezijos tomas. 
Kalbant visiškai atvirai, aš bent 
netikiu, kad jam prilygtų kuris 
latvių arba estų emigrantas po
etas, nors jų tarpe yra tokie žy
mūs kūrėjai, kaip Marie Under 
ir Gunars Salinš. Nemanau, kad 
jų visuotinę pokarinę kūrybą 
butų galima gretinti su plonais 
Radausko rinkiniais, kurie su
daro didžiumą jo eilėraščių, 
kaip “Strėlė danguje” (1950), 
“Žiemos daina” (1955), “Žaibai 
ir vėjai” (1965). Tai eilėraščiai, 
turį visus klasikinio kūrinio 
ženklus, gimę II pasaulinio ka
ro pragare ir pokarinių metų 
chaose, kuriuos Radauskas pra
leido dirbdamas daugiausia pa
prastu darbininku vienoje Čika
gos didžiulėje universalinėje 
krautuvėje. Susižavėjimas Pa
sternaku, Mandelštamu ir Ju
lian Tuwimu dar labiau padėjo 
šiam žymiam lietuvių poetui su
rasti savo paties poetinį balsą, 
kuris pasirodė pilnas dinami
kos, sąmojaus ir originalumo, 
lyg nepaliestas to romantiško

IVAR IVASK 
troškimo išpažinti poeto vidų 
draskančias abejones. Antanas 
Vaičiulaitis visiškai pagrįstai 
teigia: “Iš visų jau Lietuvoje ži
nomų poetų Henrikas Radaus
kas po karo prasiveržė į viršū
nes su strėlės staigumu ir tiks
lumu”.

Kazys Bradūnas
Savo charakteriu Kazys Bra

dūnas yra visiškai skirtingas, 
nors irgi yra gimęs tame pačia
me dešimtmetyje kaip Radaus
kas, būtent, 1917 m. Bradūnas, 
kurio veikla susijusi su “Aidų” 
ir “Literatūros Lankų” žurnalų, 
“Draugo” dienraščio (informa
cinio leidinio) ir lietuvių trem
ties poezijos antologijos redaga
vimu, — pajėgė išleisti devynis 
poezijos rinkinius, kurių žy
miausiais galbūt turėtų būti lai
komi abudu paskutinieji: “So
natos ir fugos”—susitikimai su 
Čiurlioniu (didžiausiuoju Lietu
vos dailininku; 1967m.) ir “Do
nelaičio kapas” (buvusio di
džiausio lietuvių poeto prieš Ra
dauską; 1970 m.). Reikia lakios 
drąsos ryžtantis įsijausti į savo 
tautos didžiuosius, genijus. Bra- 
dūno, kaip redaktoriaus, veikla 
prilygsta estų rašytojo Bernard 
Kangro ir iki tam tikro laipsnio 
latvių autoriaus Teodors Zel- 
tinš darbams, kurie abu yra gi
mę tame pačiame dešimtmety
je, kaip ir Bradūnas.

Paralelės
Stabtelėjus prie dvidešimtųjų 

metų gimimo poetų, pirmiausia 
krinta į akis faktas, kad lietuvių 
ir estų poetai debiutavo žymiai 
anksčiau, negu tos pačios kar
tos latvių poetai. Alfonsas Ny- 
ka-Niliūnas, Henrikas Nagys, 
Vladas Šlaitas, Jonas Mekas ir 
Liūne Sutema yra gimę 1920— 
1927 m. laikotarpyje, bet visi 
debiutavo 1946—1955 m. laiko
tarpyje. Tą patį galima pasakyti 
ir apie estų poetus Kalpi Lepik, 
Ilmar Laaban, Harri Asi, Rai- 
mond Kolk ir Ivar Gruenthal, 
gimusius 1920—1924 m. laiko
tarpyje, kurie išleido savo pir
muosius rinkinius 1946 — 1951 
m. laikotarpyje. Palyginimui, 
nė vienas iš dvidešimtųjų me
tų gimimo vyraujančių latvių 
poetų nepajėgė išleisti savo pir
mųjų rinkinių 1940 m., nes Vel
ta Snikere, Linards Tauns, Gu-

Papildymai lietuviu kalbos žodynui
ALGIRDAS GUSTAITIS

geltongalvė — paukštis, žuvis ar 
koks kitas gyvūnas su geltona gal
va. Stikliniame inde plaukioji dvi 
geltongalvi žuveli auksiniais pele
kais, mėlynom uodegaitėm. Žalmar
gių karvių yra daug, bet geltongal- 
vės nebuvau matęs. Jie atsinešė gel- 
tongalvių margučių. Paišytame vai- 
kains filme šokinėjo geltongalvės, 
žaliagalvės gėlytės.

geltongalvis — paukštis, gyvulys 
geltona galva. Aš turėjau juodgal
vių ir geltongalvių karvelių. Visi 
mano geltongalviai yra verstiniai. 
Paukštukas buvo, rodos, pilkas, bet 
geltongalvis. Laukiniai, pamatę gel- 
tongalvį aviną, jį globojo kaip šven
tąjį. Tai kas, kad geltongalvis ka
tinas, vistiek bjaurus, nes gaudo ma
žus paukščiukus.

geltonoji spauda — spaudos var
do neverta spauda. JAV-se ne tik 
leidžiama geltonosios spaudos, bet 
ji net gana neblogai gyvuoja. Demo
kratinėse šalyse komunistai stengia
si leisti savo geltonąją spaudą ir ja 
tūlus apgauna, sukvailina. Pigios rū
šies demogoginė spauda yra gelto
noji spauda.

giedrius — šviesus, malonus, bi
čiuliškas. Tikrai, jis giedrius visais 
atžvilgiais. Giedrius, ne giedrius, o 
susirgo ir tiek. Diskusijose antai ans 
buvo šauklus, rėklus, įkyriai grubus, 
gi tas buvo ramus, pasirodė esąs ge- 

nars Salinš, Aina Kraujiete ir 
Andrejs Pablo Mierkalns iš
spausdino savo pirmąsias knygas 
tik 1950—1963 m. laikotarpyje. 
Kokios bebūtų šio nedidelio iš
siskyrimo priežastys, visose tri
jose kalbose ši karta iš tikrųjų 
pasižymi savo pagrindiniu atsi
naujinimu. Ryškiai pastebima, 
kaip šių poetų tremties ir jų 
naujos aplinkos patyrimai kar
tu panaudojami. Nyka-Niliūnas 
ir Nagys nuodugniai jieškojo šių 
laikų žmogaus atsiskyrimo prie
žasčių universalia prasme, o Al
gimantas Mackus taip bejieško
damas prieina prie beviltiškų 
logiškų išvadų, bet jis jau pri
klauso sekančiai kartai. To in
tensyvaus lietuvių domėjimosi 
mirtimi ir niekybe, bejieškant 
naujų gyvenimo prasmių, ne
randame atitinkamos paralelės 
nei latvių nei estų poezijoje.

Lietuvių gelmė
Nors ir turime labai įžymių 

Vinco Ramono, Algirdo Lands
bergio, Jurgio Jankaus, Ma
riaus Katiliškio, Vytauto Jana
vičiaus, Kazimiero Barėno, Alo
yzo Barono ir Birutės Pūkele- 
vičiūtės romanų, tačiau atrodo, 
kad novelė labiau atitinka lietu
viškąjį pasakojimo genijų. Kaip 
tik šiame žanre tokie puikus ra
šytojai, kaip Jurgis Savickis, 
Antanas Vaičiulaitis, Pulgis 
Andriušis, Petronėlė Orintaitė, 
Ignas Šeinius ir Liudas Dovydė
nas pasiekė savo įžymiausių lai
mėjimų. šioje paskaitoje nėra 
vietos platesnei jų veikalų cha
rakteristikai.

Pagaliau tenka pažymėti, kad 
katalikiškoji įtaka yra iš dalies 
prisidėjusi prie to, kad savo ko
kybe išsiskirtų geriausieji lietu
vių tremties literatūros visų 
žanrų kūriniai. Tas teigimas ga
lioja ir tų autorių kūriniams, 
kurie jau ir nebuvo praktikuoją 
katalikai, kaip pvz. Radauskas.

Apskritai, lietuviškasis realiz
mas turi tendencijos tapti sim
boliniu, išsiskirdamas savo gi
liai sukrečiančiomis metafizinė
mis įtampomis. Čia, atrodo, mis
ticizmas lengvai pasiekiamas ar
ba persikeliama į mitologinį pa
saulį. Pagrindinių gyvenimo 
klausimų iškėlimu pasižymi pvz. 
Ostrauskas — dramoje, Nyka- 
Niliūnas ir Mackus — poezijo
je, o Landsbergis ir Škėma — 
prozoje. Vertė A. Bajorinas

rai išsilavinęs ir plačiai apsiskaitęs, 
tikras giedrius.

gilija — gili vieta. Vyrai traukė 
upe brėdinj iki pažastų, bet staiga 
paniro, nes įžengė į staigią giliją. Ko
kia tenai gilija, jei antys pėsčiomis 
perbrenda. Ežerų gilijose laikosi di
džiosios žuvys.

gira — kurs per daug giriasi ar 
giria. Neimčiau jos žodžių už tikrą 
pinigą, nes ar kada girdėjote, kad 
kuris vyras jai pasipiršęs. Jis kvaišas 
gira, juk girdėjome, kaip vienapusiš
kai palaiko kairiuosius ir gal net 
komunistus, tarsi džiaugtųsi savo ir 
mūsų tautos pavergėjais. Tasai kny
gų apžvalgininkas yra vienašališkas 
savo politinės grupės gira, piktai 
ir neteisingai puolantis ne jų spar
nui prikausančius.

girginti — ką išgąsdinančiai ar 
negražiai prajuokinti. Nevalyvi vai
kėzai puolėsi merginų girginti, bet 
jos nusispjovusios nusisuko. Rugia
pjūtėje vyrai pagirgino merginas.

girinis — lietuvis partizanas, tą 
vardą Įgavęs nuo II pasaulinio karo 
kovose prieš bolševikus ar kitokius 
lietuvių tautos priešus. Lietuviai gi
riniai nesibijojo kautis vienas prieš 
dešimt okupantų ar išgamų, ir lai
mėdavo. Tysoti liko lietuvių partiza
nų arba girinių nudėtas visas rusų 
desantininkų būrelis, naktį išmestas 
pamiškėje.
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Cl KULTQRMEJE VEIKIOJE
BOSTONO TAUTINĖS SĄJUN

GOS NAMUOSE gegužės 27 d. buvo 
pagerbtas poetas Stasys Santvaras 
amžiaus 70 metų ir kūrybinio darbo 
50 metų dvigubos sukakties proga. 
Rengėjų komiteto pirm. inž. R. Vel
tui tarus įvadinį žodį, programai va
dovavo humoristas Antanas Gustai
tis. Sukaktuvininko gyvenimo ir kū
rybos kelią nušvietė iš Montrealio 
atvykęs poetas dr. Henrikas Nagys. 
Pluoštą S. Santvaro eilėraščių dek
lamavo aktoriai iš Čikagos Jonas Ke- 
lečius ir Stasė Kielaitė-Kelečiuvie- 
nė. Sukaktuvininką sveikino Rašy
tojų Draugijos pirm. Leonardas 
Andriekus, LB apygardos pirm. An
tanas Skudzinskas, neolituanų sky
riaus pirm. Jurgis Lendraitis, jauni
mo vardu — studentė Birutė Vaič- 
jurgytė. Daug sveikinimų buvo gau
ta raštu. A. Skudzinskas sukaktuvi
ninką apdovanojo Lietuvos trijų pre
zidentų medaliu, J. Lendraitis — al
bumu. Padėkos žodyje S. Santvaras 
apžvelgė dabartinius mūsų gyveni
mo neramius laikus ir reiškė viltį, 
kad niekas neįstengs sunaikinti tėvy
nėje ir išeivijoje esančių kūrėjų lie
tuviškosios dvasios gyvybingumo.

STEPO ZOBARSKO leidykla “Ma- 
nyland Books” Niujorke išleis Ma
rijos Saulaitytės eilėraščių rinkinį 
“And You”. įvadą parašė Farleigh 
universiteto literatūros prof. dr. 
Charles Angoff. Lietuvių kalba M. 
Saulaitytė yra išleidusi du rinkinius
— “Kai mes nutylam” ir “Viena sau
lė danguje”. Eilėraščius anglų kalba 
ji yra pradėjusi rašyti dar būdama 
gimnazijoje. Vėliau jos angliškų ei
lėraščių yra paskelbęs trimėnesinis 
literatūros žurnalas “The Literary 
Review”.

ČIKAGOS LIETUVIŲ TAUTI
NIUOSE Namuose tapybos darbų pa
rodą turėjo dail. Vladas Vaitiekū
nas, kuris yra pasirinkęs istorinės 
dailės žanrą. Parodoje išstatyti pa
veikslai atskleidė XIII-XV š. Lietu
vos pilis, riterius, kunigaikščius, pa
goniškus tų laikų papročius. Parodą 
“Naujienose” recenzavęs dail. Mi
kas Šileikis konstatuoja ekspresio
nistinį dail. V. Vaitiekūno kūrybos 
pobūdį, bet nusiskundžia žmonių su
karikatūrinimu, veidų neišbaigtumu, 
proporcijos stoka tarp žmonių figū
rų ir pilių griuvėsių. Jo teigimu, ge
riausi dail. V. Vaitiekūno darbai šio
je parodoje buvo Radvilų sostinė 
“Miras”, “Vilnius — Gedimino pi
lis”, “Biržų pilis”. Istorines temas 
papildė keli gamtovaizdžiai ir akri- 
lika atlikti dekoratyviniai paveiks
lai.

EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ STU
DIJŲ XIX savaitė šiemet bus liepos 
17-23 d.d. Rottenburgo vyskupijos 
katalikų akademijoje, 7000 Stuttgart- 
Hohenheim, Paracelsus Str. 91. Sa
vaitę rengia Vokietijos lietuvių vi
suomeninės organizacijos, globoja
mos Vokietijos Lietuvių Bendruome
nės. Programon įtraukta eilė dėme
sio vertų paskaitų: prof. dr. A. Ruk- 
šos iš Augsburgo — “Nūdienės Lie
tuvos švietimo problemos”, kun. R. 
Krasausko iš Romos — “Katalikų 
Bažnyčios vaidmuo ir būklė Lietu
voje ir Lenkijoje”, dr. O. Vyšniaus
kienės iš Švedijos — “Lenkijos lie
tuvių gyvenimas, jų požiūris į šian
dieninę Lietuvos būklę ir išeivijos 
lietuvius”, kun. prof. L. Budrecko 
iš JAV — “Juozo Naujalio muzikinė 
veikla” (skaitys kun. K. Senkus), 
kun. B. Liubino iš Kaiserslauterno
— “Vokietijos LB istorinė apžvalga”, 
kun. prof. dr. P. Rabikausko iš Ro
mos — “A. a. prof. dr. Zenonas 
Ivinskis”, kun. prof. dr. J. Jūraičio 
iš Šveicarijos — “Tautiškumo ir re
ligijos santykis”, dr. J. Norkaičio iš 
Stuttgarto — “Pirmoji Lietuvos res
publikos konstitucija”, R. Garba- 
čiauskaitės iš Šveicarijos — “Spor
tas, tauta, individas". Ilgą paskaiti
ninkų sąrašą užbaigia chemikas 
prof. R. Vaišnys iš JAV, kurio pa
skaitos tema dar nėra žinoma. Pra
nešimą apie jaunimo kongresą ir 
tautinių šokių šventę Čikagoje pa
darys A. Balkus iš Stuttgarto ir A. 
Hermanas iš Muencheno. Tradicinė
je “Tėvynės valandėlėje” kalbės dr. 
K. J. Čeginskas iš Švedijos tema 
“Laisvės kovos pokario Lietuvoje”, 
koncertinę programą atliks sopranas 
B. Gailiūtė-Spies iš Belgijos. Numa
tomas ir atskiras koncertas, kuria
me dalyvaus B. Gailiūtė-Spiess su 
JAV lietuvaite pianiste R. Lampsai- 
tyte.

JAUNIMO MENO PARODĄ Los 
Angeles mieste, šv. Kazimiero para
pijos salėje, surengė LB jaunimo 
sekcija. Parodoje su paveikslais da
lyvavo Rasa Arbaitė, Stasys Pinkus, 
Vytautas Sakalauskas, su batika — 
Rasa Matulaitytė, su paveikslais ir 
keramika — Birutė Safrončikaitė, su 
paveikslais ir skulptūromis — Sau
lius Stančikas, su foto darbais — 
Danutė Barauskaitė, Jonas Grigaitis, 
Giedra Gustaitytė, Stasys Pinkus, 
Kęstutis Reivydas, Teresė Rudzevi- 
čiūtė, Vincas Štokas ir Rimantas Žu
kas.

JURGIO GLIAUDOS naujausias 
romanas “Sunkiausiu keliu” jau ren
kamas Čikagoje, M. Morkūno spaus
tuvėje. Romane atskleidžiamas ne
priklausomos Lietuvos 1918 m. pa
baigos ir 1919 m. pradžios laikotar
pis, savanorių telkimas, Mykolo Sle
ževičiaus bei jo artimųjų bendradar
bių vaidmuo, anuometinė Lietuvos 
vidaus ir tarptautinė būklė. Romano 
leidėjas — Dr. Kazio Griniaus Fon
do valdyba.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVOJE VIEŠĖJO R. Vokieti- 

jojg. gyvenanti knygų vertėja Irena 
Breving, kurios dėka vokiečiai buvo 
supažindinti su M. Sluckio, I. Mero, 
V. Žilinskaitės, V. Sirijos Giros ir 
kitų lietuvių rašytojų kūriniais. Ire
na yra gimusi 1924 m. Kybartuose, 
ketverius metus lankiusi Kauno “Auš
ros” mergaičių gimnaziją, lietuvių 
kalbos kursą išklausiusi R. Berlyno 
Humbolt universitete pas prof. W. 
Falkenhaną. Lietuvių rašytojų kūri
nius ji verčia iš lietuvių kalbos vo
kiečių “Aufbau” ir "Volk und Welt
— Kultur und Fortschritt” leidyk
loms. Lig šiol didžiausio dėmesio su
silaukė jos išverstas M. Sluckio ro
manas "Laiptai į dangų” ir reprezen
tacinė lietuvių apsakymo antologija 
“Žuvys neturi atminties”. Neseniai 
buvo išleistas jos išverstas V. Sirijos 
Giros romanas “Voratinkliai draikėsi 
be vėjo”. Irena Breving leidykloms 
jau yra įteikusi M. Sluckio “Adomo 
obuolį”, A. Bieliausko “Kauno roma
ną”, rinktinę “Lietuvių liaudies pa
sakos” ir šiuo metu verčia naujausią 
J. Avyžiaus romaną “Sodybų tuštė
jimo metas”.

VILNIAUS UNIVERSITETO filo
logijos fakultetą baigė 1947 m. Baku 
mieste gimęs azerbaidžanietis Vagi- 
fas Arzumanovas, diplominiam dar
bui pasirinkęs V. Krėvės-Mickevi
čiaus kūrybą ir jo veiklą Azerbai
džane. V. Arzumanovas, Azerbaidžano 
Mokslų Akademijos aspirantas, da
bar Vilniuje ruošia disertaciją apie 
Azerbaidžano ir Lietuvos literatūri
nius ryšius. V. Arzumanovas į savo 
gimtąją kalbą yra išvertęs A. Vie
nuolio, R. Lankausko apsakymų, ruo
šiasi versti A. Bieliausko romaną 
“Mes dar sūsitiksim, Vilma!”.

LENINGRADO LEIDYKLA “Muzi
ka” rusų kalba išleido folkloristo Ze
nono Slaviūno polifoninėms sutarti
nėms skirtą knygą “Sutartinės — 
daugiabalsės lietuvių liaudies dai
nos”. Leidinys turi tyrinėjimų, pa
vyzdžių ir komentarų skyrius. Auto
rius pabrėžia, jog epizodiškai pasi
reiškiančių paralelinių sekundų są
skambių galima rasti ir kitų tautų 
daugiaubalsėse dainose, tačiau nei 
artimieji, nei tolimieji Lietuvos kai
mynai neturi sutartinių su ištisai 
einančiu sekundiniu sąskambiu, ku
ris yra būdingas tik lietuviams. Rem
damasis muzikologijos ir archeologi
jos lyginamaisiais duomenimis, Z. 
Slaviūnas spėja, jog sutartines muzi
kiniu požiūriu galima nukelti net į 
priešistorinius laikus.

SEPTINTASIS “GINTARINĖS 
TRIŪBOS-72” metinis konkursas bu
vo surengtas Kaune. Estradinių or
kestrų grupėje šeštą kartą I vietą ir 
konkurso didįjį prizą laimėjo M. Ta
mošiūno vadovaujama Kauno dirb
tinio pluošto gamyklos “Oktava", II 
v. — latvių orkestras iš Siguldos, III 
v. — Vilniaus radijo dalių gamyk
los orkestras. Estradinių ansamblių 
grupėje I vieta ir mažasis konkurso 
prizas teko Talino “Baltikai”, II v.
— Klaipėdos statybos tresto “Žėru
čiui”, III v. — Kauno šiluminių 
tinklų ir latvių Abažio kolchozo sa
viveiklininkams. Geriausios daininin
kės vardą išsikovojo kauniečių “Ok
tavos" sol. J. Miščiukaitė, pakarto
dama pernai pasiektą laimėjimą, ge
riausio dainininko — klaipėdiečių 
“Žėručio” sol. S. Donskovas. Spe
cialų prizą už geriausią lietuvių liau
dies dainos atlikimą gavo Maskvos 
estradinis instrumentinis ansamblis.

GABRIELIAUS LANDSBERGIO- 
ŽEMKALNIO “Raštus” jo 120-tųjų 
gimimo metinių proga išleido “Va
ga”. Leidinį paruošė A. Žirgulys, api
pavidalino dail. V. Bačėnas, įvadinį 
straipsnį “Žemkalnis ir teatras” pa
rašė P. Česnulevičiūtė. “Raštuose” 
pateikiama Žemkalnio populiarioji 
drama “Blinda, svieto lygintojas”, 
keletas kitų scenos veikalų, pluoštas 
straipsniij teatro klausimais ir atsi
minimų.

KAUNE BUVO SURENGTAS Lie
tuvos saviveiklinių filmų XIV festi
valis, kuriame geriausiu dokumenti
niu filmu vertintojų komisija pri
pažino V. Laumakio vadovaujamos 
Kėdainių “Mėgėjo” studijos “Bega
linę vagą”, geriausiu vaidybiniu fil
mu — Panevėžio “Akordo” studijos 
“Vieną vakarą ...” Festivalio diplo
mus ir prizus taipgi laimėjo Kauno 
“Bangos” studijos filmai “Dviese 
ant parketo”, “Antena saloje”, vil
niečių vyro ir žmonos D. A. Jonučių
— “Pasaka apie Žilviną”, o geriau
sio dailininko vardą multiplikaci
niuose (pieštuose) filmuose išsiko
vojo kaunietis A. Deltuva.

JONĄ AVYŽIŲ amžiaus penkias
dešimtmečio proga specialiu jo kū
rinių vakaru pagerbė Vilniaus uni
versiteto studentai. Po gausių svei
kinimų ir linkėjimų jie skaitė iš
traukas iš romanų “Kaimas kryž
kelėje”, “Sodybų tuštėjimo metas”. 
J. Avyžius studentus supažindino su 
savo naujuoju kūriniu “Karaliaus 
akiniai”.

JUSTINO MARCINKEVIČIAUS 
poezijos rinktinę “Skrendančios pu
šys”, estų kalbon išverstą lietuvių 
literatūros propaguotojo M. Lodus, 
išleido “Eesti raamat” leidykla Ta
line.

“VAGOS” LEIDYKLA baigia ruoš
ti spaudai 1964 m. automobilio ne
laimėje žuvusio čikagiškio poeto Al
gimanto Mackaus eilėraščių rinktinę 
“Poezija”.

V. Kst.
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WINDERMERE — ANNETTE, 
$21,500 prašoma kaina, 6 kamba
rių atskiras namas su garažu ir 
įvažiavimu. Alyvos šildymas, di
delis sklypas. Arti susisiekimo 
ir krautuvių. Palikimas.
BLOOR — JANE, 5 kambarių 
vienaaugštis (bungalow), atski
ras, mūrinis su garažu ir įvažia
vimu. Viena skola. Dideli kam
bariai. Įrengtas rūsys.
SWANSEA, $34,500 prašoma kai
na, 5 kambarių, atskiras mūrinis 
namas su privačiu įvažiavimu. 
Moderni virtuvė. Daug gerų 
priedų. įrengtas rūsys.
BLOOR—BERESFORD, $33,900 
prašoma kaina. Atskiras mūri
nis 7 kambarių namas. Dvi virtu
vės ir dvi prausyklos. Garažas ir 
įvažiavimas. Viena atvira skola.
KINGSWAY, $35,900 prašoma

Parūpiname lengvomis

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

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

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

Kasos valandos:
Pirmad..........10-3
Antrad......—10 - 3
T re čiad. uždaryta
Ketvirtad........ 10-7 
Penktad.......... 10-8 DUODA PASKOLAS:
Seštad...........9-12 asmenines — iki $10.000 8]/2%
Sekmad..... 9.30 - 1 nekiln. turto — iki $50.000 81Zt%

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. — ARDAGH. Naujesnės statybos, 7 kambariai, 2 moder
nios virtuvės, 2 prausyklos, labai gražiai įrengtas rūsys. Naujas aly
vos šildymas. įmokėti apie $15.000.
PACIFIC — HUMBERSIDE. Tik dvejų metų senumo, labai gražių 
plytų, moderniai įrengtas namas. Didelis sklypas, garažas su priva
čiu įvažiavimu. Nori galimai didesnio įmokėjimo.
RONCESVALLES — HIGH PARK BLVD. Krautuvė ir du butai (3 
ir 5 kamb). Ideali vieta betkokiam verslui.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
S. JOKŪBAITIS

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

lietuvio savininko vaistinė

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS ! NAMUS

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- VYT V ClRDAll^KA^ 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus Y 1 '• Y• WIWAUWW

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.

4,Ont 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 įmokėjimas, 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

kaina. 6 kambarių atskiras mūri
nis namas su privačiu įvažiavimu 
ir garažu. Graži vieta prie upės 
kranto. Arti susisiekimo ir mo
kyklų.
MISSISSAUGA, 3 metų senumo, 
modernus vienaaugštis (bunga
low) su dvigubu garažu ir priva
čiu įvažiavimu. 3 erdvūs miega
mieji, pilnai įrengtas rūsys, dvi 
prausyklos. Graži aplinka.
ETOBICOKE, $31,000 prašoma 
kaina, atskiras mūrinis viena
augštis (bungalow) su garažu ir 
privačiu įvažiavimu. įrengtas rū
sys, viena skola, arti susisiekimo.
LAKESHORE, $85,000 prašoma 
kaina, 6 butų pastatas su priva
čiu įvažiavimu ir vieta automobi
liams pasistatyti. Geros pajamos. 
Arti susisiekimo ir krautuvių. 
$20,000 įmokėti, viena skola.
sąlygomis mortgičius

MOKA:

už term, indėl'us 2 metam........61/2%
už term, indėlius 1 metam...... 6!zį%
už taupomąsias s-tas (savings) 6 % 
už depozitus-čekių s-tas.........  5Vi%

SPORTAS

Australijos lietuvių krepšinio rinktinė, kuri rungsis su įvairiomis JAV ir 
Kanados lietuvių krepšinio komandomis

LIETUVIU LAUKO TENISO PIR 
MENYBES įvyks liepos 1-2 d. Čika
goje, Quigley High School aikštėse 
(78ta ir Western Ave.) vyrų A, B, 
senjorų virš 40 metų, jaunių, mote
rų, mergaičių ir vyrų ir mišriuose 
dvejetuose. Registruotis iki birželio 
28 d. pas V. Grybauską, 4144 So. 
Maplewood, Chicago Ill. 60632. Tel. 
847-1729. Varžybų pradžia — liepos 
1 d., 9.30 v.r. vyrams, o moterims ir 
jauniams 1 v.p.p. Rengėjai

SPORTAS LIETUVOJE
Vilniuje įvyko šaudymo pirmeny

bės, kuriose gerai pasirodė Lietu
vos šauliai. Šaudant į porinius taiki
nius kaunietis Leonas Miškinis pra
lenkė Sov. Sąjungos rekordą, pasie
kęs 47 pataikymus iš 50 galimų. Eu
ropos šaudymo meisterė V. Marcin
kevičiūtė šiose pidinenybėse tapo ab
soliučia meistere.

Stambi baidarių regata įvyko Mins
ke. Dalyvavo irkluotojai iš daugelio 
Europos šalių. Vilnietis V. Česniūnas 
dvivietėje baidarėje laimėjo I vietą. 
Tuo pačiu laiku Maskvoje įvyko aka
deminių valčių regata, kurioje daly
vavo eilė lietuvių. Geriausiai pasi
rodė G. Sidagytė-Ramoškienė vien
viečių lenktynėse laimėjusi I vietą.

Prasidėjusiose Pabaltijo rugby pir
menybėse dalyvauja Lietuvos, Lat
vijos ir Leningrado sportininkai. Lie
tuviams atstovauja Kauno Politech
nika ir Staklės. Kol kas abi koman
dos yra III ir IV vietoje.

VYČIO ŽINIOS
Uždaras rudens balius įvyks spa

lio pabaigoje. Galės dalyvauti tik ri
botas skaičius svečių. Tiksli vieta ir 
laikas bus paskelbti vėliau.

Wasagos krepšinio turnyrai vy
rams, jauniams ir mergaitėms įvyks 
Gerojo Ganytojo stovyklavietės aikš
telėje rugpjūčio mėnesį, ilgojo sa
vaitgalio metu. Tiksli informacija 
bus paskelbta vėliau. Pirmą kartą 
bus surengtas ir mergaičių turnyras, 
kuriame jos varžysis dėl taurės “Da
lia”.

Tarpusavio golfo turnyre jau su
žaista 100 rungtynių. Padėtis mažai 
tepasikeitė: 1. P. Stauskas ir A. Sup- 
ronas 19, R. Kymantas 17, V. Balsys 
(1.) 15 ir V. Balsys (B.) 14. Dalyviai 
raginami prieš pradedant atostogas 
sužaisti kiek galint daugiau rungty
nių.

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

zijos Le Havre uoste įlipęs į vo
kiečių laivą. I. Dimovui buvo 
leista apsigyventi pas vieną bul
garų šeimą Toronte, tačiau da
bar kilo rimtas įtarimas dėl jo 
tapatybės. Neoficialiu spaudos 
pranešimu, Ivanas Dimovas da
bar sakosi esąs Karelis Kimof- 
fas. Mat, Kanados imigracijos 
pareigūnams pavyko nustatyti, 
kad Ivanas Dimovas buvo krimi
nalinis nusikaltėlis ir nusižudė 
Bulgarijoje. Dabar jie tiria prie
žastis, dėl kurių bėglys pasirin
ko kito žmogaus vardą ir pa
vardę.

Kvebeko profesinių unijų fe
deracija Confederation of Na
tional Trade Unions (CNTU) sa
vo vadu perrinko į politinius 
dirvonus pasišovusį išeiti karin
gąjį Marcel Pepin. Atstovų su
važiavime jis ragino 235.000 
unijų narių sudaryti specialius 
politinius komitetus, kurių pa
grindinis uždavinys būtų su
triuškinti dabartinę premjero 
R. Bourassos vyriausybę. CNTU 
vadas M. Pepin, su kitais dviem 
unijų vadais atsidūręs kalėjime, 
atrodo, negali dovanoti premje
rui R. Bourassai už parlamenti
nes priemones, sustabdžiusias 
visuotinį streiką ir nubaudusias 
įstatymą laužiusius unijų vadus, 
nors ta bausmė buvo dovanota. 
CNTU suvažiavimo dalyviai pa
tvirtino politinių komitetų su
darymą, bet atmetė jų atvirą nu
kreipimą prieš premjerą R. 
Bourassą ir jo vyriausybę. Su
važiavimo metu iš CNTU pasi
traukė 500 atstovų ir sudarė 
naują nepolitinę Demokratinių 
Unijų Sąjungą, kurios vadu iš
rinktas buvęs CNTU vicepirm. 
P. E. Dalpe, maištaujančio M. 
Pepin pašalintas iš šių pareigų. 
Naujoji sąjunga darbą pradeda 
su 33.000 narių. Jos vadas P. 
E. Dalpe, pasmerkęs CNTU va
do M. Pepin kišimąsi į politiką, 
žada rūpintis tik darbo ir dar

Mūši; rėmėjui Malo Pilley ir H. 
Steponaičiui nuoširdžiai dėkojame.

A. S.
AUŠROS ŽINIOS

Atvirame golfo turnyre birželio 
18 d. pradėtos komandinės žaidy
nės (trijų turnyrų) tarp Vyčio ir 
Aušros, skaitant 6 žaidėjus su že
miausiais smūgiais. Vytiečiai, geriau 
sužaidę, pradėjo vesti 521, Aušra 
533. Aušrai atstovavo R. Jull 79, R. 
Strimaitis 85, V. Ubeika 87, Al. Si
manavičius 89, Burdulis 94, Alg. 
Smolskis 99. Vyčiui — Ant. Sergau- 
tis 77, Ant. Siminkevičius 84, P. 
Stauskas 88, V. Siminkevičius 90, A. 
Supronas 90, J. Balsys 92. Komandi
nės žaidynės bus tęsiamos toliau at
virame Aušros golfo turnyre ir 
bendro golfininkų baliaus dieną spa
lio 28. Tada bus įteikta taurė klubo 
laimėtojams. A. Sm.
TORONTO KLUBAS TAURAS

Medžiotojų-žūklautojų klubo “Tau
ras” nariai gegužės mėnesį ilgojo sa
vaitgalio metu gausiai suvažiavo savo 
ūkin ir atliko nemažai darbo. Tvar
kė būklo aplinką, taisė kelią, turėjo 
progos sėkmingai pažuvauti ir pa
bendrauti. Reikia tikėtis, kad ten 
įvykęs pavasarinis susirinkimas taps 
klubo tradicija. Ateinančio savaitga
lio išvykos metu įvyks žuvavimo 
ir lėkštelių šaudymo prizinės varžy
bos. Žuvavimas prasidės liepos 1 d., 
7 v.r. ir truks iki liepos 3 d. 2 v.p.p. 
Šaudymo varžybos prasidės liepos 2 
d., 10 v.r., baigsis 3 v.p.p. Valdyba 
tikisi, kad visi nariai dalyvaus.

Tarptautinės žaidynės

prieš
PELE ir SANTOS
Profesijonalinis futbolas 
VARSITY STADIJONE
Trečiadienį, liepos 5 d., 
8.30 valandų vakaro

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

bininkų reikalais.
R.Stanfieldo vadovaujama pro

gresyviųjų konservatorių parti
ja jieško rimtų kandidatų se- 
kantiem federacinio parlamen
to rinkimam. Ypatingas dėme
sys yra skiriamas Torontui, kur 
1968 m. buvo išrinkta 17 libe
ralų ir 3 NDP socialistai, o visi 
konservatorių kandidatai krito 
nelygioje kovoje. Tada liberalai 
Toronte gavo 50% balsų, NDP 
socialistai ir konservatoriai — 
po 25%. Paskutiniais duomeni
mis, liberalų populiarumas To
ronte dabar yra kritęs 10%, 
konservatorių pakilęs 9%, NDP 
socialistų — 2%. Toronto Park- 
dale apylinkėje konservatorių 
kandidatu sutiko būti čekų kil
mės žurnalistas ir politinis ko
mentatorius Lubor J. Zink, di
delis antikomunistas ir nuolati
nis premjero P. E. Trudeau kai
rėn linkusio liberalizmo bei jo 
ekonominės politikos kritikas 
naujajame “Toronto Sun” dien
raštyje. Lubor J. Zink “Toron
to Telegram” dienraštyje yra 
paskelbęs lietuviams, latviams ir 
estams palankių rašinių, re
miančių Baltijos kraštų išlaisvi
nimą. Sekančiuose rinkimuose 
jo pagrindiniais priešais Park- 
dale apylinkėje bus dabartinis 
lenkų kilmės parlamento atsto
vas dr. S. Haidash ir NDP so
cialistų kairiojo sparno narys M. 
Watkins, priklausantis tautinės 
ekonomijos vadų grupei, kuri 
pasisako prieš JAV kapitalą ir 
svajoja apie nepraktišką didžių
jų įmonių suvalstybinimą.

Pajieškojimas
Jieškomas Stasys Andriuškevičius, 

gimęs 1897 m. Serdokuo.se, Vilkaviš
kio apskr., 1928 m. atvykęs Kanadon, 
1946 m. gyvenęs Toronte, Ontario. 
Jicškomasis arba apie jį žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti: Consu
late General of Lithuania, I Trillium 
Terrace, Toronto 18, Ontario.

Ateitininkų žinios
Nauja moksleivių sąjungos centro 

valdyba buvo išrinkta Dainavoje pra
ėjusį savaitgalį iš klevelandiečių. 
Pirmininkė yra E. Razgaitytė. Pasku
tinius ketverius metus sąjungos cent
ro valdyba buvo Toronte. Jos pir
mininkais buvo Algis Puteris ir pas
kutinius dvejus metus — Eug. Gir- 
dauskas. Naujai valdybai linkime 
Dievo palaimos ir jėgų tęsti tą gana 
sunkų ir reikšmingą darbą.

Wasagos stovyklos metu ruošiama 
ekskursija į Stratfordo festivalį. Eks
kursija įvyks liepos 26 d. Bus vai
dinama Šekspyro “As you like it”. 
Bilietų kaina — $2.50. Stovyklauto
jai, kurie važiuos, turės sumokėti už 
kelionę autobusu. Visi, kurie norės 
važiuoti, prašomi patys tuos pinigus 
susitaupyti ir tuo palengvinti tėvams, 
kurie moka už stovyklą.

Stovyklai registracija jau pradėta 
ir visi prašomi registruotis kiek ga
lima anksčiau. Šiais metais bus ne
maža stovyklautojų iš JAV, nes tuo 
pačiu metu Gerojo Ganytojo stovyk
lavietėje bus L. Fronto Bičiulių sto
vykla. Ten stovyklaują tėvai atveš 
savo vaikus ateitininkų stovyklom

Dar trūksta poros šeimininkių. 
Kas galėtų ir norėtų virtuvėje pa
dėti, yra prašomos paskambinti Zig
mui Girdauskui tel. 533-0342.

Skautų veikla
• Birželio 17 d. Hamiltone mirė 

v.s. E. Reikenis, buvęs Vokietijoj 
tuntininku, rajono vadeiva, su v.s.
A. Krausu parašęs populiarų skau- 
tamokslio vadovėlį "Tau, skiltinin- 
ke”, visą laiką bendradarbiavęs skau
tų spaudoje. Palaidotas Sv. Jono lie
tuvių kapinėse.

• 13 Mindaugo dr-vės skautų bir
želio 24-25 d. iškylavo Romuvos apy
linkėse. Skiltys atliko miške žygius, 
o ilgesnė kelionė baidarėmis ir val
gio gaminimasis leido kiekvienam 
įsigyti daugiau patyrimo. Už trans
portą skautai dėkingi dr. J. Yčui, 
K. Asevičiui, L. Kalinauskui ir A. 
Grybui.

• Mindaugo dr-vėje dviratininko 
specialybę įsigijo: V. Asevičius, R. 
Dūda, E. Grybas, G. Senkevičius, A. 
Senkevičius, A. Stulginskas, M. Ša
rūnas, A. Markūnas, E. Putrimas, T. 
Valickis, A. Valickis ir A. Kalinaus
kas.

• LSS Skaučių Seserijos spaudos 
vajui per “Šatrijos” tuntą aukojo $5: 
R. Kuprevičienė, A. Stepaitienė; $2:
B. Mažeikienė, V. Montvilas, P. Imb- 
rasas, O. Indrelienė, kun. A. Žilins
kas; $1: R. Valickienė, J. Valiukienė, 
G. Stripinienė, E. Gudaitis, B. Kas
peravičienė, J. Kazilienė, A. Yčienė, 
O. Asevičienė, K. Lembertas, H. S. 
Petkai, S. Kojelienė, S. Draugelie- 
nė, M. Kalinauskienė, L. Sendžikie- 
nė, V. Stukienė, M. Marcienė, J. Ma
čiulis, K. Asevičius ir I. Meiklejohn. 
Ačiū.

• Birželio 20 d. ps. A. Seškuvienės 
bute įvyko skautininkių sueiga, ku
rioje įžodį davė B. Abromaitienė ir 
I. Zubienė.

• Vyr. skautės kandidatės, išėju
sios nustatytą programą, dėkoja už 
pašnekesius ps. R. Žilinskienei, sės. 
ps. Ignei, ps. A. Seškuvienei, s. B. 
Mažeikienei, ps. P. Saplienei ir J. 
Ceponkutei.

• Linkėjimai sesei G. Sinkevičiū
tei, sukūrusiai šeimą.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai 
linki sveikatos sustiprėjimo v. s. V. 
Skrinskui.

• Dešimtmečio proga Romuvo
je statomas paminklas — natūra
laus akmens, kryžiaus ir skautų šū
kio kombinacija. Prie to darbo dau
giausia prisideda p. Garbas. Skau
tiškas ačiū jam. C. S.

• Beliko vienas savaitgalis iki jau
nimo kongreso ir kitų stovyklų Ro
muvoje. Nors stovyklos komitetas, 
talkinamas nedidelio skaičiaus asme
nų, atliko daug pagrindinių darbų, 
bet liko dar neužbaigti bendrieji 
stovyklos tvarkingumo darbai. Romu
vos komitetas kreipiasi į visus, ku
rie Romuvą statė darbu ir auka ir ku
rie ja naudojasi, skirti liepos 1-2 d. 
savaitgalio bent vieną dieną talkai 
Romuvoje. Ją aplankys laisvojo pa
saulio rinktinis lietuvių jaunimas, 
nemažas skaičius intelektualų-paskai- 
tininkų. Mums visiems, kurie Romu
vą statėm, turėtų vienodai rūpėti 
jos graži reprezentacija. Tikimės, 
suprasite reikalą ir ateisite talkon. 
Praleiskime savaitgalį Romuvoje, ne 
tik talkindami, bet ir maloniai pail
sėdami sveikame ore, saulėje, ežere. 
Kartu primename, kaip buvo susi
tarta, kad kiekviena vietovė atsiun
čia savo žmones palapinėms statyti.

v. s. K. Batūra, 
Romuvos valdybos pirm.

ATLIEKU GRIND vi 
ATNAUJINIMO

(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus. Skambinti 
Alfonsui LE 6-2805.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards naiy.

Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 * 1611 Bloat St. W.
SWANSEA, gražus nedidelei šeimai vienaaugštis (bungalow); labai 
moderni virtuvė, alyva šildomas, garažas su privačiu įvažiavimu, arti 
Bloor. Pilna kaina $26.900.
HIGH PARK RONCESVALLES, apie $10.000 įmokėti; didžiulis gra
žus 12-kos kambarių atskiras namas, 3 modernios virtuvės, vande- 
niu-alyva šildomas, naujas garažas su plačiu įvažiavimu; gauna apie 
$355 mėnesinės nuomos ir sau nemokamą butą. Viena atvira skola. 
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.
KINGSWAY — PRINCE EDWARD, puikus 6 kambarių atskiras na
mas, kvadratinis planas, graži moderni virtuvė, šalia pristatytas ga
ražas su privačiu įvažiavimu, arti susisiekimo, skubus pardavimrs, 
gražus kiemas, įmokėti apie $8.000.
ORIGINALUS TRIBUTIS, maždaug 10 metų senumo; dideli gražūs 
butai su balkonais, $7.200 nuomos, $10.000 įmokėti, skubąs parda
vimas. : t.

Didelis pasirinkimas vienaaugščių (bungalow)
Al. Garbenis, arba Pr. Kerberis,
namų tel. HU 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Pardavusiems bei pirkusiems per mus
SPECIALUS P ATAR N A VI MAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
5V2% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6!4% už 1 m. term. dep. 
6’/2% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš penkių

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius 
milijonų dolerių

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

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

Ontario 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 stoti. 
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.

DANISH SŲSTO
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IŠ BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės 4. 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

ČESNAKAS-
geras vaistas 
Cesnokos (garlic) yra natūralu* krau
jų valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo netva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jos 
lunaikino."ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per litisus ilmtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomųja bei stiprinamųjų 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikos. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžut* vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi Uos česnako kapsulė* n e tu r 
nei kvapo, nei skonio.

PARCELS TO.EUKOPS

Hamiltone skyriui:
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-2003 

čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megxtinlg ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminė* ir draugai Europoje tikrai džiaugsi*.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
programos,

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

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

Serdokuo.se


Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus 

KILMONYTĖ ČIKAGOJE
Montrealyje gimusi lietuvaitė fil

mų ir televizijos aktorė Rūta Lee- 
Kilmonytė birželio mėnesį porą sa
vaičių praleido Čikagoje, kur vado
vavo Hinsdale priemiesčio bendruo
menės teatro pastatymams. Dirbda
ma beveik išimtinai su amerikiečiais 
mėgėjais, ji savo vaidybiniu talentu 
toli prašoko visus. Spektaklius ypač 
gausiai lankė Čikagos ir apylinkių 
lietuviai. Po spektaklių Rūta nekartą 
lietuviams tardavo šiltą lietuvišką 
žodį. Turėdama laisvo laiko, aktorė 
aplankė Jaunimo Centrą, kurio di
rektorius yra Rūtos dėdė kun. J. Bo- 
revičius, aplankė taip pat "Draugo” 
redakciją, o jos spektaklį mačiusiam 
Lietuvių Fondo steigėjui dr. A. Raz
mai pažadėjo padėti ir Lietuvių Fon
dui. Amerikiečių spauda ir televi
zija Rūtai teikė daug dėmesio. Vie
nas iš populiariųjų dienraščio “Sun- 
Times” bendradarbių Irv Kupcinet, 
kuris rašo tik apie garsiuosius meno, 
politikos bei visuomenės žmones (ar
timas draugas Romoje gyvenančio 
vysk. Marcinkaus), Rūtai skyrė dalį 
laiko savo vedamoje televizijos pro
gramoje. Vis buvo pabrėžiama Rūtos 
lietuviška kilmė ir anas įdomus fak
tas, kad prieš eilę metų ji sugebė
jo atsivežti savo močiutę iš anapus 
geležinės uždangos. Amerikiečiai to 
fakto neužmiršta.

LIKVIDUOJASI MARIJONAI?
Prie Hinsdalės, kur vaidino Rūta 

Kilmonytė, stovi buvusios lietuvių 
marijonų seminarijos rūmai, supami 
gražių sodų bei pievų. Kiek čia bū
ta lietuviškų gegužinių, išvykų! Va
saromis krykštaudavo lietuviai ber
niukai, suvažiavę į Tėvų marijonų 
vadovaujamas vasaros stovyklas. Da
bar gi iš neoficialių šaltinių teko 
sužinoti, kad tie dideli rūmai su 
koplyčia, sporto sale ir kitais įren
gimais bei tikrai viliojančia aplin
ka jau yra parduoti svetimtaučiui 
rangovui, prieš keletą metų nupir
kusiam buvusio marijonų ūkio žemę. 
Jei tai tiesa, lietuviai neteks gražios, 
ramios vietos, kuri taip buvo mėgs
tama. Sakoma, kad pardavę Hinsda
le, lietuviai marijonai nori stipriau 
iškelti Marianapolį. Apie pastarojo 
įtaką buvusiem jo auklėtiniam lie
tuviam kunigam bus užuominų re
portažuose iš kelionės po Pensilva
niją.

IŠSIKĖLĖ MUZ. ARMONAS
Aštuonerius metus išgyvenęs Či

kagoje, muz P. Armonas su žmona 
sol. J. Armoniene išsikėlė į Ročes- 
terį, kur gyvena jų dukra. Muz. P. 
Armonas į Čikagą buvo pakviestas 
mirus muz. Stepui Sodeikai. Jis tada 
perėmė abi a.a. S. Sodeikos turėtas 
pareigas: vargonininkavimą Sv. Kry
žiaus bažnyčioje ir “Dainavos" an
samblio vadovavimą.Ypač su“Daina- 
navos” ansambliu atliko eilę įdomių 
pastatymų. Tai liks įrašyta išeivijos 
liet, kultūros istorijoj. "Dainavos” an
samblis dabar jieško naujo, jaunes
nio dirigento. O gal jau ir turi, tik 
dar oficialiai neskelbia? Ansambliui 
labai reikia atsijauninti tokiais vei
dais, kokie sudarė daugumą a.a. S. 
Sodeikos laikais. Blogiau su vargo
nininkais. Kaip teko iš prof. J. Žile
vičiaus patirti, Šv. Kryžiaus parapija 
jau nebesaindysianti vargonininko 
muz. P. Armono vietoje. Lygiai kaip 
nebeturi vargonininko seniausia Či

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 ^raudos b-vių atstovybė

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti; nes automobilių 
skaičius yra ribotos.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19*^4 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.

Baltic Exporting Co. J" OTC»‘ToktX'
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

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

kagoje liet. šv. Jurgio bažnyčia Brid- 
geporte, kur dar tik prieš 20-18 me
tų giedodavo vienas geriausių tuo
metinėje Čikagoje muz. VI. Baltru
šaičio vedamas Sv. Jurgio par. cho
ras, padedant tuometinio Čikagos 
Lietuvių Vyrų Choro nariams. Te
galini guostis bent tuo, kad iki muz. 
P. Armono išsikėlimo Sv. Kryžiaus 
liet, bažnyčioje, ypač per didžiąsias 
šventes, vis skambėdavo gražios“Dai- 
navos” ansamblio giesmės. Gal per 
didžiąsias šventes ir ateityje Sv. Kry
žiaus bažnyčioje giedojimui vadovaus 
busimasis “Dainavos” ansamblio diri
gentas?

MIŠIOS UŽ KANKINIUS
Liūdnieji Baisiojo birželio įvykiai 

šiemet Čikagoje organizuotai nebu
vo minimi trafaretiniuose minėji
muose, nes tos pačios temos rėmuo
se žymiai įspūdingesnės buvo viešos 
demonstracijos, kai sužinota apie 
Lietuvos tikinčiųjų peticiją JT gen. 
sekretoriui ir R. Kalantos demonstra
tyvų susideginimą Kaune. Birželio 11 
d. visų lietuvių kankinių bei Kibiro 
tremtinių prisiminimui Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje vysk. V. 
Brizgio ir lietuvių jėzuitų iniciatyva 
atlaikytos Mišios, kuriose dalyvavo 
700-800 Žmonių. Trumpą, taiklų, do
kumentiniais faktais paremtą pa
mokslą pasakė vysk. V. Brizgys, o 
salę, bei altorių sumaniai ir tikrai 
skoningai dekoravo Jaunimo Centro 
dir. kun. J. Borevičius. Kitą sekma
dienį, birželio 18, už žuvusius kovo
tojus bei Sibiro kankinius Mišios 
buvo atlaikytos Marquette Parko liet, 
bažnyčioje, o vakare muz. VI. Balt
rušaičio vadovaujamas bažnytinis 
choras atliko Cherubini “Requiem”, 
dalyvaujant vargonų virtuozui muz. 
Z. Nomeikai iš Ročesterio. Profesijo- 
naliai paruošto koncerto klausėsi pil
nutėlė bažnyčia, nors buvo imamas 
ir įėjimo mokestis. Tuo tarpu šiuo 
liūdnu lietuviams laiku Čikagoje, 
vykstant Sovietų Sąjungos parodai, 
ALTos bei LB Čikagos apygardos 
pastangomis vyksta tos parodos pi- 
ketavimas. Piketavimo nuotraukas 
deda didieji Čikagos dienraščiai, net 
ir paties Marshall Fieldo leidžiami, 
nors jo protėvių vardo muzėjuj vyks
ta minėtoji paroda. Kas matė tą pa
rodą, sakė, kad šalia kitų ten yra iš
statyta net ir religinių eksponatų.

J. JANUŠAIČIO SUKAKTIS
S. m. birželio mėnesį suėjo 20 me

tų, kai gerai visiems pažįstamas 
plunksnos darbuotojas Jurgis Janu- 
šaitis laimingoje Dėdės Šamo žemė
je įkibo į prekybos verslą, ilgainiui 
kuklią maisto krautuvėlę, buvusią 18 
gatvės kolonijoje, išugdęs į didelę 
“Paramos” prekybą lietuviškame 
Marquette. Į liet, spaudos darbuoto
jų eiles įsijungęs dar neprikl. Lie
tuvoje, vėliau tą darbą tęsęs Vokie
tijoje, pirmaisiais prekiavimo me
tais JAV J. Janušaitis kuriam laikui 
plunksną buvo padėjęs į šalį. Dabar, 
kai prekyboje su partneriu J. Ma
žeika tvirtai atsistojo ant kojų ir už
tikrino ateitį ne tik sau, bet ir šei
mai, J. Janušaitis vėl yra vienas pro- 
duktingiausių spaudos darbuotojų. 
Būdamas LŽS cv iždininku, jis daug 
darbo bei laiko pašvenčia toms par
eigoms. O kur dar dešimtys kitų! Žė
ruodamas vaižgantiška šiluma, jis 
apie save yra subūręs daug draugų.

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

' ® SKAITYTOJAI PASISAKO
A. A. KUN. V. RUDZINSKĄ 

PRISIMENANT
1948 m. birželio mėnesį iš Vokie

tijos pabėgėlių stovyklų atvyko mū
sų grupė Kanadon. Buvome apgyven
dinti Londono paskirstymo stovyk
loje. Visi buvom pasirašę vienerių 
metų darbo sutartį. Pirmieji žings
niai svetimoj žemėj sunkūs, ypač 
nemokant kalbos. Ištiesę kaklus dai
rėmės, kaip paukščiai, nutūpę neži
nomoj saloj. Bet ilgai neteko laukti. 
Kitą dieną pasibeldė į mūsų stovyk
los duris kun. V. Rudzlnskas. Visų 
veidai atsisuko į nepažįstamą kuni
gą. Po trumpo pasisveikinimo jis 
prabilo į mus: “Brangūs tautiečiai, 
sužinojau, kad jūsų grupė atvyko į 
Kanadą su vienerių metų darbo su
tartimi. Jus dabar norės paimti vi
sokios darbovietės, kur atlikę sutartį 
galit išeiti invalidais". Jis nurodė, 
kaip nuo tokių darbų gintis. Visą lai
ką jis mus lankė, atnašavo šv. Mišias 
mūsų kambaryje ir kitokiuose rei
kaluose mums padėjo. Dabar gal 
kam kils mintis, kad kunigas dole
rius žvejojo mūsų tarpe. Tai netie
sa, buvo priešingai — jis mums pa
dėjo. Be to, mes buvom kaip elge
tos — turėjom tiktai kuprines.

Ir neteko ilgai laukti—atvyko “iš
rinktosios" tautos rangovas ir siūlė 
darbą 25-iem vyram miesto šiukšlių 
išvežime. Mes žinojom, kad ten ne
pakenčiamos darbo sąlygos ir atsi
sakėm. Suvažiavo ir daugiau panašių 
rangovų, bet mes atsisakėm. Kadan
gi stovyklos komendantas imdavo 
kyšius už gavimą stiprios ir pigios 
darbo jėgos, tai mums atsisakius nuo 
pasiūlymų, komendantas pradėjo la
bai pykti, kolioti — grasino mus 
grąžinti atgal j Vokietiją. Mes jo 
grasinimų nepabūgom, nes turėjom 
patarėją kun. V. R. Komendantas su
prato, kad čia kunigo darbas, norė
jo užkirsti kelią jam pas mus ateiti, 
bet mes pasipriešinom, pareikšdami, 
jog kunigas ateina tik dvasios reika
lais. Mūsų grupėje buvo ir išsilavi
nusių žmonių, kaip p. p. Meiliūnas, 
Ulozas, P. Smalinskas ir kiti. Ko
mendantas, matydamas, jog mūsų 
neįveiks, be to, bijodamas, kad ir 
kitų tautybių neužkrėstume, ■— pasi
skubino patenkinti mūsų pageidavi
mus — išsiuntė vienus į sanatorijas, 
kitus j geležies įmones, trečius prie 
statybos. Tai vis a. a. kun. V. Ru- 
dzinsko nuopelnai.

Juozapas Zalatorius, 
Lietuvos kūrėjas - savanoris, 

Vyčio kryžiaus kavalierius
NEREIKIA ANGLŲ KALBOS

Kiek Jūs matėt anglų laikraščiuo
se lietuvių kalba straipsnių? Kodėl 
tad lenda angliški straipsniai? Ra
šote, kad skaitytojai graboriai laido
ja spaudą. Aš manau, Jūs patys lai- 
dojate. Kai bus daugiau angliškų 
straipsnių, Jūs patys palaidosite. Aš 
prisimenu, kaip lenkai palaidojo sa
vo laikraštį Buffalo mieste. Kol ne
buvo anglų kalbos, tai gyveno, o kai 
pradėjo angliškai rašantieji lįsti, nu
mirė be kunigo. Aš manau, taip bus 
ir su “Žiburiais” — palaidosite be 
kunigo. Jei kas moka už lietuvišką 
laikraštį, tai tegu ir būna lietuviškas. 
Kas nori rašyti angliškai, tegu eina į 
anglų laikraštį. Skaitytojai laikraš
čio nepalaidos, jeigu Jūs patys ne- 
palaidosit. Jei nerandat išeities, už
darykite laikraštį ir eikite grindų 
plaut ligoninėn. Tada neturėsite ne
malonumų ir nereikės apšaukti skai

A. ČIŽIKAS ALFA RADIO & TV
• Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus •

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

672 Landsdowne Ave. • Tel. 531-6165

Didžiausios ir gražiausios curopietiikoi mėsos ir skanėstų krautuvės.
Geros kokybės gaminiai. Didelis pasirinkimas. Konkurencinės kainos.

SPECIALUS B B « M Mf M M

k“™vLtF t i p -Top WIE ATS kas savaitę f- r DELICATESSEN
1727 BLOOR ST. WEST (prieš Keele požeminio stotį)
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL

Sheppard Ave. (Don Valley Parkway)

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

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

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko 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 atslkviečlant gimines

dienos metu arba vakarais

tytojų graboriais. Lietuvių laikraštis 
turi pasilikti lietuvišku, o ne angliš
ku. Sam Mikšėnas

NE GIRKSNOTI, 
O DEMONSTRUOTI

Jau net kelis kartus teko pastebė
ti JAV spaudoje, kad “Council Of 
Churches” finansiškai remia subver- 
sinę veiklą įvairių elementų Afriko
je, Azijoje ir P. Amerikoje. Gal ir 
duosnaus lietuvio centas nukeliauja 
į “Council Of Churches” iždą, o iš 
ten — į minėtus kraštus. Pridedu fo- 
tostatą iš “Toronto Daily Star”. Nuo
trauka aiškiai parodo, kaip vienos re
liginės organizacijos vadovai kelia 
taures su religijos priešais. Gal ši 
akcija turėjo paramą bei palaimini
mą iš “Council Of Churches”? (Ka
talikai į šią organizaciją neįeina. 
Red.).

S.m. kovo mėn. į mažytį Miami 
uostą Floridoje įplaukė Sov. Sąjun
gos laivas neva su mokslininkais- 
okeanografais. Nuo jat pirmos die
nos ištisas dvi savaites šį laivą pi
ketavo, apmėtė akmenimis, pomido
rais kubiečiai, žydai, ukrainiečiai ir 
kiti. Nors ir mažytė lietuvių grupė, 
bet tvirtai stovėjome dieną iš dienos 
prie savo trispalvės, kad ir stumdo
mi, barami tvarkos saugotojų-poli- 
cininkų.

A. Lukas
ATIDĖTI PERTVARKYMAI 

SPRINGHURSTE
Ontario provincijos valdžia yra su

planavusi Wasagos paplūdimį per
tvarkyti, nusavinti pagal ežerą 400 
pėdų pločio 8 mylių pakrantę. Ir 
šiais metais daug namų nupirkta ir 
nugriauta. Lietuvių apgyventoje vie
tovėje Springhurst keli asmens krei
pėsi į Department of Land and Fo
rests (Wasaga Beach Prov. Park, 
Box 183, Wasaga Beach, Ont.) ir ga
vo sekantį atsakymą:

“It is not expected that property 
acquisition will commence in your 
area for at least 2 years ... has a 
very low priority for purchase at this 
time”.

Wasagos savivaldybė ir rangovai 
veda kovą prieš vasarvietės sunaiki
nimą ir pavertimą parkais. Rango
vai, kaip p. Regina su 600 sklypų, 
Wheeler — 150, Yaniv — 80, Dow
ling — Robinson — 80 sklypų ir kt., 
laukia valdžios leidimo išdalyti nuo
savybes sklypais ir statyti namus. 
Bet valdžia viską sulaikė — tas že
mes nori paversti parkais. Eina gin
čai. •

“The residents of Wasaga are go
ing to be sold out and beach will 
become a government institution 
with little or no residents.”

Ontario valdžios planuotojai jau 
išleido kelis milijonus dolerių, supir- 
kinėdami vasarnamius ir žemės skly
pus. Dauguma (gal virš 90%) skly
pų ir vasarnamių savininkų yra nusi
statę prieš valdžios planuotojus ir 
kurorto sunaikinimą.

šia proga primenama visiems že
mių, nuosavybių savininkams, kad 
“under Ontario law the Gavernment 
cannot expropriate land over an 
owner’s objection until after an in
quiry has been held.” Pagal Ontario 
provincijos įstatymus, valdžia negali 
nusavinti nekilnojamo turto be sa
vininko sutikimo. Savininkas gali 
skųstis teismui dėl perėmimo ir kai
nos. K.

LENKIJA SEKA 
LIETUVIŲ KOVAS 

(Atkelta iš 1 psl.) 
domėjimas dar nebuvo atslū
gęs, kai jį iš naujo pakurstė Ro
mo Kalantos pasiaukojantis su
sideginimas. Reikia neužmiršti, 
kad lenkų tautoje tebėra gyvi 
praeities prisiminimai iš bendrų 
kovų su maskvinės priespaudos 
jungu — “už mūsų ir jūsų lais
vę". Lenkai yra jautrūs ir šian
dien lietuvių vedamai laisvės 
kovai, nors tai ir pridengiama 
oficialiu santūrumu. Ypač pa
brėžiama dabartinė Lietuvos 
jaunimo laikysena. Nors bendra 
nuomonė tuo tarpu yra, kad lie
tuviai “užmokės” už paskutinius 
įvykius, tačiau linkstama many
ti, jog kaip tik šie įvykiai Lie
tuvoje gali būti lemiamos reikš
mės visai tolimesnei Sov. Sąjun
gos vidaus raidai ir reikšti tikrą 
posūkį. Laikai nebe tie, sugrį
žimas į stalininius rėmus nebe
įmanomas. Maskva būsianti pri
versta daryti nuolaidas. Ta pras
me nurodomas nesenų Dancigo 
įvykių pavyzdys Lenkijoje, kur 
Giereko atėjimas valdžion reiš
kia rimtas režimo pastangas 
labiau prisitaikinti prie tautos 
reikalavimų.

Lygiai įdomus ir kitas reiški
nys, būtent, tų pačių dabartinės 
Lenkijos sluogsnių naujas susi
domėjimas ir išeivijos lietuvių 
laikysena bei įtaka. — A. L.

• Geraširdžiu dažniausiai būna 
žmogus, turintis gerą širdį, bet 
tuščią kišenę.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

UŽSAKYKITE DABAR 

GERIAUSIĄ DOVANĄ

I LIETUVĄ
SPECIALIUS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJ I M US

Jūsų giminės galės visko gau
ti tik už dalį reguliarios su
mos arba galės juos iškeisti į 
rublius specialiai augšta 
kaina. PILNAI GARANTUO
TA IR APDRAUSTA. Galite 
siųsti kokią tik norite sumą. 
Prašykite m ūsų nemokamų 

iliustruotų katalogų.
Užsakykite dabar tik per 
INTER T RADĘ 
EXPRESS CORP.
125 East 23rd. St., Fifth floor 
New York, N.Y. 10010, USA. 
Telefonas 982-1530

Labai svarbu!
Automobiliai

tik trumpam laikui 
skubiausias pristatymas

“ŽIGULIS” VAZ 2101_____
___________ JAV §3214.00 
“MOSKVIČIUS” 412 IZII___

JAV $3155.00 
“MOSKVIČIUS” 408 IE____

JAV $3033.00 
“ZAPOROŽEC” ZAZ 968 __
__________  JAV $2026.00 
Prašykite mūsų specialių 
biuletenių su automobilių 

iliustracijomis.
APARTAMENTAI
Prašykite mūsų specialių 

biuletenių
VARTOTI DRABUŽIAI

Mūsų specialybė — persiun
timas asmeninių reikmenų 
lankytojų iš Sov. Sąjungos. 
Minimumas — 100 svarų.

Prašykite mūsų specialių 
biuletenių. Mes turime 23 
metus patirties šiame vers
le ir daug tūkstančių pa

tenkintų klientų.
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Sovietinėje parduotuvėje

Pirkėjas: Ar šiuos batus il
gai galima dėvėti?

Pardavėjas: Žinoma, iki šiol 
dar niekas neatėjo pirkti nau
jos poros...

ŠYPSENOS
Maža klaida

— Greičiau paduok mano 
krepšį su instrumentais, aš tu
riu vykti pas ligonį, — sako gy
dytojas gailestingajai seseriai. 
— Jaunas vyras skambino, jei 
aš neatvyksiu, jis mirs.

— Ne, daktare, — atsako se
suo, — jis skambino ne jums, 
o man.

Teisė pasirinkti
“Alvudas aktyviai kovoja už 

kiekvieno lietuvio gyvybę — 
sveikatą. Nors užjaučiame jų 
veiklą, mes su jais nesutinkam 
iš principo. Mum atrodo, kad 
yra nemandagu atimti žmogui 
laisvę pasirinkti pačiam tinka
miausią mirties formą, ar tai 
būtų nuo lašinių valgymo, ta
bako, alkoholio, svoriui numesti 
tablečių ar muilo be fosfatų”.

(Iš “Ateities”)
• Musei, kuri nenori būti už

mušta, protingiausia nutūpti ant 
paties musmušio.

NUO 10 I H OS IKI DANGORAIZIOl 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

Gerardas Balčiūnas
Advokatas (barrister, solicitor)

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

Bloor Autorite Garage ?ta9rJ
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

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

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

Taisom ir parduodam pricinamom kainom 
televizijos priimtuvus — paprastus ir spal
votus, kclčlam senns — į naujus

1613 DUNDAS Street WestTel. 532-7733

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

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

Priėmimo laikas pagal susi
tarimą telefonu 537-1708

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wlktorla BUKOWSKA, R.O 
274 "RONCESVALLES AVE.

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

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

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

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

Telefonas 534 - 0563

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.

Meilė
— Ar myli mane?
— Beprotiškai.
— Numirtum dėl manęs?
— O ne. Mano meilė nemir

tinga.

Laukia suminkštėjimo
Jaunas vaikinas prašo savo su

žadėtinės tėvą leisti jai tekėti 
už jo:

— Tamstos dukterį karščiau
siai myliu. Suminkštinkit savo 
širdį ir atiduokit ją man!

— Mano širdis niekada nesu
minkštės. Aš klausau ne jaus
me, o smegenų.

— Tai ar aš galiu laukti tams
tos smegenų suminkštėjimo?

Nėra abejonės
— Kaip tu manai, Onute, ar 

myli mane Jonas?
— žinoma, kad myli.
— Tai iš ko tu sprendi? — 

klausia Marytė.
— Mat, as seniai pastebėjau, 

kad jis visas moteris myli, tai
gi myli ir tave.

• Yra žmonių, kurie tave la
bai myli, ir tokių, kurie tavęs 
labai nekenčia. Išmintingiausia 
nuo tokių laikytis nuošaliau.

Parinko Pr. Alš.

^ 231 -2661

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

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

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APSILJYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Toronto 

Metro Lie. PH. 136. Tel. LE 2-5191
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Sv. Jono Kr. par. žinios
— Praėjusį sekmadienį atšvęsta 

parapijos Globėjo šv. Jono Krikšty
tojo šventė.

— Šį savaitgalį pradeda stovykla
vimą Gerojo Ganytojo stovykla. Sto
vyklautojai renkasi šeštadienį ir sek
madienį.

— Nuo šio sekmadienio stovykla
vietėje sekmadieniais pamaldos 10 ir 
11 v. r.

— Praėjusį penktadienį iš par. 
bažnyčios lietuvių kapinėse palaido
tas a.a. Klemensas Meldažius. Velio- 
nies artimiesiems gili užuojauta.

— Sveikiname Joną ir Bronę Ake
laičius, švenčiančius 25 m. vedybinę 
sukaktį. Jų intencija penktadienio 
vakare atlaikytos padėkos pamaldos.

— Parapijos choro vadovas muz. 
S. Gailevičius išvyko vasaros atosto
gų. Vasaros metu sekmadieniais pa
maldų metu gieda visi tradicines lie
tuviškas giesmes.

— Vyrui tarp 50-60 metų yra leng
vas darbas arenoje. Teirautis kle
bonijoj.

— Lietuvoje įnirus a. a. Jonui 
Kundrotui, jo seseriai Onai Urnavi- 
čienei nuoširdi užuojauta. Uš velionį 
pamaldos — šį penktadienį, 8 v.r.

— Pamaldos: šį ketvirtadienį 8 v.r. 
už a.a. Povilą Budreiką, 9 v. r. už a. 
a.* Petrą Baltrukonį. Po Mišių šventi
namas paminklas lietuvių kapinėse.

— Sutuokta: dr. Stasys Šalkauskis 
ir Elzė Novošickytė.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Pamaldos sekmadienį — 9.30 
v.r. Tai paskutinės pamaldos prieš 
kun. A. Žilinsko išvykimą atostogų. 
Klebonas bus pasiekiamas pastora
ciniam patarnavimui iki liepos 13 d. 
Po šios datos, jeigu reikėtų kunigo 
patarnavimo, malonėkite skambinti 
pirm. G. M. Šernui 279-5076 arba 
tarybos nariams — O. Delkui 233- 
8510, P. Šturmui 252-4930. Normali 
parapijos programa bus tęsiama, pra
dedant pamaldomis rugpjūčio 6 d., 
9.30 v. r.

— Religinė vasaros mokykla vai
kams veiks liepos 4-14 d.d., 9.30-12 
v.r. Tėvai skatinami siųsti savo vai
kus.

— Birželio 20 d. šv. Jono liet, ka
pinėse palaidotas pik. Evaldas Rei- 
kenis, 81 m. amžiaus. Velionis pali
ko liūdinčius: žmoną A. Reikenienę, 
dukrą Elvyrą Kronienę Hamiltone, 
sūnų Ričardą Baltimorėj, JAV. Ap
eigas atliko kun. Alg. Žilinskas. Il
sėkis ramybėje.

— Nuoširdžiai dėkojame Silvijai 
šarkutei ir Vytautui Lenauskui, ku
rie vadovavo vaikų žaidimams perei
to sekmadienio parapijos iškyloje.

Religinio meno paroda atida
ryta šv. Augustino kunigų se
minarijoj Scarbore. Ją surengė 
Canadian Liturgical Society sa
vo metinės konferencijos pro
ga. Skulptūros skyriuje daly
vauja: Theo Harlander, Leon
hard Oesterle, George Wallace, 
Max Niffeler ir kt.; vitražų — 
Mercedes Horne; tapybos — 
Peter Dunn, Bruce Smith, Ker
ry de la Giroday ir kt.; grafikos 
— Charlotte Brainerd, Kay We
ber, Nancy Keehn, Telesforas 
Valius. Iš pastarojo kūrybos iš
statyti du kūriniai: Žemaitija 
VIII (spalvotas ofortas) ir Že
maitija L. (spalvota litografija).

Foto nuotraukų paroda vyks
ta Runnymede Branch viešojoj 
bibliotekoj iki birželio 30 d. Iš
statyti Eugenijos ir Auksuolio 
Ed. Valiūnų meniški darbai.

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

TORONTO LIETUVIU šeima jieško 
studentės ar gimnazistės gyventi du 
mėnesius kartu ūkyje prie Wasagos 
ir prižiūrėti dvi mergaites. Bus at
lyginta. Kreiptis šiuo adresu: Mrs. J. 
Valevičienė, 31 Hawthorn Ave., To
ronto 5, Rosedale. Tel. 962-4826 arba 
964-7181.
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.

LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ

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

Įvairios savo pastate rūkytos dešros ir mėsos, lietuviški sūriai, 
paršiukai, rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai ir kt.
UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR TELEFONU. NEMOKAMAS PRISTATYMAS

Prisikėlimo par. žinios
— Mišios: trečiad., 7.30 v. — už a. 

a. O. Plioplienę, užpr. P. Jacikų; 8 v.
— už a.a. E. Kybartienę, užpr. p. 
Jaskų; šeštad., 8 v. — už a.a. Emili
jos vėlę, užpr. p. Kaulių; 8.30 v. — 
už a.a. J. V. Virbicką, užpr. p. Sve- 
tulevičių; 9 v. — spec, int, užpr. p. 
Danilevičių; sekmad., 9 v. — už a.a. 
M. Slapšį, užpr. V. Slapšienės; 10 v.
— už a.a. J. S. Gudelius, užpr. M. J. 
Gudelių; 11.15 v. — už a.a. M. Der
vinį, užpr. S. Dervinienės.

— Mėnesinė rinkliava parapijos 
skoloms sumažinti — šį sekmadienį.

— Nuo liepos 8 iki rugpjūčio 13 
d. gyvenantiems ir vasarojantiems 
Wasagos apylinkėje T. pranciškonų 
stovyklavietėje Mišios laikomos 11 
v.r. Išpažinčių klausoma prieš Mišias.

— Dėkojame provincijolui T. G. 
Kijauskui, SJ, ir kun. P. Totoraičiui 
už atsilankymą ir talką parapijoje.

— Kurie dar nespėjo užsisakyti 
pirmosios Komunijos nuotraukų, pra
šomi skubiai susisiekti su B. Tarvy
du vakare po 6 v. tel. 767-4737.

— Liepos mėn. pradžioje T. Pla
cidas išvyks į Kanados šiaurę įr grįš 
antroje mėnesio pusėje. Klebono par
eigas eis T. Benediktas.

— Aušros stovyklavietėje tarp 
įvairių užsiėmimų bus skiriama daug 
dėmesio ir sportui: krepšiniui bei 
lengv. atletikai. Krepšinio instruk
torium bus prityręs krepšininkas p. 
Miniota.

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

— Aušros stovyklai reikia šeimi
ninkių. Kas galėtų pagelbėti tarp lie
pos 8 ir 22, malonėkite paskambin
ti į par. raštinę.

— Praėjusią savaitę stovyklos tvar
kymo darbuose talkino: A. Baltrušai
tis. R. Juknevičius, K. Poškienė, V. 
Taseckas, Tėv. Rafaelis ir Tėv. Ta
das. Visiems labai nuoširdus ačiū. 
Dar labai reikia talkininkų ateinan
čiam savaitgaliui, nes tai bus pasku
tinis savaitgalis prieš pradedant sto
vyklavimo sezoną.

— Sutuokta: Antanas Giniotis ir 
Regina Kryžanauskaitė.

— Pakrikštyta Juozo ir Ritos Ka- 
rasiejų dukrelė Aurelija Rita.

Prisikėlimo parapijos kredi
to kooperatyvas bus uždarytas 
liepos 3, 4 ir 5 d. d.; kitomis 
dienomis veiks normalia tvarka.

Ryšium su jaunimo kongresu 
privačios iniciatyvos pastango
mis išleistas spalvotas atvirukas 
su Lietuvos vėliava ir Vyčiu ir 
platinamas įvairiose vietose. Ja
me įrašytas sveikinimas kongre
sui ir anglų kalba primenamas 
Baltijos kraštų pavergimas.

Siuntinių b-vių atstovas 
St. PRAKAPAS

49 NORSEMAN Street, 
Toronto 18, Ontario

Tel. 233-4486

Priima užsakymus visų gaminių, 
leidžiamų siųsti. Pilnai apdraus
ta. • Parduodu įvairias lietu
viškas ilgo grojimo plokšteles, 
odinius albumus, prie automobi
lių klijuojamus vyčius. Siunčiu 

paštu į betkurią vietovę.

ELEKTROS RANGOVAS
Fleet Electric Co. Ltd.

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

Vasarnamiams 
sklypai

tik 89 mylios nuo Toronto
$200 įmokėti

Vh akro. Pilna kaina — 
tik $2.300

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

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.

Liepos 14, penktadienį, 9 v.v., 
tuoj po rungtynių, Metropo
litan Police Association 
klube (180 Yorklond Blvd., 
Willowdale) ruošiamas

svečiu priėmimas - vaisęs

KARAVANE DALYVAUJA IR LIETUVIAI
Toronto tautybių savaitė — 

karavanas prasidėjo birželio 24 
d. ii- truks iki liepos 1 d. imti
nai. šiemet dalyvauja 42 pavil
jonai, įrengti paskirų tautybių 
patalpose. Karavanas pradėtas 
organizuoti 1969 m. Tada jame 
dalyvavo 29 paviljonai, pernai 
— 35, šiemet — 42. Tai vienin
telis tokio pobūdžio renginys Š. 
Amerikoje. Kiekviena tautybė 
savo paviljone per visą savaitę 
rodo savo kultūrinius lobius, or
ganizuoja pramogas ir vaišina 
svečius savo krašto gaminiais. 
Per pastaruosius trejus metus 
karavano paviljonus aplankė mi
lijonas žmonių. Lankant pavil
jonus, reikia nusipirkti pasą už 
$3. Tai bilietas, galiojąs visiems 
paviljonams. Juos lankyti gali
ma savom eismo priemonėm ar
ba specialiais karavano autobu
sais, kurie pradeda savo kelio
nes nuo senosios miesto rotu
šės (James Stz).

Kiekviena tautybė stengiasi 
įrengti savo paviljoną kiek ga
lint originaliau, juoba, kad šiais 
metais numatyti net trys pri
zai už geriausius paviljonus — 
auksinis, sidabrinis ir bronzinis. 
Pirmasis prizas pavadintas Ze
nos Kossar vardu, nes ji buvo 
karavano iniciatorė. Sudaryta 
vertintojų komisija: R. Evans, 
buvęs “Telegram” pramoginio 
skyriaus red., Ontario meno ta
rybos narys; L. Major, teatro re- 
žisorius St. Lawrence Centre, D. 
English, dailės patarėjas “The 
Toronto Star” dienraštyje. Ši 
komisija, lydima karavano ren
gėjų atstovės C. Murray, lankys 
visus paviljonus, nieko iš anks
to nepranešdama. Prizų laimė
tojai bus paskelbti karavano už
baigos baliuje liepos 3 d. Royal 
York viešbutyje. Ten bus išrink
ta ir “Miss Caravan”. Paviljo
nai bus vertinami pagal taškų 
sistemą, atsižvelgiant į svetin
gumą, originalumą, puošnumą, 
valgius, gėralus, pramogas — 
programą, aprangą, rankdar
bius, tautybės išraišką (iden
tity).

Ten pat numatytos premijos

GRANDIOZINIS ESTŲ FESTIVALIS
Laisvojo pasaulio estų festi

valis įvyks liepos 8-16 dienomis 
Toronte. Tai pirmas tokio gran
diozinio masto renginys, kuria
me dalyvaus 12.000 estų, t. y. 
šeštadalis estų išeivijos. Jame 
bus sutelktos visos kultūrinės- 
meninės pajėgos. Ištisą savaitę 
vyks sporto rungtynės, konfe
rencijos, seminarai, simpoziu
mai, parodos, vaidinimai, ban
ketai, šokiai. Numatytas ir teat
rų festivalis su 6 vaidinimais bei 
koncertais St. Lawrence teatre. 
Didžiojo festivalio centras — 
dainų šventė, koncertas, tauti
niai šokiai ir ritminė gimnasti
ka. Visa tai įvyks liepos 15, šeš
tadienį, parodų aikštėje. Pro
grama prasidės žygiu nuo 
Queen’s Park 9 v.r. Apie 6000 
estų žygiuos pagrindine Toron
to Yonge gatve į Nathan Phil
lips Square, kur juos pasitiks 
įvairūs Kanados pareigūnai, o 
buvęs premjeras J. Diefenbake- 
ris pasakys kalbą. 2 v.p.p. pra
sidės dainų šventė, kurioje da
lyvaus 1000 dainininkų bei mu
zikų. 9 v. v. parodų aikštės sta
dijone įvyks specialus spektak
lis, skirtas muzikai, judesiui ir 
šviesai. Dalyvaus 1000 gimnas
čių ir 500 šokėjų. 60 grupių at
vyks iš visų pasaulio kraštų. Pa
žymėtina ypač tai, kad didžioji 
šventės programa skirta ne tik 
estams, bet ir visom kitom tau
tybėm. Rengėjai kreipiasi į ka
nadiečių visuomenę plačiu mas
tu ir yra išvystę gana stiprią 
propagandą. Dalyvauti yra pa
kviesti visų valdžių sluogsniai.

KAS UŽ LIETUVĄ KOVOJA, 
TAS Į LIETUVIŲ FONDĄ STOJA!

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

Angliškos vilnonės, “mohair”, “terylene” medžiagos

Ed. Kondratas, siuvėjas
Individualus pritaikymas

Tel. 533-5454

^AUSTRALIJOS lietuviai
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Antrosios rungtynės — LIEPOS 15, ŠEŠTADIENĮ, 4 v.p.p. 
Australijos lietuvių rinktinė — Toronto lietuvių rinktinė 
Abejos rungtynės įvyks Ryerson Polytechnical Institute, 

50 Gould Street, Toronte.

Norintieji dalyvauti vaišėse ir susipažinti su Australijos 
lietuviais sportininkais prašomi kreiptis į K. Grigaitį 
tel. 429-5334, arba O Kušneraitj tel. 244-0107.

ORGANIZACINIS KOMITETAS

lankytojams, kurios bus paskirs
tytos loterijos būdu. Laimėjęs 
gaus nemokamą kelionę dviem 
asmenim ir dviem dienom į Lon
doną ar Vieną.

Karavano metu ištisą savaitę 
bus nemokamai atliekama pra
moginė programa šeimoms Na
than Phillips Square 12 v. ir 5 
v.p.p. Karavano užbaigai numa
tyta speciali iškilmė liepos 1 d. 
Nathan Phillips Square, nes tai 
kartu ir Kanados Diena.

Karavano rengėjų komitetą 
sudaro: pirm. L. Kossar, koor
dinatorė Z. Kossar, ižd. J. C. 
Aldred, C. A., propagandos va
dovas B. Hawkins, nariai — adv. 
G. Sukornyk, W. A. Ingram, J. 
W. V. Stephens; reikalų ved. 
G. Maddox, jr.

Lietuvių paviljonas “Vilnius” 
įrengtas Lietuvių Namuose, 
1573 Bloor St. W.' Birželio 24, 
šeštadienį, pradėjo veikti visų 
tautybių paviljonai su parodo
mis, meninėmis programomis, 
užkandinėmis. Lietuvių paviljo
nui teko vėlintis dėl pastate da
romo kapitalinio remonto. Kita
taučiai, atsilankę tą šeštadienio 
popietę “Vilniuje”, rado labai 
kuklią aplinką ir betriūsiančius 
pareigūnus. Meninę programą 
šeštadienio vakarą atliko Wind- 
soro mergaičių kvartetas. Sek
madienį paviljono vaizdas page
rėjo: atsirado didelis užrašas 
“Vilnius”, kuklutė paroda pra
siplėtė, pasipildė rodiniais (tau
todailės, dail. Dagio skulptūro
mis ir kt.), užkandinė pasidarė 
puošnesnė. Pagausėjo ir lanky
tojai, kuriems apie Lietuvą gra
žiai aiškino Silvija šarkutė, ap
sirengusi tautiniais drabužiais. 
Lietuvių paviljonas, žinoma, bū
tų žymiai įspūdingesnis, jeigu 
būtų įrengtas jau baigtame re
montuoti pastate. Paviljonas 
veiks kasdien iki liepos 1, šeš
tadienio, imtinai. Meninę pro
gramą protarpiais atlieka “Var
po” choras, taut, šokių grupė 
“Gintaras”, “Atžalynas", S. Kai
rio muzikinis vienetas. Progra
mos pradedamos nuo 6 v.v.

Ontario vyriausybė sutiko su
rengti net atskirą banketą 800 
festivalio svečių. Toronto mies
to taryba nupirko 500 bilietų, 
kuriuos išdalins įvairiems veikė
jams. Tai rezultatas sumanaus 
planavimo ir apdairaus verž
lumo.

Gabiųjų Downsview gimnazi
jos mokinių sąraše yra ir Ray 
Yokubyno pavardė. Jo pažymiai 
— 80;7.

Meno paroda, turėjusi įvykti 
prie miesto rotušės, dėl blogo 
oro atidėta birželio 30 ir liepos 
1 d. savaitgaliui.

Tautybių savaitę — karavaną 
gana plačiai reklamavo Toronto 
spauda. “Star Week” — televi
zijos ir pramogų programa 
tam skyrė nemažai vietos. Vie
noje nuotraukoje yra ir lietu
vaitė Ramona Morkūnaitė.

Lietuvių Vaikų Namuose vei
kiąs vaikų darželis, tvarkomas 
N. Pr. Marijos seserų, regist
ruoja darželio amžiaus vaikus 
nuo 3 iki 6 metų sekančiam se
zonui. Darželis bus uždarytas 
nuo rugpjūčio 4 iki rugsėjo ~5 d. 
Lietuvių vaikų šiame darželyje 
yra apie 20. Suinteresuoti tė
vai prašomi kreiptis tel. LE 4- 
5773 (57 Sylvan Ave.).

Automobilio nelaimėje sude
gė vyras, kurio tapatybės poli
cija dar nenustatė. Spėjama, kad 
tai Feliksas Norvidas.

A.a. Jonas Berkštys birželio 
25, sekmadienį, automobiliu iš
vykęs užmiestin švęsti Joninių, 
mirė ištiktas širdies smūgio.

ALGIS JUSTINAS VENSLOVAITIS, 
baigęs ketvertų metų inžinerijos 
kursą (engineering science) baka
lauro (BA) laipsniu Toronto univer
sitete. Toliau tęs studijas magistro 
laipsniui gauti

Antrojo pasaulio liet, jaunimo 
kongreso uždarymas įvyks To
ronte liepos 15-16 d.d. Sugrįžus 
kongreso atstovams ir jaunimui 
iš stovyklos Romuvoj, liepos 15, 
šeštadienį, 7.30 v.v. įvyks kon
greso uždaromieji šokiai ir kon
certas Crang Plaza auditorijoj 
(Wilson-Jane), kuri talpina apie 
1000 svečių, šokiams gros Čika
gos neolituanų orkestras, vad. 
A. Modesto. Sekmadienį, 2 v.p. 
p., Prisikėlimo bažnyčioje iš
kilmingos pamaldos. 3.30 v.p.p. 
Brockton auditorijoj — iškil
mingas uždaromasis kongreso 
aktas ir iš visų kraštų suvažia
vusių jaunųjų talentų pasirody
mas. Lietuvių Namuose įvyks 
kongreso uždaromasis pokylis 
su šokiais. Kreipiamės į Toron
to lietuvius prašydami apnakvy- 
dinti iš kitų kraštų atvažiavu
sius atstovus, kurių bus apie 
200. Galintieji priimti nakvy
nėn prašomi paskambinti J. R. 
Simanavičiui tel. 534-1274. Vė
liau bus paskelbti nakvynių ko
misijos telefonai.

J. R. Simanavičius, 
koordinatorius

Kanados savaitė paskelbta 
nuo birželio 26 iki liepos 2 d. 
Specialus komitetas organizuoja 
visoje Kanadoje specialias iškil
mes. Toronte bus minima Kana
dos Diena (Dominion Day) lie
pos 1. Prie Ontario parlamento 
rūmų bus iškelta vėliava su ati
tinkamom iškilmėm ir sureng
tas piknikas plačiajai visuome
nei su meninie programa ir už
kandžiais. Piknikas prasidės 11 
v.r. ir baigsis 2 v.p.p. Vėliavos 
pakėlimas bus 11.35 v.r.

Gerojo Ganytojo stovykla 
Springhurste prasideda šį sa
vaitgalį, liepos 1 d., ir truks 3 
savaites. Stovyklautojai prašo
mi atsivežti pagalvę, paklodes ir 
antklodę arba miegmaišį. Ap
rangai reikia stovyklinių-spor- 
tinių drabužėlių, maudymosi 
kostiumo ii' šventadieninių dra
bužių. Primenama, kad naktys 
būna šaltos ir todėl reikia šil
tesnės aprangos vakarams. Visi 
prašomi atsivežti ligoninės ir 
gydytojo draudos numerius. 
Valgio indų bei įrankių atsi
vežti nereikia.

Lėšų gavimu Kanados lietu
vių kultūriniams vienetams iš 
federacinės vyriausybės rūpina
si KLB krašto valdyba. Ji išty
rė sąlygas bei kelius ir išsiun
tinėjo apylinkių valdyboms ati
tinkamą informaciją kartu su 
taisyklėmis ir prašymų blankais 
lėšoms gauti. Toje informacijo
je raginami kultūriniai lietuviu 
vienetai įteikti prašymus bei 
projektus feder. vyriausybei. 
Svarbu dalyką gerai pristatyti. 
Patariama tai padaryti per KLB 
krašto valdybą ir prieš tai pasi
tarti su regijoniniu pilietybės 
skyriaus vedėju. Pastaroio reko
mendacija bei patarimai daug 
lemia skiriant lėšas. Lietuviai 
iki šiol savo projektų nepatei
kė ir todėl negavo lėšų, nors ki
tos tautybės, ypač estai, gavo 
tūkstančius dolerių. Sekantis 
terminas prašymams įteikti — 
iki š.m. rugsėjo pradžios. Be to, 
prašymus paduoti galima betka- 
da. Kol kas prašymai švietimo 
bei mokyklų reikalu nepriima
mi.

Sv. Kazimiero par. žinios
— Birželio 18 d. įvyko parapijie

čių išvyka-gegužinė gražioje p. Vek- 
terienės vasarvietėje. 11.30 v.r. buvo 
pamaldos, kurias atlaikė mūsų kle
bonas. Jis kvietė prisiminti savo mal
dose J. Vekterį, kurio šeima visuo
met nuoširdžiai priima mus į savo 
vasarvietę. Išvyka buvo sėkminga — 
suvažiavo 31 automobilis. Buvo tur
tinga loterija su 22 laimėjimais. Pa
žaista įvairių žaidimų, o pabaigoje 
įvyko virvės traukimas. Viename ga
le buvo mūsų parapijos jaunimas,

TORONTO, ONT.
Jaunimo kongreso stovykla 

Romuvoje bus liepos 9-15 d.d. 
Užsiregistravusių jau yra apie 
250. Dar yra vietų. Skatinami 
ypač Kanados lietuviai jaunuo- 
liai-ės dalyvauti šioje stovyklo
je. Registruotis: 57 Sylvan Ave., 
Toronto 4, Ont. Tel. LE 4-5773.

Radijo stoties CHIN metinė 
gegužinė bus liepos 8 ir liepos 
9 d.d. Toronto centrinėje salo
je. Lietuviams atstovaus liepos 
8 d., 4 v.p.p., Toronto tautinių 
šokių grupė “Gintaras” ir Ha
miltono mergaičių choras “Ai
das”, vad. V. Verikaičio. Lietu
viai kviečiami dalyvauti. Tą pa
čią dieną ten pasirodys kitų tau
tybių meniniai vienetai ir bus 
vokiečių alaus festivalis.

Vyt. Barisas, ilgametis “TŽ” 
skaitytojas ir rėmėjas, lankėsi 
“TŽ” redakcijoj ir paaukojo 
$10. Jis gyvena Windsore, Ont., 
kur turi viešbutį.

Vestuvės ir sukaktys. Birželio 
24 d. Šv. Jono Kr. par. švento
vėje susituokė dr. Stasys Šal
kauskis (a.a. prof. St. Šalkaus
kio sūnėnas) su Elze Novošic
kytė, dr. Novošickio dukra; Pri
sikėlimo stovyklavietėje susituo
kė Antanas Giniotis su Regina 
Kryžanauskaitė. Pastarųjų ves
tuvinė puota taip pat įvyko Pri
sikėlimo stovyklavietėje; daly
vavo daug svečių, išskyrus ame
rikiečius, kurie dėl potvynių ne
galėjo atvykti. Birželio 23 d. Šv. 
Jono Kr. par. salėje atšventė 25 
metų vedybinę sukaktį Jonas ir 
Bronė Akelaičiai, dalyvaujant 
visai giminei ir gausiem bičiu
liam. Sukaktuvininkams įteikta 
daug dovanų ir išreikšta visa 
eilė sveikinimų.

Joana Juozaitytė-Valevičienė 
baigė Yorko universitete ang
lų literatūrą ir meno istoriją 
bakalauro laipsniu. Ji yra gimu
si Lietuvoje; mokėsi Loretto ir 
Etobicoke gimnazijose. Ištekė
jusi už Juozo Valevičiaus, tu
ri dvi dukras — Kristiną ir Vik
toriją. Po šešerių metų pertrau
kos ketina grįžti į studijas To
ronto universitete bei ruoštis 
magistrės laipsniui. 1963 m. ji 
buvo išrinkta “Miss Freedom" 
tautybių festivalyje Toronto 
O’Keefe Centre.

r " ;

Mūsų kredito unijos narei

A + A Katerinai Ambrasienei
mirus, jos giminėms ir artimiesiems nuoširdžių užuo
jautų reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos
“Litas" valdyba

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d. 
DRAUDIMO AGENTŪRA tel 727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781 
Albertas NO R K ELI Ū N AS, B.A. C.S.C., I B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827
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MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas ________  5.0%
Taupomąsias s-tas    6.0% 
Tenn. ind. 1 m. 6.5% (b. 6.25%) 
Term. ind. 2 m. 7.0% (b. 6.5%) 
Term. ind. 3 m. 7.5% (b. 7.75%) 
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. 

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

antrame — seniai “muskulingi” vy
rai. Po ilgesnės “kovos” jaunimas 
laimėjo ir gavo dovanų, pralaimėję 
“seniai” irgi buvo apdovanoti. Turė
jome ir svečių iš AV parapijos — 
komiteto pirm. J. Ladygą ir p.p. Lu
košiūnus. Pastarieji yra nuolatiniai 
svečiai mūsų visuose parengimuose 
ir išvykose. Išvykos pelnas — $160.

— Birželio 19 d. iš mūsų bažny
čios palaidota Katarina Ambrasienė. 
Praėjusį pavasarį ji su savo vyru 
Juozu rengėsi vykti į Lietuvą ir 
aplankyti savo gimtinę — gražiąją 
Suvalkiją. Jų kelionę sutrukdė jos 
vyro Juozo mirtis. Šiemet rengėsi 
vykti viena, bet svajonės vėl tapo 
sugriautos jos pačios mirties.

— Padaryta operacija p. Svotelie- 
nei Jewish General ligoninėje. Sun
kiai serga ir antrą kartą paguldytas 
į Jewish General ligoninę Julius 
Trumpa. K. A.

“Lito” darbo valandos pakei
čiamos abiejuose skyriuose nuo 
liepos 1 d. Geriausia jas pasitik
rinti nuolatiniame “Lito” skel
bime.

Ateitininkų stovykla “Balti
jos” stovyklavietėje prasidės lie
pos 15 d. ir truks iki liepos 22 
d. Stovyklos globėjas ir kapelio
nas — kun. L. Zaremba, SJ, ko
mendantas — Raimondas Vil
činskas iš Otavos. Mergaičių va
dovės — Dana Blauzdžiūnaitė, 
Irena Danytė iš Otavos ir Daria 
Styraitė. Berniukų vadovai — 
Rimas Ališauskas ir Rimas Žit
kus. Sporto vadovas ir vandens 
sargas — J. Bunys. Pirmąja pa
galba rūpinsis ir darbeliams va
dovaus J. Blauzdžiūnienė. Mer
gaičių globėja — Bronė Lukoše
vičienė. Virtuvės ir ūkio reika
lus tvarkys Julė ir Petras Ado
moniai. Stovyklos mokestis, 
įskaitant draudą ir registraciją, 
$25 vienam asmeniui. Registra
cijos ir informacijos reikalu 
skambinti tel. 256-5355.

J. Piečaitis tarnybos reikalais 
lankėsi Toronte. Jis dirba skai
tytuvų (kompiuterių) srityje ir 
seka naujų modelių gamybos pa
žangą.

Pasipiktinimą federaciniame 
parlamente sukėlė neįtikėtas in
cidentas Paryžiuje. Otavos kai
myninio Hull miesto tarybos na
rys J. M. Seguin su grupe kitų 
kanadiečių Paryžiuje aplanke 
Kvebeko Namais vadinama pro
vincijos ryšių su Prancūzija in
stituciją. Jos kultūrinių reikalų 
atstovas Y. Michaud, pamatęs 
ant J. M. Seguin švarko atlapo 
Kanados klevo lapo vėliavos 
ženkliuką, paprašė jį nusiimti, 
nes Kvebeko Namuose Paryžiu
je jis įžengęs į Kvebeko suve
reninę teritoriją. Susidaro įspū
dis, jok Kvebeko Namai Pary
žiuje yra tapę separatistų lizdu, 
nors juos finansuoja Kanados 
federaciją pripažįstanti premje
ro R. Bourassos Kvebeko vy
riausybė.
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Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ___________  ,8.5%
Nekiln. turto .......... ....... 8.5%
Čekių kredito ____  9.0%
Investacines nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
už paskolos sumą.


