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Kauno aidai
Tautos gyvenimas -r- kaip organizmas. Kai skauda Kaune, 

skauda ir Vilniuje, ir Čikagoje, ir Niujorke ... ir visose lietuvių 
kolonijose. Tai ryškiai matėm drąsaus jaunuolio Romo Kalantos 
atveju. Vargu ar buvo kuri lietuvių kolonija pasaulyje, kuri nepa
juto bendro tautos skausmo. Kiekviena jų reagavo savaip, pagal 
turimas galimybes. Vieni Kauno Įvykius sekė sugludę mažuose 
būreliuose, kiti išėjo į gatves, treti pasuko į didžiąją spaudą, ket
virti organizavo pamaldas ir 1.1. Visi buvo sujudinti vieno ir to 
paties skausmo, tačiau atoliepis buvo labai Įvairus. Sėkmingiausiu 
atoliepiu reikia laikyti žygius, kurie apeliavo i pasaulio viešumą. 
Mažiausiai vykę buvo tie sujudimai, kurie tenkinosi savo kiemu. 
Įdomu pasekti pačias būdingiausias formas, kuriomis šį kartą pa
vyko lietuviams pramušti senąjį tylos sąmokslą. Bene populiariau
sia ir gana veiksminga atoliepio forma buvo demonstracijos. Be
rods pirmasis išėjo į gatves Klevelando jaunimas. Nebuvo jis gau
sus, bet susilaukė netikėtai didelio viešumos dėmesio. Mat, jų de
monstracija sutapo su prez. Niksono kelione Maskvon, čikagiškių 
demonstracija, nors žymiai gausesnė, tokio dėmesio nebesulaukė, 
nes nebebuvo karšta naujiena. Sujudo ta linkme ir kitos didžiosios 
lietuvių kolonijos. Jų surengtos demonstracijos R. Kalantos auką ir 
laisvės šauksmą paskleidė po visą Šiaurės Ameriką. Visi didieji 
miestai daugiau ar mažiau pajuto lietuvių buvimą ir išgirdo jų 
balsą.

★ ★ ★

Pastebėtina, kad ši kartą labai aktyviai pasirodė mažosios lie
tuvių kolonijos. Paprastai jos linkusios manyti, kad mažumas viską 
paralyžuoja, kad dėl to jokia veikla neįmanoma. O jeigu kas ir pa
daroma, rašo korespondentai, kad “mūsų mažoj kolonijoj” paly
ginti daug padaryta. Patirtis betgi rodo, kad mažos, bet ryžtingos 
kolonijos gali net daugiau padaryti nei didžiosios, kur daug galvų, 
bet dar daugiau nuomonių. Štai akivaizdūs faktai. Delhi, Ont., lie
tuvių apylinkė priklauso prie mažųjų vienetų. Daugumą jos narių 
sudaro ūkininkai — tabako augintojai, išsimėtę gana dideliame 
plote. Nežiūrint to, Delhi lietuviai surengė plataus masto demonst
raciją, kurion sugebėjo įjungti ir vietines kitataučių organizacijas. 
Tuo būdu jie išėjo vietos gyvenimo priekin ir laimėjo visuotinį dė
mesį. Tai bene pirmas toks atvejis bent Kanados lietuvių gyveni
me. Panašus dalykas įvyko St. Catharines, Ont., mieste, kur lietu
viai gausumu nepasižymi. Jie ėmėsi iniciatyvos organizuoti de
monstraciją, kurion įsijungė ir kitos etninės grupės, pažįstančios 
sovietinę rusų priespaudą. Tai irgi labai sėkmingas žygis, laimėjęs 
vietinės spaudos ir aplamai viešumos dėmesį. Trečias būdingas "pa
vyzdys — Vašingtono lietuviai. Vieni jie niekam negali imponuoti, 
nes negausūs. Užtat jie ėmėsi iniciatyvos organizuoti pamaldas 
katalikų katedroje, kurioje dalyvauja tūkstančiai amerikiečių. Ir 
tai jiems gražiai pavyko — Lietuvos kančia buvo iškelta labai pla- 
čion viešumon. Tai tik keli pavyzdžiai, rodą, kad kartais mažieji 
daugiau padaro nei didieji.

★ ★ ★

Kauno įvykių atoliepyje šį kartą stipriau pasireiškė ir pavie
niai asmenys. Tiesą pasakius, visur lemia paskirų asmenų inicia
tyva, bet kai ji reiškiasi sutelktinėm formom, nuopelnai tenka 
organizuotiem vienetam, šiuo atveju turime galvoje privačią ini
ciatyvą, kuri Kauno ir aplamai Lietuvos įvykius išnešė viešumon, 
štai vienas kitas pavyzdys. Visi žinome, kad sunku patekti į tele- 
•vizijos programas su Lietuvos temomis, bet karštom progom atė
jus, pasirodo, galima. Antai Ročesterio universiteto prof. A. Kli
mas sudomino vienos programos vedėją, kuris tuojau pakvietė jį 
net 15 minučių pokalbiui apie Lietuvos įvykius, JAV lietuvius ir 
pan. Ši programa pasiekė milijonus žiūrovų. Tai pavyzdys, rodąs, 
ką gali padaryti vieno asmens privati iniciatyva. O tokios inicia
tyvos spaudos srityje būta nemažai. Dauguma tokių asmenų liks 
nežinomi, nors jų įkvėpimu, paskatinimu pasirodė didžiojoj spau
doj vedamieji ir kiti straipsniai apie Kauno įvykius. Yra žinoma, 
kad pvz. prof. J. Pikūno laiškas Detroito dienraštyje rado gana pla
tų susidomėjimą. Kaliforniečio L. Valiuko iniciatyva jau nepirmą 
kartą paskaitė amerikiečiai apie Lietuvos priespaudą. Venecueloj 
gyvenąs inž. Venckus, remiamas venecueliečių komiteto, Bendruo
menės vardu paskelbė didžiausiame vietos dienraštyje protesto raš
tą Sov. Sąjungos ambasadoriui. Tai vis išradingi pavyzdžiai veik
liųjų lietuvių, sugebančių būti Kauno aidu viešojoj pasaulio opi
nijoj. Pr. G.
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SOViETSNĖS ŽVALGYBOS TINKLAS

Pasaulio įvykiai
PINIGŲ RINKĄ EUROPOJE VĖL SUKRĖTĖ BRITANIJOS NUTARIMAS 
atpalaiduoti svarą nuo jo oficialaus 2.60 amerikietiško dolerio kur
so. šį žingsnį padiktavo didėjantis Britanijos prekybos deficitas. 
Atsisakymas oficialaus svaro kurso iš tikrųjų reiškia šio piniginio 
vieneto nuvertinimą. Per pirmą savaitę svaro vertė nukrito iki 
$2.44, o spekuliantai į naują krizę įstūmė ir amerikietiškąjį dolerį. 
Dolerio kursui apsaugoti V. Vokietija per vieną dieną turėjo iš
leisti bilijoninę sumą. Bendrosios Rinkos kraštų finansų ministe
rial Liuksemburge įvykusiame posėdyje buvo priversti imtis prie
monių JAV doleriams ir Italijos liroms gelbėti. Posėdžio dalyviai 
padidino lirų ir dolerių supirkinėjimą, o Italijai tarptautinius atsi
skaitymus iki liepos 15 d. leido atlikti amerikietiškais doleriais. 
Britanijos pradėta finansinė kri- •----------------------------------------

“The Toronto Star” dienraš
tis paskelbė pasikalbėjimą su 
Kubos žvalgybos buvusiu agen
tu Orlando Castro Hidalgo, ku
ris 1969 m. kovo 31 d. Liuksem
burge pasiprašė amerikiečių po
litinės globos. Kelias dienas 
trukęs pasikalbėjimas įvyko 
viename JAV mieste. O. C. Hi
dalgo teigimu, Kanadoje veikia 
platus kubiečių špionažo tink
las, vadovaujamas Kubos am
basados Otavoje I sekretoriaus 
R. A. Barreros. Kubos Žvalgy
bos Direktoriatas (KŽD) yra dė
mesio verta organizacija, nes ją 
finansuoja ir jai vadovauja Ha
vanoje gyvenantys sovietų KGB 
pareigūnai. KŽD agentai yra 
prikišę nagus beveik prie visų 
svarbesnių revoliucinių įvykių 
laisvajame pasaulyje. KŽD Kve
beke remia pinigais ir ginklais 
separatistų teroristinį sąjūdį F. 
L.Q. Panašią paramą iš KŽD 
Kanadoje gauna negrų “Black 
Power” grupės ir JAV dezer
tyrų organizacijos. Viena KŽD 
agentu grupė yra gavusi įsaky
mą skverbtis į separatistinę 
Kvebeko partiją ir daryti įtakos 
jos vadui R. Levesque. Kita K. 
Ž.D. grupė jau nuo 1968 m. 
bando prieiti prie Kanados 
premjerui P. E. Trudeau arti
mu žmonių ir sabotuoti Kana

dos santykius su JAV, tikėdama
si santykių pagerinimo tarp Ku
bos ir Kanados. Nuo 1967 m. 
KŽD centras skiria didelį dėme
sį Kanados RCMP saugumo po
licijos infiltracijai, pasiektus re
zultatus pranešdamas sovietų 
KGB centrui Maskvoje. KŽD 
agentai savo tikslams stengiasi 
panaudoti visas nepasitenkini
mą reiškiančias kanadiečių gru
pes, pradedant jaunimu, darbo 
unijomis ir baigiant indėnais. 
Kanadoje KŽD turi du diploma
tinės misijos skraiste prisiden
gusius centrus — Otavoje ir 
Montrealyje. Jie padaryti tvir
tovėmis, pilnomis automatinių 
šautuvų, pistoletų, rankinių gra
natų ir sprogmenų, šiuos teigi
mus O. C. Hidalgo žada įrodyti 
atitinkamais dokumentais. Ne
tiesiogiai tai patvirtina Montrea
lyje įvykęs incidentas, kai bom
bai sprogus prekybos atstovybė
je, ginkluoti kubiečiai nenorėjo 
įsileisti policijos ir buvo suimti. 
Vėliau Kanada atsiprašė Kubą 
dėl diplomatinių teisių pažeidi
mo, nors ta prekybos įstaiga ne
buvo laikoma diplomatine insti
tucija. Premjeras P. E. Trudeau 
pažadėjo federaciniam parla
mentui ištirti kubiečio O. C. Hi
dalgo pranešimą apie KŽD veik- 

(Nukelta į 7 psl.)

Protestuodami prieš sibirines deportacijas bei reikalaudani laisvės sovietų okupuotai Lietuvai, žygiuoja Kanados 
karo veteranų būrys bendroje eisenoje su lietuviais Delhi, Ont., mieste. Nuotrauka “Delhi News Record“

Lietuvos įvykiai pasaulio politikoj
Didžiosios spaudos pastabos bei samprotavimai apie dabartį ir ateitį

Pasaulinio tiražo spauda vis 
daugiau rašo apie įvykius oku
puotoje Lietuvoje. Neįmanoma 
visus pastebėti ir sužymėti. Čia 
pateiksiu tik porą pačių būdin
giausių pavyzdžių iš žurnalinių 
laikraščių, giliau negrinėjančių 
dabartinę’ Lietuvos būklę. Pir
miausiai štai ištrauka iš milijo
ninio tiražo “Newsweek” 1972. 
VI. 26:

“Daugiau kaip vienos kartos 
laikotarpiui pasaulis Lietuvą bu
vo visai nurašęs. Ji — didžiųjų 
galybių žaislas 1940 metais bu
vo aneksuota Sov. Sąjungos, už
imta vokiečių II D. karo metu, 
vėl okupuota rusų į karo pabai
gą. Nuo to laiko Lietuva, drau

Didingos dienos Čikagoje
Dailės parodų atidarymu bir

želio 24 d. buvo padaryta įžan
ga į jaunimo kongresą. Oficia
lus kongreso atidarymas įvyko 
birželio 30 d. Conrad Hilton 
viešbutyje. Dalyvavo gana gau
siai suvažiavęs jaunimas ir ne
mažai aktyviosios lietuvių visuo
menės. Tačiau nė vienas kon
greso renginys negalėjo konku
ruoti su šokių vakarais, šešta
dienį į talentų vakarą tiek su
sirinko publikos, kad 1200 vie
tų salėje negalėjo sutilpti. Dar 
galbūt apie 500 asmenų turėjo 
stovėti. Vakaras buvo labai sėk
mingas. Sekmadienį jaunimo 
kongreso dalyviai paskyrė tauti
nių šokių šventei. Nuo pirma
dienio jis tęsė savo programą 
Conrad Hilton viešbutyje. Lie
pos 4 d. skirta sportui. Po to 
jaunimo kongreso atstovai per
sikėlė į studijų dienas Kent 
universitete. Liepos 9-15 d. d. 
bus kongreso stovykla Kanado

Kanados lietuvaitės su plakatu sibirinių trėmimų sukakties demonstraci
joj Delhi, Ont. ši nuotrauka buvo atspausdinta "Delhi News Record" laik
raštyje, kuris plačiai aprašė demonstracijų

ge su kaimynine Latvija ir Es
tija, buvo pilnai įjungta Sovie
tų Sąjungom Maskva darė visa, 
kad išnaikintų likusius patrio
tizmo pėdsakus. Nors Kremlius 
ištrėmė tūkstančius intelektua
lų Sibiran, bet niekad neįsten- 
ge užslopinti patriotinio impul
so mažoje Baltijos valstybėje. 
Dabar, žiniomis iš Baltijos sri
ties, Lietuvoje verda nerimas.”

Kas davė pradžią?
Laikraštis, paminėjęs, kad tam 

nerimui pradžią davė katalikų 
persekiojimas^^rašo, kad Lietu
voje yra 3,1 milijono gyvento
jų, kurių 80% tebėra katalikai. 
Esą jie drįso paruošti peticiją 

je, Romuvos stovyklavietėje, o 
liepos 15 ir 16 d.d. užbaigos iš
kilmės Toronte.

Nepaprastai įspūdinga buvo 
tautinių šokių šventė. Dalyvavo 
arti 2000 šokėjų — jaunimo ir 
vaikų. Bilietai buvo išparduoti 
gana anksti, šeštadienį atvyku
sieji jau nebegalėjo gauti bilie
tų. Jų vos užteko norintiems 
dalyvauti užsienio talentų kon
certe Marijos Augšt. Mokyklos 
salėje. Amfiteatre, kur įvyko 
tautinių šokių šventė, buvo arti 
15.000 asmenų, įskaitant šokė
jus. Daug orumo teikė p. Nikso- 
nienės ir jos dukrų dalyvavimas 
šventėje. Tai patraukė ir repor
terių dėmesį. Viešnia buvo su
tikta su didelėm ovacijom. Nors 
žmonių minia buvo didelė, ta
čiau tvarka buvo gana gera. Ap
lamai, tautinių šokių šventė vi
siem paliko didingo renginio 
įspūdį. Šventės aprašymas — 
sekančiame “TŽ” nr.

JT gen. sekr. Kurtui Waldhei- 
mui, kuri pasiekė užsienį Lietu
vos žydų dėka. Tūkstančiai lie
tuvių studentų Kaune demonst
ravę susideginus Romui Kalan
tai. Juos malšinusi milicija ir 
kariuomenė suėmė 800, kurių 
200 tebelaikomi kalėjimuose. 
Valdžia tuo labai susirūpinusi.

“Valdžios pareigūnai, bijoda
mi, kad lietuvių pavyzdys neuž
krėstų kitų Sovietų Sąjungos 
nerimstančių tautybių, kiek ga
lėdami stengėsi suniekinti de
monstrantus. Policija paskelbė, 
kad studentai yra laisvosios mei
lės šalininkai, o pats Kalanta 
buvo pamišėlis ir narkomanas. 
Tačiau lietuvių patriotizmo 
liepsnos nelengvai buvo užge
sintos. Birželio pradžioje kitas 
jaunuolis Varėnoje užlipo ant 
namo stogo, apsipylė benzinu, 
uždegė degtuką ir liepsnodamas 
šoko mirtin. Nors Kauno parei
gūnai išgabeno Romo Kalantos 
palaikus iš pirmosios kapavie
tės, bet pranešimai sako, kad 
lietuviai kasdien padeda gėlių 
jo susideginimo vietoje. Anot 
vieno žinovo, sovietai buvo už
klupti lietuvių patriotizmo pro
veržio. Tačiau sovietai visa tai 
sutvarkys. Jie neleis Lietuvai 
tapti antrąja Čekoslovakija.”

Kauno riaušės
Dar giliau nagrinėja Lietu

vos ir kitų pavergtųjų kraštų 
būklę žurnalas “The Economist” 
1972. V. 27. Jo korespondentas 
informuoja, kad Sov. Sąjungoj 
už savo teises kovoja ne tik žy
dai, bet ir lietuviai bei kitos 
tautybės. Jis primena 1962 m. 
įvykusias riaušes Novočerkaske, 
kur sukilusius demonstrantus, 
panašiai kaip ir Kaune, malšino 
iš kitų vietovių atgabenti kari
niai daliniai.

“Tačiau Kauno riaušės savo 
didumu buvo nepaprastos. Sun
ku nustatyti, kiek įtakos turėjo 
religinis pasipriešinimas ir kiek 
grynai tautinis, bet jeigu jauno 
lietuvio jūrininko teismas, įvy
kęs 1971 m. gegužės mėnesį, ga
li būti rodikliu, — tai abu mo
tyvai greičiausiai yra glaudžiai 
susiję. Kudirka, teisiamas už 
bandymą pabėgti iš Sovietų Są
jungos, karštai puolė sovietinę 
valdžią už kultūrinę bei tautinę 
priespaudą ir įsakmiai prašė 
leidimo, jei butų pasmerktas 
mirti, atvykti kunigui bei atlikti 
pąskutinį patarnavimą, nes esąs 
giliai tikįs katalikas.”

Tas pats korespondentas pri
duria, kad Lietuvos kunigų by
los ir gausūs protestai rodo, kad 
protestuotojai kalba kaip kata
likai ir lietuviai. “Jie tikrai pro
testuoja prieš nuolatinę sovieti
zaciją šalies, kuri buvo jėga už
imta savo kaimyno prieš dau
giau kaip 30 metų.”

Brežnevo laimėjimai
Tame pačiame numeryje “The 

Economist” pateikia savo sam
protavimus ilgokame rašinyje, 
pavadintame “Blogos dienos 
Kaune”. Pirmiausiai straipsnio 
autorius mini JAV prez. R. 
Niksono ir L. Brežnevo susiti
kimą Maskvoje. Šiuo metu Brež
nevo pozicija esanti kiek geres
nė kaip Niksono ir buvusio 
pirmtako Chruščiovo. Prieš 
Brežnevo politiką esą pasisakė 
tiktai P. Selestas, kuris buvo

(Nukelta į 7-tą psl.) 

zė susilaukė nemažų priekaištų 
Europos Bendrojoje Rinkoje^ 
kurios pilnateisiu nariu Britani
ja taps 1973 m. sausio 1 d. Pa
sigirdo netgi balsų, jog gali bū
ti atsisakyta šį rudenį numaty
tos iki 10 kraštų padidintos 
Bendrosios Rinkos konferenci
jos. Šis klausimas bus paliestas 
V. Vokietijos kanclerio W. 
Brandto ir Prancūzijos prez. G. 
Pompidou susitikime Bonnoje. 
Pastarasis, referendumu patvir
tinęs Bendrosios Rinkos praplė
timą, vis dar galvoja apie eu
ropinę Europą. Prancūzijos di
džiausi oponentai yra Belgija, 
Olandija ir Liuksemburgas, 
Bendrosios Rinkos reikaluose 
pasisakantys už Atlanto Europą, 
t.y. už Britanijos ir Airijos pri
pažinimą pilnateisėmis Europos 
valstybėmis. V. Vokietija taip 
pat nori padidintos Bendrosios 
Rinkos konferencijos, nes joje 
bus galima aptarti ir politinius 
klausimus, kurie iškils Sovietų 
Sąjungos peršamoj Europos 
saugumo konferencijoj.

SUSITIKO VADAI
Himalajų kalnų papėdėje, In

dijos miestelyje Simla, praėju
sį savaitgalį posėdžiavo Indijos 
premjere I. Gandhi ir Pakista
no prez. Z. A. Bhutto. Susitiki
mas turėjo užgydyti pernykščio 
karo padarytas žaizdas. Pagrin
dinis dėmesys šiuose pokalbiuo
se greičiausiai buvo skirtas ne
puolimo sutarčiai, naujoms Kaš- 
miro sienoms, nuo Pakistano at
siskyrusios Bengalijos diploma
tiniam pripažinimui ir 75.000 
pakistaniečių belaisvių grąžini
mui. Iš abiejų susitikusių vadų 
ankstesnių pareiškimų žinoma, 
kad premjerė 1. Gandhi įtam
pai tarp Indijos ir Pakistano pa
šalinti norėjo abipusės nepuo
limo sutarties, o prez. Z. A. 
Bhutto tokio oficialaus įsiparei
gojimo nebuvo linkęs priimti, 
nes pakistaniečiai tada jį galėtų 
apkaltinti visiška kapituliacija. 
1949 m. nustatytas pusiau pa
dalinto Kašmiro sienas pakeitė 
Indijos pasiekti laimėjimai pas
kutiniame kare. Labai galimas 
dalykas, Indija nesutiks atiduoti 
Pakistanui kaikurių strateginiu 
požiūriu reikšmingų vietovių. 
Pakistaniečių karo belaisvių 
grąžinimą komplikuoja Bengali
jos premjero M. Rahmano rei
kalavimas teisti į gyventojų žu
dynes įsivėlusius karius ir kari
ninkus’ Indija jau buvo sutiku
si perduoti Bengalijai 150 tokių 
pakistaniečių karių, jų tarpe ir 
buvusį karo komendantą anuo
metiniame R. Pakistane gen. 
Itn. A. K. Niami. Pakistano 
prez. Z. A. Bhutto tokius karių 
teismus laikytų neįveikiama 
kliūtimi naujosios Bengalijos di
plomatiniam pripažinimui. Šiaip 
jis jau yra prasitaręs, kad Pa
kistanas greičiausiai šį rudenį 
suteiks diplomatinį pripažinimą 
Bengalijai. Pasitarimas buvo už
baigtas dviem įsipareigojimais 
— atitraukti abiejų kraštų ka
riuomenes pasienio zonoje ir 
vengti jėgos principo ateityje. 
Indija ir Pakistanas vėl atnauji
no diplomatinius ryšius ir pla
nuoja naujus vadų pokalbius. 
Dalyvauti Simlos konferencijoj 
buvo kviestas ir Bengalijos 
premjeras M. Rachmanas, bet 
atsisakė, laukdamas oficialaus 
pripažinimo.

ATNAUJINS DERYBAS
Televizijos transliuotoj spau

dos konferencijoj prez. R. Nik- 
sonas pranešė, kad liepos 13 d. 
Paryžiuje bus atnaujintos dery
bos, tačiau JAV nesustabdys Š. 
Vietnamo bombardavimų ir ne
atsisakys uostų blokados, šis jo 
pareiškimas liudija, kad Vašing
tonas į derybas eina ginkluotas 
jėgos principu. Elektroninės 
bombos sunaikino Š. Vietnamo 
plieno pramonę, didžiąją dalį 
elektros jėgainių. P. Vietname 
ofenzyvą jau pradeda Saigono 

kariuomenė, bandydama atsiim
ti Š. Vietnamo karių okupuotą 
Quang Tri provinciją. Prez. R. 
Niksonas paneigė Hanojaus 
mestą kaltinimą, kad amerikie
čių lėktuvai bombarduoja Š. 
Vietnamo užtvankas. Jos tebė
ra nepaliestos, nors šiaip Š. 
Vietnamu! padaryta labai dide
lių nuostolių, kurie Hanojų ga
li paskatinti siekti taikos atnau
jintose Paryžiaus derybose. 
Dviejų sovietų gydytojų atsilan
kymas Hanojuje patvirtino gan
dus, kad sunkiai serga Š. Viet
namo premjeras P. V. Dong, 64 
metų amžiaus. Vieni šaltiniai 
skelbia, kad jis serga vėžiu, ki
ti — nemažiau pavojingu širdies 
sutrikimu.

NAUJA VYRIAUSYBĖ
Penkis mėnesius trukusią po

litinę krizę Italijoje užbaigė 
premjero G. Andreotti sudary
ta koalicinė trijų partijų vy
riausybė, jau 34-toji nuo to lai
ko, kai buvo nuverstas B. Mus- 
solinis. Šį kartą premjeras G. 
Andreotti su savo krikščionimis 
demokratais partneriais pasi
rinko socialdemokratus ir libe
ralus, atsisakydamas socialistų, 
nuolatinių koalicijos dalyvių 
paskutiniame dešimt metyje. 
Taigi, posūkį į kairę šį kartą 
pakeitė posūkis į dešinę, bet 
koalicinės vyriausybės dienos 
gali būti labai trumpos, nes par
lamente vyriausybė turi tik 4 
atstovų dauguma, o senate—17.

PRIPAŽINO PASIKEITIMUS
Vatikanas paskyrė vyskupus 

Lenkijos užimtom vokiečių že
mėm. Šį žingsnį paskatino Bon
uos ir Varšuvos sutarties rati
fikavimas, vokiečių sritis atida
vęs Lenkijai. Tokiu religiniu ir 
kartu politiniu ėjimu Vatikanas 
tikisi pagerinti Katalikų Bend
rijos būklę bei jos santykius su 
kompartijos diktatūra Lenkijo
je. Kompartijos sekr. E. Gie- 
rekas, sekdamas Sovietų Sąjun
gos pavyzdžiu, paskelbė kovą 
alkoholikams, kurių Lenkijoje 
yra 1.500.000. Visuose miestuo
se ir didesniuose miesteliuose 
bus įrengtos blaivyklos. Pasta
rajame dešimtmetyje padvigu- 
bėjusį alkoholio vartojimą tu
rės sumažinti degtinės pabran
ginimas, jos parduotuvių skai
čiaus sumažinimas, griežtas 
draudimas gerti darbovietėse.

BENDRAS FRONTAS
Prancūzijos komunistai ir so

cialistai, didžiausios opozicinės 
partijos, sudarė bendrą frontą 
prieš kraštą valdančius gaullis- 
tus sekantiems rinkimams. Kom
partijos sekr. G. Marchais ir so
cialistų vadas F. Mitterrand pa
sižadėjo Prancūziją palikti 
Bendrojoje Rinkoje, suvalsty
binti pagrindinę pramonę, už
šaldyti karinę atomo programą, 
rinkti prezidentą ne 7, bet 5 
metam, šiems nutarimams įgy
vendinti dabar reikia abiejų 
partijų laimėjimo rinkimuose ir 
koalicinės vyriausybės.

RUOŠIASI GRĮŽTI
Argentinon ruošiasi grįžti 

1955 m. nuverstas J. Peronas. 
Kraštą valdantis karinis prez. 
A. Lanusse režimas jau yra at
šaukęs J. Peronui grėsusį su
ėmimą ir grąžinęs jo žmonos 
Evitos palaikus. Prez. A. La
nusse Argentinai nori duoti ci
vilinę valdžią demokratiniais 
rinkimais 1973 m. pavasarį. 
Stipriausia politinė grupė Ar
gentinoje yra justicialistai, J. 
Perono šalininkai, kurie jį jau 
paskelbė savo oficialiu vadu. 
Madride gyvenantis A. Peronas 
yra 76 metų senis, bet dar gana 
tvirtas. Prez. A. Lanusse karinės 
vyriausybės šeštųjų metinių 
proga didžiuosiuose Argentinos 
miestuose riaušes buvo pradėję 
studentai, darbininkai ir kairio
jo sparno grupės, nusivylusios 
diktatūra ir nuolatos brangstan
čiu pragyvenimu.
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LIETUVOS LAISVĖS ŠAUKLYS
Dr. Petrui Karveliui per šias Petrines suėjo 75 metai amžiaus 

J. KAIRYS
Prie tokių šauklių ji prisky

rė Ludwigsburge, V. Vokietijoj, 
išeinantis “Lietuvių Žodis” 
(1972 m. 1 nr.). Pataikyta labai 
tiksliai. Nuo savo ankstyvos jau
nystės Sukaktuvininkas dirba 
Lietuvos bei lietuvių tautos la
bui ir kiekviena proga šaukia ki
tus i šį darbą.

Visi tie, kiltiems neteko su 
dr. P. Karveliu dirbti kartu ar 
šiaip arčiau pažinti jį, ras apie 
jį žinių L. Enciklopedijoje, 
“Tėvynės Sarge” (1967 m. 1 nr.) 
ir kt. Šį kartą tebūnie leista 
man paminėti jo naujausius ėji
mus, liečiančius Lietuvos bei 
lietuvių reikalus.

Politikams išsikėlus
VLIKui išsikėlus į JAV-bes 

ir uždarius savo delegatūrą 
Bonnoje, organizuotas lietuvių 
politinis darbas V. Vokietijoje 
sustojo. Tiesa, kaip kituose 
kraštuose, taip ir čia veikia Vo
kietijos Lietuvių Bendruomenė. 
Bet pastaroji niekad nepajėgda
vo net savo tiesioginių uždavi
nių pilnai atlikti. Be to, dėl dau
gelio priežasčių ji silpnėja. Dėl
to apie vietos Bendruomenės po
litinį darbą negali būti nė kal
bos. Taip didelę ir labai svarbią 
spragą teko pagal išgales ir iš
monę užpildyti pavieniams lie
tuviams patriotams, gyvenan
tiems V. Vokietijoje. Bet iš visų 
jų daugiausia čia dirbo bei tebe
dirba Sukaktuvininkas dr. P. 
Karvelis. Pagal reikalą ir aplin
kybes jis dirbo bei tebedirba 
arba vien savo vardu, arba Eu
ropos Sąjūdžio Lietuvos Tary
bos, arba Baltiečių Tarybos var
du. Šiame darbe jam daug pade
da turimos pažintys žymiųjų po
litikų ir kitų panašių ašmenų 
tarpe.

Simokaičio byla
Sužinojęs Suka ktuvininkas, 

kad V. Simokaitis buvo nubaus
tas mirties bausme už pasikėsi
nimą nukreipti Vilniaus — Pa
langos lėktuvą į Švediją, tuoj 
nuvyko į Strasburgą, kur tuo 
metu posėdžiavo Europos Tary
bos patariamasis susirinkimas ir 
svarstė lėktuvų grobimams su
tramdyti konvenciją. Turėdamas 
pažįstamų ano suvažiavimo ats
tovų tarpe, padarė žygių, kurių 
dėka Simokaičio reikalas buvo 
įpintas Į šį svarstymą ir paga
liau priimtas atitinkamas teks
tas, kuris telegrama pasiųstas 
Kosyginui. Šioje telegramoje 
susirinkimas išreiškė viltį, jog 
Simokaičiui paskirta mirties 
bausmė bus sušvelninta.

Dr. P. Karvelis kreipėsi raš
tu ir į Tarptautinę Teisininkų 
Komisiją Ženevoje. Pastaroji 
prašė Sovietų Sąjungos atstovy
bę Ženevoje, kad Simokaičiui 
nebūtų vykdoma mirties baus
mė.

Bražinskų klausimas
Štrasburge dr. P. Karvelis už

mezgė ryšį ir su Turkijos atsto
vais. Jis painformavo juos apie 
Bražinskų bylą, surišo ją su Si
mokaičio klausimu ir prašė pa
galbos. Rezultatas: Turkijos ats
tovas išdėstė suvažiavimui Bra
žinskų reikalą ir pastarųjų 
veiksmą vadino politiniu nusi
kaltimu, bet ne kriminaliniu, 
kaip kad Maskva darė bei tebe
daro. Be to, tas pats atstovas 
pranešė suvažiavimui, kad Bra
žinskai nebūsią grąžinti Mask
vai, kuri išsiųstų juos į Sibiro 
koncentracijos stovyklą. Grei
čiausiai Turkijos atstovo kalbos 
bei pareiškimo paveikti tokį 
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lėktuvo panaudojimą panašiai 
vadino ir kiti susirinkimo kal
bėtojai.

Sukaktuvininkui pasisekė 
štrasburge susitikti ir su prof. 
Ermacora, dirbusiu kadaise su 
tada tapusiu Turkijos ministe- 
rių tarybos pirmininku žmo
gaus Teisių Komisijoje Ženevo
je. Kai dr. P. Karvelis išdėstė 
tam profesoriui Bražinskų bylą, 
pastarasis parašė Turkijos mi- 
nisteriui pirmininkui raštą, ku
riame prašė, kad Bražinskai ne
būtų išduoti Maskvai.

Štrasburge dr. P. Karvelis už
mezgė ryšį ir su Turkijos amba
sadorium. Pastarajam Baltiečių 
Tarybos vardu priminė, jog lais
vieji kraštai nėra dar pripažinę 
Maskvos įvykdytos inkorporaci
jos Baltijos kraštų į Sovietų Są
jungą ir kad todėl Bražinskai 
nėra laikytini jos piliečiais.

Kai Turkijos kasaciniai rū
mai panaikino pirmojo teismo 
sprendimą ir tuo būdu pripaži
no, kad Bražinskai buvo krimi
naliniai nusikaltėliai, dr. P. 
Karvelis vėl kreipėsi į Štrasbur
ge reziduojančią Turkijos atsto
vybę.

Bonnos — Maskvos ir
Varšuvos sutartys
Priartėjus šitų sutarčių rati

fikavimo laikui/ Sukaktuvinin
kas buvo ir čia išvystęs savo 
veiklą, žodžiu ir raštu informa
vo jis V. Vokietijos politikus 
apie Maskvos užmačias sutarti
mis ii' apie jos užsienio politiką. 
Jo pastangų dėka Baltiečių Ta
rybos vardu buvo išsiuntinėti V. 
Vokietijos parlamento nariams 
atitinkami raštai, kuriuose pri
mintas visų trijų Baltijos kraštų 
likimas Htlerio - Stalino machi
nacijų dėka. Parlamentarai bu
vo prašomi, kad jie, ratifikuo
dami sutartis, nepablogintų šių 
valstybių padėties.

Visur dalyvauja
Sukaktuvininkas dalyvauja vi

sada lietuvių, baltiečių ir kituo
se suvažiavimuose, pasako ati
tinkamas kalbas, skaito paskai
tas, padaro vertingų pastabų dėl 
kitų kalbų ir paskaitų, pasiūlo 
progai tinkamų rezoliucijų ir 
pan.

Savo metu Pforzheime ir Bad- 
Homburge buvo surengtos pro- 
bolševikinės parodos. Dr. P. 
Karvelis pasisakė labai griežtai 
prieš tokias parodas ir taip pat 
griežtai reagavo prieš lietuvius, 
ruošusius tokias parodas ir 
bendradarbiavusius jas ruošiant.

Sukaktuvininkas yra visuomet 
pasiruošęs Lietuvos reikalams 
patarnauti. Tai tikras Lietuvos 
laisvės šauklys. Linkėtina, kad 
jo šauksmas taptų kiek galint 
greičiau realybe, kuria galėtu
me kartu su juo džiaugtis. Il
giausių metų!

ČESNAKAS-
geras vaistas 
Česnakas (garlic) yra natūralus krau
jo valantis vaistas — padeda Jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
junaiklna."ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvas, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per Ištisus šimtmečius milijonai Žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistą, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi Šios česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio.

Generole,
Skaičiau pasikalbėjimą, at

spausdintą š. m. “Gimtojo Kraš
to” 16 nr. Jūsų 70 metų amžiaus 
proga. Tą laikraštį leidžia kultū
rinių ryšių su užsienio lietuviais 
komitetas,' kurio pirmininku 
esate.

Pirmiausia keli žodžiai dėl 
tų “kultūrinių” ryšių. Leiskite 
paklausti, kodėl “Gimtasis Kraš
tas” siuntinėjamas Vakaruose 
gyvenantiems lietuviams, bet jo 
negauna Sibiran ištremtieji? 
Kodėl siunčiate savo laikraštį 
mums, o negalima siųsti pvz. 
giminei Lietuvoje čia. Vakaruo
se, išeinančius lietuviškus laik
raščius? Net paprasta maldak
nygė neįsileidžiama. Mums siun
čiate Lenino raštus, o neįsilei- 
džiate Šv. Rašto. Mums atsiun- 
čiate vargingą trijų tomų “tary
binę” enciklopediją, o neįsilei- 
džiate 36 tomų tremtyje išleis
tos Lietuvių Enciklopedijos. 
Kodėl atsiunčiate dainininkus iš 
Lietuvos pas mus, o nepasiun- 
čiate jų Sibiran padainuoti 
vargstantiems tautiečiams arba 
Gudijai ir Lenkijai priskirtiems 
nutautinamiems tautiečiams? 
Kodėl Gudijai priskirtieji lietu
viai neturi net paprasčiausių 
lietuviškų bibliotekų ir lietuviš
kų mokyklų, o dažnai “Gimtaja
me Krašte” liejate ašaras dėl 
pas mus esamų lietuviškų mo
kyklų? Juk Apšos, Vidžių, Ger
vėčių, Ramaskonių, Rodūnos, 
Palesos, Lagūnų sritys lietuviš
kos. Punsko kraštas lietuviškas. 
Jeigu taip rūpinatės užsienyje 
atsidūrusiais lietuviais, tai ko
dėl tų sričių lietuviai Gudijoj ir 
Lenkijoj palikti rusinimo bei 
lenkinimo malonei?

Tai tik keli iš daugelio daly
kai, kurie verčia mus žiūrėti į 
Jūsų “kultūrinius” ryšius, kaip 
į Maskvos imperializmo Trojos 
arklį, ant kurio užsodintas bu
vęs lietuviškas generolas.
Jums saugu, kai tautą smaugia 

Jūs “GK” sakote: “Patikėki-

LIETUVIAI LAUKIA
KARO I

(Tęsinys iš praėjusio numerio) 
Ginklų bazės

Ginklams įsigyti buvo susida
rę keletas pogrindžio ginklavi
mosi bazių, kurių kaikurios 
ypatingai gerai veikė, kaip pvz. 
Švenčionėlių bazė, iš kurios 
ginklai vasario ir kovo mėne
siais jau pasiekė vietas ligi pat 
Joniškio.

Pastebėtina, jog ginklų pa
skirstymas pogrindžio kovos da
liniams buvo vienas ypatingai 
sunkių uždavinių, nes sekimas 
vadinamų kontrrevoliucinių ele
mentų jau buvo labai išplėstas. 
Kaip šis darbas buvo atlieka
mas, keletą vaizdelių yra davęs 
B. Dagys 1966 m. “Tėviškės Ži
buriuose” savo rašiny “Gabe- 
nom ginklus partizanams”. Raši
nio autorius ten pasakoja apie 
keletą pogrindžio jam skirtų už
davinių, pirmoj eilėj susijusių 
su ginklų paskirstymu. Apie vie
nos ginklų siuntos gabenimą į 
Augštaičiiis B. Dagys rašo:

Keliavome pėsti paskui vežimus ir 
pasiruošę kautis. Sargybos veikė ge
rai, ryšininkai pranešinėjo laisvą ke
lią. Aplenkėme miškais Salaką ir 
šiai nakčiai jau gana. Nakvoti ir 
dienoti likome miške, o mūsų krū
viai — šakose. Sargyboje liko du 
pėsti vyrai. Antra naktis — dar dau
giau nuovargio. Vėl vežė, nešė ir 
laiveliais gabeno. Nepatogiausias bu
vo Brno kulkosvaidis. Su dideliu 
vargu persikraustėme per plentą ir 
miškelyje, šalia Šventosios, likome 
sekančiai dienai tie patys keturi. Se
kanti naktis keleliais, nes miškų 
mažai. Liekame sustoti dienai į pie
tus nuo Antalieptės miškelyje. Ap
lenkėme Šventąją, bet keliaujame 
laukais. Mūsų žvalgai veikia gerai, 
nors Antalieptės miškai visą pavasa
ri labai budriai sekami komjaunuo
lių. Mano kelio vedėjas ir du paly
dovai atsisveikina. Mus perima vy
rai nuo Užpalių. Kalneliais, miške
liais pasiekiame šventąją. Dabar 
reikia persikelti. Ant Degėsių ma
lūno tilto kas naktj stovi sargyba. 
Ant kitų tiltų taip pat. Brautis lau
kais, aplenkiant Užpalius iš pietų, 
kelias tolimas ir tiek pat nesaugus, 
kaip keltis per Šventąją kur nors 
prie Degėsių, arti buvusio Dagių ma
lūno. Vyrai pasirenka Degėsių ke
lią, artimesnį į Svėdasus, o ne ap
link, kur per Šventąją tektų vis tiek 
kitur keltis. Surado laivelį. Persi
kėlėme ir sunešėme viską į miškelį. 
Vyrai nuvažiavo namo. Likome vėl 
keturiese, pasiryžę kautis ir bėgti, 
įdomiausias buvo Vanagas, žuvęs 
1941. VI. Vakare atsirado arkliai. 
Svėdasų dar nesiekus dienojo. Jau
čiau didžiausią nuovargį. Nosis nuo
lat kraujavo. Įtampa didžiausia. Bet 
šiaip, atrodė, visai ramu, niekas nie
kur nesijaudino. Aplenkę Svėdasus 
iš pietų, pasiekėme Šimonių apylin
kės miškus. Dabar atsidusome, nes 
jautėmės namuose. Deja, po septy-

Atviras laiškas generolui Karveliui
te, aš, senas karys, puikiai ži
nau, ką reiškia būti Lietuvai 
saugia prieš karą ...” Na, ge
nerole, sulaukėte senatvės, o 
juokaujate kaip šešiolikmetis. 
Juk niekad rusų istorijoje nebu
vo paleista didesnė karo maši
na, kaip kad šiandien. Ginklų 
gamyba pirmoj vietoj, o gyven
tojų gerovė nustumta į tokią ak
lavietę, kad dar ir šiandien Sov. 
Sąjungoj viešpatauja kasdieni
nių reikmenų trūkumai, nežino
mi’ Vakarų žmogui. Ir pavergta 
lietuvių tauta įjungta į tą šėto
nišką pasaulio užkariavimo ma
šiną.'Lietuviai vyrai grūdami į 
Kinijos pasienį atlikti karinės 
tarnybos. Kraštas rusinamas vi
som galimom priemonėm. Po 
pramonės ugdymo skraiste varo
ma nuožmi rusų kolonizacija 
Lietuvoje. (Latvijos sostinė Ry
ga jau pusiau surusinta). Lietu
vos jaunimui nuo pradžios mo
kyklos suolo kalama į galvas ru
sifikacija. Maždaug trečdalis į 
kariuomenę pašauktų jaunuolių 
įvairiais pretekstais paliekamas 
Šovietijos gilumoje, o jų vieton 
į Lietuvą plūsta “specialistai”. 
Rusai sėdi svarbiausiuose oku
puotos Lietuvos postuose ir fab
rikų vadovybėse. Be Maskvos 
leidimo negalima baigti, atrodo, 
tokio nekalto pobūdžio dalyko 
kaip Trakų pilies restauravimas. 
Net ir lietuviškos knygos tik per 
Maskvą ateina, žodžiu, “saugu
mas” garantuotas visais atžvil
giais, tik, deja, ne nuo karo.

Maža tautelė prie Baltijos
Jūs pasikalbėjime sakote: 

“Mes, maža tautelė prie Balti
jos, šiandien nė kiek nebijome 
kieno nors grūmojimų ...” Ge
nerole, kalbėkim kaip vyrai, o 
ne vaikai. Norėčiau tikėti, kad 
ir Jūs žinote kokių galybių bu
vo ant žemės veido, o šiandien 
jų net dulkių nėra. Romos im
perija, Babilonija, persai, Alek
sandras Didysis — kur tos ga

nių dienų mus pastebėjo per Jarą 
kraustantis. Ir sujudo apylinkės. Tik 
laimė, kad dalį jau buvome nusiun
tę Kupiškio-Biržų pusėn. Jie slinko 
nepastebėti iki galo, kur ginklai bu
vo išskirstyti vyrams. Mus du įniko 
gaudyti Šimonių girioje, bet pavyko 
nepastebėtiems nusukti į Viešintas.” 
(“Tž”, 1966, nr. 44).

Taip dviem transportais į 
Augštaičius būsimiems 1941 m. 
sukilėliams buvo atgabenta 3 
kulkosvaidžiai (Maksimas ir du 
Brno), apie 50 šautuvų, per 40 
pistoletų ir nemažas kiekis šovi
nių.

Karinis teismas
Šalia karinių dalinių organi

zavimo bei jų ginklavimo, kari
nis LAF Vilniaus štabo skyrius 
buvo pasiėmęs ir kovą su išda
vikiška veikla pasireiškusiais 
gaivalais. Kersteno komitetui dr. 
P. Padalis tuo klausimu taip 
liudijo:

DR. PADALIS. Mes sudarėme 
trijų narių karinį teismą. Jie nebu
vo niekeno žinomi, išskyrus karinio 
štabo viršininką. Aš pats nežinau, 
kas buvo slapto karinio teismo na
riai. Teismas pasirinkdavo karinius 
pareigūnus ir gavo informacijas apie 
kiekvieną išdaviką, ypač lietuvius, 
kurie persekiojo savo tautiečius. Jis 
rinko visą įrodomąją medžiagą: ku
rie lietuviai dėl jo veiklos buvo nu
žudyti, suimti ar išvežti, ką jis puo
lė, kokiu būdu reiškėsi kaip išdavi
kas. Po to jis buvo teisiamas—bau
džiamas arba sušaudomas.

MR. McTIGUE. Sutinkamai su 
teismo išvadomis?

DR. PADALIS. Aš sakyčiau, ke
letui mūsų speciali grupė įvykdė 
mirties bausmę. Tai buvo visai ma
ža grupė, suorganizuota vykdyti 
įsakymams ir teismo sprendimams.

MR. McTIGUE. Įvykdyti teismo 
sprendimams. Aš prileidžia, kad 
sprendimai galėtų būti įvykdyti bet- 
kuriuo būdu ir betkurioj vietoj?

DR. PADALIS. Taip. Aš tai ir ma
nau. Tyliai ir ramiai, kiek tik galima. 
Sakyčiau Amerikos indėnų stiliumi. 
Jie pranykdavo. Niekas nebuvo su
gautas. Kaikuriems asmenims Lie
tuvos provincijoje buvo įvykdyta 
mirties bausmė, ir slaptoji policija 
nesusekė, kas tai padarė. (Baltic Sta
tes Investigation, Part I. 335 p.).

Tokio slapto karinio teismo 
įsteigimas buvo reikšmingas 
tuo, kad bausmės nusikaltė
liams turėjo būti vykdomos ne 
pagal paskirų pogrindžio veikė
jų ar kokios nors jų grupės su
sidarytą nuomonę, bet surinkus 
duomenis ir juos išnagrinėjus, 
kiek tose sąlygose buvo įmano
ma, teismine tvarka. Tai turėjo 
apsaugoti nuo nepagrįsto smur
to asmenis, kurie iš tikro nebu
vo nusikaltę prieš savo tautą, 
nors, iš šalies stebint, kaikurie 

lybės? Ateis eilė ir Maskvai. 
Jeigu Vytautas Didysis, gailėda
masis savo dukters, jos nenupū
tė, tai atsiras kita galybė, kuri 
pūstels ... Šiandien ta galybė 
yra laisvas idėjų pasikeitimas 
su Vakarais. Tegul tik ruskiai 
atidaro sieną, duoda pilną lais
vę, kokia yra Vakaruose, sovie
tinė sistema, saugojama enkave
distų, šnipų, raudonųjų tankų, 
susmuks lyg sukirmijęs' grybas. 
Štai kodėl, generole, mes nega
lim siuntinėti iš Vakarų nei laik
raščių, nei knygų, nei paskaiti
ninkų, išskyrus, žinoma, komu
nistinius.

Na, o dėl “tautelės prie Bal
tijos”, tai mes, lietuviai, pir
miausia turime “padėkoti” 
Maskvos imperializmui, kuris 
prarijo ištisus etnografinės Lie
tuvos plotus rytuose. Pradedant 
nuo barbariško rusų įsiveržimo 
į Lietuvą 1655 m. ligi pat šių 
dienų, rusai plėšė mūsų kraštą, 
niokojo fiziškai ir dvasiškai, nai
kino kultūrinius ir medžiagi
nius turtus (pavogė net Lietu
vos Metriką), šimtmečiais engė 
mūsų brolius, jų kaulais nuklo
jo Sibiro plotus, niokojo bau
džiava, laikė tamsoje uždraudę 
spaudą. O kiek kūrybingų žmo
nių, kiek talentų, kiek medžiagi
nių turtų prarijo stalininis tero
ras? Daugybės žmonių neteko 
lietuvių tauta nuo to laiko, kai 
į laisvą Lietuvą atbrazdėjo Sta
lino ordos ir prasidėjo sistemin
gas lietuvių tautos naikinimas 
— tautžudystė. Šalia rusiškojo 
budelio atsistojo savieji jparsi- 
davėliai, kurie už “judosiaus” 
grašius engė ir tebeengia savo 
tautą, o Kremliuje susirinkę va
dai kvatoja žiūrėdami, kaip lie
tuviai niokoja lietuvius, prade
dant girtais “stribais” ir bai
giant dabartiniais Kremliaus 
agentais.

Prie kokios kategorijos pri
skiriate save, Jūs pats geriau

ALBINAS GRAŽIŪNAS

ju veiksmai ir galėjo atrodyti iš
davikiški.

Tasai teismas, kaip matome iš 
dr. P. Padalio liudijimo, pirmoj 
eilėj ėmėsi prieš savo tautą nu
sikaltusių lietuvių bylų, tačiau 
baudė ypatingai sunkiai nusikal
tusius ir nelietuvių tautybės as
menis. Taip Vilniuje už lietu
vių išdavinėjimą rusams buvo 
įvykdyta mirties bausmė kele
tui lenkų pogrindininkų.

Priešų grėsmė
LAF Vilniaus štabo karinis 

skyrius dar rūpinosi ir antiso- 
vietinio lietuvių pogrindžio ap
sauga nuo sovietų agentų infilt
racijos. Todėl buvo įspėti visi 
pogrindžio veikėjai, kad į po
grindinę veiklą būtų telkiami 
tik labai patikimi asmenys, o 
1941 m. balandžio mėnesį buvo 
išleistas įsakymas visus į akty
vistų eiles patekusius nepilnai 
patikimus asmenis izoliuoti.

Šalia vadovavimo politinėje ir 
karinėje srityje visam Lietuvos 
antisovietiniam pogrindžiui, Vil
niaus aktyvistų štabas dar turė
jo uždavinį pasiruošti savo sri
ties sukilimui. Tai buvo labai 
sunkus ir sudėtingas uždavinys. 
Iš maždaug dviejų šimtų tūks
tančių Vilniaus gyventojų tuo 
metu' lietuvių tebuvo tik apie 
dešimt ar penkiolika tūkstan
čių. Kiti buvo lenkai arba sulen
kėjusieji kitų tautybių gyvento
jai ir apie aštuonios ' dešimtys 
tūkstančių žydų. Ir vieni, ir ki
ti lietuviams buvo nepalankūs. 
Lenkai dar vis laikė Vilnių Len
kijos miestu ir visom išgalėm 
stengėsi trukdyti lietuviams ja
me įsitvirtinti bei atgauti įtaką. 
Žydų gi tarpe tuo metu vyravo 
komunistiniai aktyvistai. Šiose 
sąlygose tiek sukilimui pasiruoš
ti, tiek ir jį vykdyti buvo labai 
rizikinga. Niekas negalėjo būti 
tikras, kad sukilimo atveju lie
tuviams neteks kovoti ne tik su 
sovietų ginkluotomis pajėgomis, 
bet ir su vietiniais komunisti
niais aktyvistais, o dar labiau su 
lenkais, kurie galėjo taip pat 
pradėti sukilimą prieš rusus, no
rėdami sukliudyti lietuviams pa
imti miestą į savo rankas. Ta
čiau aktyvistų vadovybė ryžosi, 
neatsižvelgdama į labai nepalan
kias sąlygas, sukilimui vistiek 
ruoštis ir, atėjus laikui, jį įvyk
dyti. Iš studentų bei moksleivių, 
darbininkų, tarnautojų buvo su
daryti kovos vienetai ir numaty
ti jiems uždaviniai. Tie kovos 
vienetai nepakriko net siaubin
gomis masinių suėmimų bei de
portacijų dienomis ir 1941 m. 
birželio 23 d. naktį, kartu su su
kilusiais lietuviais kariais, išva
lė Vilnių nuo raudonųjų oku
pantų.

(Bus daugiau) 

žinote. Sprendžiant iš žodžių, ta 
kategorija nėra labai šviesi, juo 
labiau, kad Jūs pats turit garbę 
prisipažinti, jog 1939 m. buvo
te Lietuvos kariuomenės štabo 
viršininko pavaduotoju. Laisvos 
Lietuvos kario priesaiką, atro
do, Jums nebuvo sunku išmai
nyti į raudonojo vado rubaškę 
kad ir tokioje rusiškojo impe
rializmo tarnaitėje — “lietuviš
koje divizijoje”, kuri, atlikusi 
mauro darbą, buvo panaikinta.

Socialistinis klestėjimas
Jūs, generole, vieną dalyką 

tikrai gerai mokate — šaudyti 
pro taikinį. Antai, sakote: "Tik 
socializmo sąlygose Lietuva te
galėjo taip suklestėti”. Na ir 
suklestėjo! Dar ir šiandien Lie
tuvos miestuose moterėlės su 
tamsa skuba prie maisto krautu
vių užimti vietą “klestinčiose” 
eilutėse. O būna dienų, kad žiū
rėk, nėra to, trūksta to, o kai 
“suklesti”, tai nors užsimušk — 
visam miestelyje nėra adatos .. . 
Panašių“klestėjimų”pilnas Lie
tuvoje leidžiamas humoro žur
nalas “Šluota”. Pati Sovietų Są
junga kas metai iš “badaujan
čių ir nusususių” kapitalistinių 
kraštų — Kanados, JAV, Aust
ralijos perka už milijonus dole
rių kviečių, kai tuo tarpu caris- 
tinės Rusijos Ukraina užpildavo 
javais vakarinę Europą.

Nesiginčydami dėl vienokių 
ar kitokių “klestėjimų ar nusi- 
klestėjimų”, vieną dalyką gali
me, generole, konstatuoti be 
ginčų: jeigu Lietuva ligi šio lai
ko būtų išlikusi nepriklausoma, 
tai tikrai būtų išvengusi pačių 
ryškiausių “socialistinio klestė
jimo” sąlygų: nebūtų buvę de
portacijų, tremtinių Vakaruose, 
partizanų kovų, nebūtų eilių 
prie krautuvių, gyvenamus bu
tus žmonės matuotų kamba
riais, o ne kvadratiniais met
rais ir nebūtų tokios daugybės 
pasibaisėtinų' lūšnų Lietuvos 
kaimuose, kad net atvykę iš Va
karų turistai su savo giminė
mis tegali pasimatyti tik Vilniu
je. Į daugelį Lietuvos vietovių 
provincijoje neleidžiama nu
vykti, kad nepamatytų to liūd
no vaizdo — sulinkusių lūšnų. 
Mano paties tėviškėj ligi šiol gi
minės - kolchozininkai gyvena 
tokioj lūšnoj (neleidžia remon
tuoti), kuriose gyvendavo bau- 
džiauninikai caristinės Rusijos 
vergovėje. Na, o jeigu buvęs 
Lietuvos ūkininkas (dabar kol- 
chozininkas) beveik pp trisde
šimties metų juodo darbo su
laukia laimes gauti šiokį tokį 

Šiais sąmyšio ir vertybių besikei
čiančiais laikais jis mums primintų: 
“Stovėkit kaip saulė amžiais tvirti, 
mylėdami Dievą ir dirbdami 
Tėvynei!”

Liepos 9 d. bus ketveri me
tai, kai mus paliko liūdesyje 
šviesios atminties vienas Dai

navos jaunimo stovyklos steigėjų ir pirmasis jos administ
ratorius mūsų mylimos

A. a. kun. Bronius Dagilis
Jo mirties sukaktį minint, liepos 9, sekmadienį, bus 

atnašaujamos šv. Mišios už jo vėlę: 10 v. 30 min. Šv. An
tano lietuviu bažnyčioje Detroite, gregorinės šv. Mišios — 

į pas T. T. pranciškonus Greene, Maine, ir Kaune, Lietuvoje.
Nuoširdžiai prašome jo draugus bei pažįstamus prisi- 

į minti a.a. kun. Bronių savo maldose, kuris su meile ir atsi
davimu dirbo lengvindamas lietuvio tremties gyvenimą, 

- prašant Viešpaties gailestingumo jo vėlei.
Liūdintieji giminės

Netikėtai mirus mūsų mylimam vyrui ir tėvui

A + A
PLK. EVALDUI R E I K E N I U I, 

nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kurie mus skaudžioje valandoje guodė žodžiu, laiškais ir 
prisiuntė gėles.

Ypatinga padėka kunigui A. Žilinskui už pamaldas 
ir palydėjimą į kapus, prel. dr. J. Tadarauskui už Rožinį, 
sukalbėtą prie velionies karsto, Hamiltono veteranų sky
riaus nariams, dalyvavusiems su vėliava pamaldose ir ne- 
šusiems karstą, Hamiltono skautam ir skautėm.

Ačiū visiems, pagerbusiems velionį savo dalyvavimu 
koplyčioje, pasimeldusiems ir palydėjusiems jį į amžinąją 
poilsio vietą.

Giliai liūdintys —
Žmona, sūnus 'ir duktė

Mirus v. s. pik.
EVALDUI R E I KĖNIUI, 
dukrą, sūnų ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia -

KANADOS RAJONO 
SKAUTININKAI IR SKAUTININKĖS

padoresnį namelį vadinamoj 
kolchozo gyvenvietėj, tai ar čia 
jau reikia matyti tą Jūsų, gene
role, socialistinį suklestėjimą?

Jūs sakote, kad Vilnius auga 
“į visas puses lyg burtininko 
lazdele mostelėjus”. Sutinku. 
Visam pasaulyje ir visuose 
miestuose vyksta statybos ir dėl 
to niekas burtininkų lazdelėm 
nemosikuoja. Kas liečia Vilnių, 
tai be šio ar ano padoraus įren
gimo, pristatyta pastatų be jo
kio architektūrinio grožio. Tas 
mūsų gražiąją sostinę gadina, 
bet rie puošia.

Paskalos ir tikrovė
Labai gerai žinau, generole, 

kad šie iškelti faktai Jūsų akyse 
tėra “vaduotojo už Atlanto 
skleidžiamos paskalos apie Ta
rybų Lietuvą”. Toks jau yra 
Maskvos nudrožtas kurpalis. 
Bet, nežiūrint to, tenka primin
ti dar vieną liūdną reiškinį. Ste
biu literatūrinį-kūrybinį Lietu
vos gyvenimą. Nėra ryškesnės 
originalios lietuviškos kūrybos. 
Pasirodo vienas kitas kūrinys, 
bet ko nors tikrai svarbaus ma
žai matyti. Ką davė originalaus 
ir vertingo, tai daugiausia dar 
nepriklausomoj Lietuvoj bren
dusi karta. Socialistinėj san
tvarkoj brendusi karta nepasi
rodo nei su brandesnių romanu, 
nei su apysaka, nei su ryškesniu 
poezijos kūriniu. Peršasi išva
da, kad rusiškoji priespauda už
gožė lietuvišką kūrybinę dva
sią. Tiesa, pasirodo gerų verti
mų, lietuviškos istorijos ar šiaip 
tyrinėjimų studijų, bet meninės 
kūrybos, kuri siektų Maironio, 
Vaižganto, Vienuolio, Putino, 
Sruogos ir kitų kūrybos augštu- 
mas, nėra. Argi Lenino-Mark- 
so įgrisęs slogutis ir rusiška 
priespauda jau uždusino lietu
višką kūrybinę dvasią? Ši tiesa 
būtu baisesnis dalykas, negu lie
tuviškieji Maskvos pataikūnai ir 
prisiplakėliai, ir liūdnesnis vaiz
das, negu griūvančios buvusių 
išdidžių Lietuvos ūkininkų (da
bar kolchozininkų) lūšnos Lie
tuvos kaimuose.

Pabaigoje savo pasikalbėjimo 
generolas pareiškia: “Nesigailiu 
nueito savo gyvenimo kelio, dir
bau, kovojau tiek, kiek galėjau 
savo liaudies labui. Jei reikėtų 
iš naujo, aš vėl tą patį kelią pa
sirinkčiau”. Šitokio tvirto įsiti
kinimo savo neklaidingumu aki
vaizdoje nieko kito nebelieka, 
kaip tik pareikšti generolui gi
lią užuojautą.

Dėl rusiškos Lietuvos okupa
cijos tremtinio kelią pasirinkęs

Jūsų —
B. Rimgaudas

PADĖKA



3 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1972. VII. 6 — Nr. 27 (1170)

Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus

Kanadiečiai lietuvių demonstracijoj

ATIDARYTOS PARODOS
Dirželio 24 d. vakarą Jaunimo 

Centro rūmuose atidarytos jaunimo 
kongreso parodos. Tai buvo oficiali 
įžanga į II jaunimo kongreso eigą. 
Žmonių nesusirinko tūkstančiai, bet 
jų matėsi nemažai. Ypač gausiai da
lyvavo jaunimas, dailininkai ir kitų 
kūrybos šakų atstovai. Atidarytos 
dailės ir foto parodos, kurios užima 
du Jaunimo Centro augštus. Atida
rymą tvarkė kun. A. Kezys, SJ, o pa
rodas aptarė red. K. Bradūnas. Klau
santis jo ilgokos kalbos, susidarė įs
pūdis, kad K. Bradūnas įvairių ren
gėjų perdažnai yra kviečiamas kal
bėti ir todėl nebeturi laiko prasmin
giau pasiruošti. Straipsniuose ar re
cenzijose jo žodis būna giliai išmąs
tytas. Tokio nuoseklaus išmąstyto žo
džio, išplaukiančio iš poeto lūpų, šį 
kartą publika pasigedo.

Po atidarymo buvo paskelbti pre
mijų laimėtojai. Už dailės darbus I 
premiją laimėjo K. Slapšys, II — I. 
Mitkutė, III — R. Baukytė. Už foto 
darbus: I premiją R. Žukas iš Kali
fornijos, II — A. Balčiūnas iš To
ronto ir III — G. .Maukus, trečiosios 
kartos lietuvis iš Čikagos, kurio tė
vas dirba dienraštyje “Chicago Tri
bune”. įdomu, kad šalia daugelio jau
nimo darbų parodose yra išstatyta ir 
vyresniųjų kūrybos. Pirmojo augš- 
to vestibiulyje dominuoja V. Kriš- 
tolaitytės, Z. Sodeikienės ir J. Kele- 
čiaus monumentalūs tapybos darbai, 
pro kuriuos praėjęs ir susidaręs ma
lonų estetinį įspūdį patenki į Čiur
lionio Galerijos salę, kur išdėstyti 
jaunimo darbai. Turtinga foto paro
da užima kelis kambarius I augšte. 
Šeštadienio vakare po atidarymo 
publika ilgai stoviniavo prie gausių 
tapybos darbų bei foto paveikslų ir 
dalinosi įspūdžiais. O įspūdžių, paro
das aplankius, tikrai daug. Ten aki
vaizdžiai pamatai, kiek mes dar turim 
augančio ir kuriančio jaunimo.

INŽ. V. ADAMKUS Į MASKVĄ
Inž. Valdas Adamkus, gamtos ap

saugos demartamento Vidurio Vaka
rų regijono direktorius, kurio įstai
ga yra Čikagoje, liepos mėli. pradžio
je su septynių asmenų JAV oficialia 
delegacija išvyksta į Sovietų Sąjun
gą, kur jie aptars gamtos apsaugos, 
upių bei oro taršos ir kitus reikalus. 
Delegacija lankysis Maskvoje, Lenin
grade, Kieve ir gal dar kitose iš 
anksto nenumatytose vietose. Išleis
tame specialiame biuletenyje apie 
delegacijos narius bei jų lankymosi 
tikslą pažymima, kad Lietuvoje gi
męs inž. V. Adamkus yra vienintelis 
JAV delegacijos narys kalbantis ru
siškai ir šiek tiek pažįstantis tenykš- 
čią aplinką. Jis yra baigęs Illinois 
Technologijos Institutą, taip pat stu

VARTOTOJŲ APSAUGA KVEBEKE
Kvebeko provincijos vartoto

jai nėra palikti nesąžiningų ar 
pernelyg gudraujančių pirklių 
malonei. Vartotojų apsaugos įs
tatyme (Consumer Protection 
Act) įrašyta visa eilė nuostatų, 
kurie paveikiai apsaugoja vie
naip ar kitaip nuskriaustus var
totojus. Kvebeko finansinių ins
titucijų ministerijos žinioje vei
kia vartotojų apsaugos biuras 
(Consumer Protection Bureau), 
kuris gina ir rūpinasi vartotojų 
interesais.

įstatyme yra išvardinta visa 
eilė atvejų, kurie yra draudžia
mi. Pavyzdžiui, 75-ju paragra
fu visiškai uždraustas vadina
masis “piramidinis” arba “gran
dinės” pardavinėjimas. Saky
sim, kaikurie vertelgos Įsiūlo 
pirkti kokią nors paslaugą arba 
prekę ir pažada kalnus aukso, 
jeigu pirkėjas suras dar du inte
resantus. Paprastai niekas to
kiu būdu nieko neuždirba, iš
skyrus, žinoma, patį tokių “pi
ramidžių” organizatorių.

Kanadoje veikia kredito 
agentūros, kurios už tam tikrą 
atlyginimą prekybininkams su
teikia žinių apie atskirų asmenų 
kreditingumą. Į s t a t y’m a s to
kias agentūras įpareigoja tokių 
pranešimų turinį atskleisti pa
liestiesiems žodžiu be jokio mo
kesčio, o raštu — 50 et. už pus
lapį.

Namuose gyventojus dažnai 
aplanko įvairūs agentai, kurie 
įsiūlo pirkti visokias prekes, 
pradedant enciklopedijom ir 
baigiant baldais. Prekės dažnai 
parduodamos išsimokėjimui ir 
pasirašoma sutartis. Įstatymas 

Windsoro mergaičių kvartetas "Aušra” dainuoja Toronto tautybių savai
tėje “Vilniaus” pavilijone, kuris buvo įrengtas Lietuvių Namuose

Nuolr. S. Dabkaus

dijavęs Miuncheno bei Illinois uni
versitetuose.

ATEITININKU DOVANA
Visi užsienio lietuviai atstovai (iš

skyrus Kanados), atvykę į II jauni
mo kongresą Čikagoje, bus apdova
noti specialia Ateitininkų Federaci
jos dovana — poeto K. Bradūno re
daguota lietuvių poezijos antologija. 
Tai dovana, kuri stiprins šviesųjį 
jaunimą ilgus metus. Antologijos kai
na — $13.

LIŪDNOS ŽINIOS
JAV spauda paskelbė liūdnas ži

nias apie potvynius rytinėse valsty
bėse. Tarp labiausiai nukentėjusių 
miestų minimas Wilkes Barre Pen
silvanijoje. Beveik visi to miesto 
gyventojai buvo evakuoti, kai išsilie
jęs vanduo mieste pakilo net iki ant
ro augšto. Tą miestą mums su kun. 
A. Keziu teko lankyti prieš 5 savai
tes. Tai buvęs vienas lietuviškiausių 
Pensilvanijos miestų. Prieš potvynį 
ten tebestovėjo puiki lietuvių šv. 
Trejybės bažnyčia, neseniai pastaty
ta nauja, moderni klebonija. Pačia
me miesto centre, potvynyje virtusia- 
me didžiule jūra, yra Lietuvių Ka
talikų Susivienijimo centro rūmai su 
labai vertingais praeities archyvais, 
kuriuose sukrauta senų laikraščių 
komplektai, daug retų knygų, išleis
tu kun. A. Miluko ir kitų šviesių ano 
meto lietuvių. Ten besidarbuojąs 
“Garso” redaktorius M. Zujus pasa
kojo, kad Kent universiteto atstovai 
buvo žadėję visą archyvinę medžia
gą mikrofilmuoti. Bet vargiai ar su
spėjo. Bandėm dalį tų rinkinių iš
prašyti Br. Kviklio archyvui Čikago
je. Bet tada nepavyko. Kokie nuos
toliai padaryti Wilkes Barre lietu
vių bažnyčiai, lietuviams gyvento
jams, Lietuvių Katalikų Susivieniji
mo centrui bei brangiems archy
vams, birželio 26 d. Čikagoje dar ne
buvo žinoma. Pagal JAV dienraščių 
bei televizijos pranešimus, tie nuos
toliai gali būti baisūs.

L. DOVYDĖNAS IR BR. RAILA
Rugsėjo mėnesį Taboro Farinoje, 

Mičigane, įvyks spaudos ir radijo 
darbuotojų dienos, šiemet jas ren
gia LŽS centro valdyba. Ta proga 
šeštadienio vakarą bus spaudos kon
ferencija, kuriai vadovauti pakvies
tas rašyt. L. Dovydėnas, gyv. Pen
silvanijos valstijoje. Jo sutikimas 
jau gautas. Spalio 1 d. Čikagoje LŽS 
cv rengia akademiją rašytojo Vyt. 
Alanto 70 m. amž. sukakčiai paminė
ti. Pagrindinę kalbą pasakyti iš Ka
lifornijos atvyks žurnalistas Bronys 
Raila. Toje pačioje akademijoje ak
toriai J. Kelečius ir L. Barauskas su 
talkininkais atliks Vyt. Alanto kūri
nių ištraukas.

kiekvieną vartotoją įgalina pen- 
kerių dienų laikotarpyje tokiu 
būdu pirktas prekes grąžinti ar
ba raštu pranešti, kad sutartis 
atšaukiama, šeštadieniai ir sek
madieniai į tą penkių dienų 
laikotarpį neįeina. Atšaukdamas 
sutartį, vartotojas neįpareigo
tas nurodyti priežastis. Jeigu 
prekės yra apmokėtos arba įmo
kėtas depozitas, pardavėjas vi
sus pinigus privalo grąžinti.

Visi tvirtinimai apie parduo
damas prekes skelbimuose (ra
dijuje, televizijoje, spaudoje ar 
kt.) įstatymo yra laikomi pirki
mo sutarties dalimi. Jeigu var
totojas prekę nupirkęs pastebi, 
kad tvirtinimai skelbimuose ne
atitinka tikrovės, pardavėjas 
prekę privalo priimti atgal ir 
grąžinti visus gautus pinigus. 
Tas pats liečia ir reklamose 
skelbiamas prekių garantijas, 
nors tokia garantija ir nebūtų 
įrašyta pirkimo sutartyje.

Kaikurios bendrovės nepra
šytos siunčia atskiriems asme
nims kredito korteles. Įstaty
mas draudžia išduoti kredito 
korteles be asmens pareiškimo 
raštu.

Norį gauti platesnių informa
cijų apie vartotojų apsaugos įs
tatymą arba iškilus nesusiprati
mams su prekybininkais, Kve
beko provincijos gyventojai vi
suomet gali kreiptis j vartotojų 
apsaugos biurus Kvebeko mies
te arba Montrealyje. Adresas: 
Consumer Protection Bureau, 
800 Place d’Youville, 7th Floor. 
Quebec City: arba: 201 East 
Cremazie Blvd.. 1st Floor, 
Montreal, Que. M.

Delhi, Ontario, lietuviai demonstruoja, protestuodami prieš sovietinę Lietuvos priespaudą bei reikalaudami 
laisvės senajai savo tėvynei. Priekyje žygiuoja jaunimo ansamblio “Palanga" nariai, ši nuotrauka buvo įdėta 
“Delhi News Record” — vietiniame laikraštyje

Lietuvių jaunimas amerikinėje aplinkoje
(Tęsinys iš pr. nr.)
Bėgimas iš namų

Tuo pačiu metu pasireiškė ki
tas masinis fenomenas — jau
nuolių bėgimas iš namų. 1971 
m. vien JAV pabėgo nuo savo 
tėvų daugiau kaip pusė milijo
no jaunuolių, daugiausia 13— 
17 m. amžiaus. Tikras egzodas 
prasideda gegužės pabaigoj .., 
1972 m. daugiau kaip 600,000 
pabėgs iš namų. Jų telkiniai 
prie universitetų ir vis naujose 
komunose nieko gero nežada. 
JAV jau yra apie 3,200 komu
nų. Norint pilniau suprasti at
eities šokiruojančias galimybes, 
tereikia perskaityti Alvino Tof- 
fler “Future Shock” (1970) ar
ba Roberto Kavanaugh “The 
Grim Generation (197Q). Iš jų 
matyti, jog ateitis daug blogio 
žada. Tarp kitko, turintiems ma
žai laiko, gal užtektų ir vieno 
straipsnio “The nightmare sto
ry of a father” (Life, 1972. V. 
5). Kavanaugh pabrėžia, kad di
džiausias jaunimo sužalojimas 
įvyksta gyvenant be vertybių ir 
stiprių įsitikinimų. Tokia gi yra 
studentų masės dauguma dauge
lyje universitetų, todėl ji leng
vai nusvyra į blogį.

Tokia yra JAV aplinka. Ka
nadoj ji vienu kitu atžvilgiu yra 
geresnė, bet blogybių skaičius 
bene bus tas pats.
POVATIKANINĖ BAŽNYČIA 

IR JAUNIMAS
Jieškodami teigiamų įtakų, 

panagrinėkime Katalikų Bažny
čios veiklos būdus anksčiau ir 
dabar. Priešvatikaninė Bažny
čia buvo sustingusi savo hierar
chinės diferenciacijos ir legali
zacijos formose. Legalizmas bu
vo pasiekęs tokį mastą, kad 
kiekvienas klebonas galėjo at
sakyti į visus klausimus ir galė
jo padaryti betkokius sprendi
mus, išskiriant tuos, kurie buvo 
rezervuoti vyskupo autoritetui. 
Bažnyčia buvo seno amžiaus 
dvasiškių pilnai dominuojama 
bendruomenė, kurioje asmenys 
iki 40 metų amžiaus neturėjo 
beveik jokios įtakos. Atsiminki
me, kad su seniais ir Hitleris 
nieko negalėjo padayti — jo su
kurtas “Volksturm” niekais nu
ėjo. Taigi, ar reikia stebėtis, 
kad Bažnyčios įtaka jaunimo 
tarpe buvo išblėsusi.

Bažnyčioje pasauliečiai tebu
vo statistai ir aukotojai, kurių 
dauguma net nesuprato, kas 
vyksta Mišių aukoje. Tas vis
kuo apribotas pasyvumas stūmė 
tikinčiuosius tolyn nuo Bažny
čios ir galop nuo Dievo. Kas pa
sidarė P. Amerikoje? Apie 85% 
katalikų jau nebelankė savo tė
vų ar senelių pastatytų bažny
čių. Nedaug geriau buvo ir 
Prancūzijoj ar net pačioj Itali
joj. Čia žmonės tesusirinkdavo 
didžiosioms šventėms. Pasaulie
čių pasyvumui pasiekus zenitą, 
Katalikų Bažnyčia tapo mažu
mos Bažnyčia. Katalikų kraštuo
se augo socializmas, plėtėsi ko
munizmas, fašizmas ii’ kiti pra
gaišties sąjūdžiai, išstumdami 
Bažnyčią iš viešojo gyvenimo.

Nauja kryptimi
Antroji Vatikano santaryba 

pasuko visų krikščionių tiesiogi
nio dalyvavimo linkme. Krikš
tas padaro visus religijos nešė
jais, katalikybės skleidimo da
lininkais, pilnai dalyvaujančiais 
visame Bažnyčios gyvenime. 
Krikšto malonė atspindi Kristų. 
Pažangieji vyskupai jautė, kad 
visa Katalikų Bažnyčia turi 
keistis, išskiriant tai, ko Kristus 
tiesiogiai reikalavo. Kristus nu
rodė, kad Dangaus karalystė 
keisis kaip sėkla keičiasi, tap
dama nuo savęs labai skirtingu 
augmeniu.

Ten, kur reformos nėra daro
mos, kur viskas sustingsta sa
vose formose ir amžiais miega, 
— dažnai žūsta nuo suliepsno
jusios revoliucijos. XVI š. Baž
nyčia nedarė reformų ir pagim
dė Liuterį, Kalviną ir kitus, su
skaldžiusius krikščionybę šimt
mečiams.

Savos kalbos įvedimas yra pa
grindas supratimui ir pilnam 
dalyvavimui liturgijoje. Tauti
nis pliuralizmas eina drauge su 
krikščionių vienybės siekimu. 
Dialogas su kitomis religijomis

PROF. JUSTINAS PIKŪNAS
ir su netikinčiaisiais gausėja. 
Bažnyčios uniformuotumas 
nyksta, atvirumas tiesai didėja. 
Vieno bendro Šv. Rašto ir vie
nos bendros maldos sudarymas 
visai krikščionijai yra didelis 
dalykas. Antrosios Vatikano 
santarybos darbai dar nėra už
baigti: Bažnyčios teisių komisi
ja tebesvarsto pakeitimus, ma
žinančius legalizmą Bažny
čioje ir didinančius bendrinę 
atsakomybę. Naujam religinių 
idėjų išreiškimui yra dar daug 
galimybių.

Įjungti jaunimą
III Katalikų Bažnyčios sino

das, įvykęs 1971 m. rudenį, 
sprendė kunigystės ir teisingu
mo dėsnius Bažnyčioje ir pasau
lyje. Su šiuo sinodu susiję do
kumentai buvo išleisti 1971 m. 
gruodžio 9 d. Pagal juos ir “pa
sauliečiai yra ‘pašvęsti karališ
kajai kunigystei’ — būti Kris
taus liudytojais.” Pastoracinis 
darbas yra visų tikinčiųjų dar
bas. Kunigo šventimai "paliečia 
jo visą asmenį ir paskiria jį Die
vo ir žmonių tarnybai. (Kun. V. 
Rimšelis, “Aidai”, 1972, nr. 1).

Bažnyčia yra išganymo vyk
dytoja istorijoje, tiesinanti žmo
nių santykius su Dievu (2 Kor. 
5, 18—21). Bažnyčia turi paro
dyti žmogui kelią į Dievą, išva
duoti jį iš nuodėmės (A. Macei
na, Bažnyčia ir pasaulis, 1970). 
Bažnyčia turi įjungti jaunimą — 
jų idealizmas ir energija veik
lai yra beveik neišsemiami. De
ja, "dažnai kažkas stabdo jaunų 
žmonių įsijungimą į Katalikų 
Bažnyčios religinę veiklą ir į jos 
liturgiją. Tai greičiausia bus ne
pajudą seneliai — kunigai ir 
vyskupai, kurie nebegyvena tuo, 
ką jie skelbia, žinoma, yra daug 
senų kunigų ir vyskupų, kurie 
moka jaunimą patraukti ir pa
skatinti giliam tikėjimui ir augš- 
tiems idealams.

Vatikano santarybos refor
mos atrodo didingos net ir neka- 
talikams. Bažnyčios “aggiorna- 
mento”—sušiandienėjimas, eku
menizmas, nauja meilės dvasia 
dialogui, artėjimas prie Evange
lijos dvasios. Tai dideli pasikei
timai, kurie traukia jaunimą į 
Bažnyčios veiklą. Nors lietuvių 
kalba ir yra išleisti II Vatikano 
santarybos dokumentai, nors 
prof. Antanas Maceina ir palie
tė didelę jų dalį savo knygose, 
nors periodinėj spaudoj buvo 
vienas kitas straipsnis, visdėlto 
permažai yra rašoma ir disku
tuojama. Permažai yra rūpina
masi sukurti naujas moralinio ir 
religinio gyvenimo atramas, ku
rių jaunimui labai reikia (kun. 

EKSKURSIJAEUROPON
(ir Lietuvon)
Rugpjūčio 10-25

VILNIUS — 7 dienos (viena diena Kaune ir 
viena diena Trakuose)

DRUSKININKAI — 3 dienos
MASKVA — 2 dienos
PARYŽIUS — 2 dienos

Kaina iš Toronto $768.50
Užsirašyti iki liepos 10 dienos

Teirautis pas V. Bačėna tol. 278-7261 £

ALL SEASONS TRAVEL
323 LAKESHORE RD. E., PORT CREDIT

(prie Toronto), Ontario

dr. Pr. Gaida, “Tėviškės Žibu
riai”, 1972 gegužės 4).

Nauji sąjūdžiai
Sunku buvo prieš dešimtme

tį matyti tuščias koplyčias JAV 
universitetų rajonuose, studen
tų skaičiui sparčiai augant. Jų 
dauguma buvo portestantų. Dar 
sunkiau buvo stebėti katalikų 
bažnyčių ištuštėjimą, II Vatika
no santarybos sesijoms dar ne
pasibaigus. Blogosios įtakos pa
siekė savo tikslą: jos privedė 
jaunimą prie gilaus moralinio 
ir dvasinio nuosmukio. Vienok 
gėrio ir blogio kova nepasibai
gė. Dalis jaunimo nusviro atgal 
— jieškodami prasmingumo ir 
gyvenimo tikslo. Po priešvalsty
binės veiklos demonstracijų, po 
sekso, marijuanos, narkotikų ir 
kitų beprasminių veiksmų dalis 
jaunimo, jieškodami gyvenimo 
prasmės, atsisuka į Kristų ir 
jieško išganymo jo paskelbtoj 
meilėj.

Gerai, jeigu jaunimo išgyveni
mo gylio troškulys juos atveda 
prie primityvios religijos išban
dymo, o jausmo bei idealizmo 
pagauti jie jungiasi prie “Jesus 
Freaks” ir panašių religinio iš
gyvenimo būdų, kalbama apie 
pusantro milijono asmenų — 
jaunimo ir suaugusių, pateku
sių į šią naują maldos ir meilės 
srovę. Apie ją galutinio sprendi
mo nenoriu daryti; atrodo, tai 
gera pradžia — jausminis Kris
taus pajautimas. Maldos susi
rinkimuose sukuriama tokia 
emocinė įtampa, kad jos eksta
zėje pasiekiama tarsi hipnozės 
stadija — giesmės žodžiams ar
ba refrenui “aleliuja” ritmiškai 
besikartojant. Tereikia, kad 
protas prisijungtų ir padarytų 
šį religinį išgyvenimą pilnai au
tentišku.

Nauji sąjūdžiai Kristaus ir 
šv. Dvasios link sudaro dalinį 
atsakymą į pačius giliausius jau
no žmogaus poreikius. Viską iš
bandžius ir išgyvenus, bet nesu
radus nieko prasmingo tame ke
lyje į savęs sunaikinimą, savai
me iškyla vidinė reakcija prieš 
galutinius žingsnius. Prisiartinus 
prie bedugnės kranto, paprastai 
sustojama. Reikia pridurti, kad 
į juos įsijungia daugelis jaunuo
lių, kurie nėra išbandę sekso ar 
kitų negerovių.

Taip, “No wind can do any 
good, who steers for no port.” 
Žmogaus širdis nerimsta iki ji 
nesuranda gyvenimui uždavinių 
ir prasmės. Paklydus šunkeliuo
se, reikia jieškoti nebesikeičian
čių ženklų, rodančių kelią į žmo
gaus gyvenimo "pagrindinius 
tikslus.

(Bus daugiau)

Delhi, Ont. Birželio 18, sek
madienį, 10 v.r., prie Delhi gim
nazijos susirinko Delhi, Tillson- 
burgo, Simcoe ir apylinkių lie
tuviai, Simcoe International Al
lied Colour Party, Warriors Day 
Committee, Army - Navy and 
Air Force Veterans, Delhi mies
to orkestras, Delhi šaulių kuo
pa, skautės ir Lietuvių Jaunimo 
Ansamblis “Palanga”,' pasipuo
šęs tautiniais drabužiais.

Protesto demonstracija, dar
niai išsirikiavusi, su vėliavomis 
ir plakatais, orkestro lydima, žy
giavo per Delhi miestą Wil
liams, Queen, Church ir Talbot 
gatvėmis į lietuvių šventovę.

Eisenos priekyje ėjo Inter
national Allied Colour Party-16 
tautybių vėliavos, jų tarpe lie
tuvių, raudonais švarkais War
riors Day Committee, Army-Na
vy and Air Force Veterans, 
miesto orkestras, šauliai, skau
tės, Jaunimo Ansamblis “Palan
ga” ir didelis būrys lietuviškos 
visuomenės su vėliavomis, pla
katais, reikalaujančiais Lietuvai 
laisvės.

Eisenai atžygiavus į šventovę, 
buvo atlaikytos pamaldos už žu
vusius ir kankinamus lietuvius 
rusų pavergtoje Lietuvoje. Pa
maldas atlaikė ir pamokslą pa
sakė lietuviškai ir angliškai kun. 
dr. J. Gutauskas.

Po pamaldų, vėliavoms, orga
nizacijoms ir visiems dalyviams 
išsirikiavus prie Lietuvos kan
kinių kryžiaus, demonstracijų 
vadovas Stepas Jakubickas per 
mikrofoną pakvietė orkestrą su
groti “O Canada”. Kun. dr. J. 
Gutauskas sukalbėjo maldą už 
nužudytus ir dabar persekioja
mus lietuvius. Padėtas vainikas 
prie kankinių kryžiaus. Dedant 
vainiką ir trimitui trimituojant, 
prie kryžiaus ant stiebų iškel
tos Kanados ir lietuvių tautinės 
vėliavos buvo nuleistos iki že
mės. Dviejų minučių tyla pa
gerbti Lietuvos kankiniai ir žu
vę nuo rusų okupantų. Trimi
tui davus ženklą, vėl pakeltos 
vėliavos.

"VILNIS" NETIKI "TIESA"
AL. GIMANTAS

“Moscow. — Čia gauta žinia, 
kad Lietuvoje Kauno mieste su
sidegino apsipylęs benziną kaž
koks Roman Talanta, 20 metų 
amžiaus. Prie šios žinios dar pri
dėta, kad Kauno katalikai ir žy
dai jo laidotuvių metu sukėlė 
riaušes. Miesto laikraštis “Kau
no Tiesa” rašąs, kad tas Roman 
Talanda buvęs protinis ligonis 
ir užsikrėtęs narkotikais. Bet 
daug kas tam netiki, nes Lietu
voje, kaip visoje TSRS, narko
tikų nėra. Tarybiniai žmonės 
nuo šios negerovės laisvi.”

šis tekstas buvo išspausdin
tas “Vilnyje” š. m. gegužės 23 
d. laidoje. Jis įdomus tuo, kad 
“pažangiųjų” laikraštis nedvi
prasmiškai neigia betkurias su
gestijas ar prielaidas skleidžia
mas “oficialių šaltinių” Lietu
voje. Esą R. Kalanta nusižudęs 
paveiktas narkotikų. Niekas čia 
tuo netikėjo ir, kaip dabar pa
aiškėjo, tokia versija netiki ir 
raudonųjų simpatikų leidinys 
Čikagoje “Vilnis”. Be to, visi 
pranešimai sovietinamos Lietu
vos spaudoje (kiek iš viso ten 
buvo rašoma apie tą skaudų įvy
kį) buvo tiek atsargūs, kad ne
minėjo nieko, kas galėtų būti 
aiškinama ar suprantama kaip 
riaušės. Buvo rašyta apie ne
tvarkos reiškinius, chuliganiz
mą, bet jokiu būdu neprisipa
žinta prie betkurio pobūdžio 
riaušių. Tuo tarpu “Vilnis” sa
vo žiniose nevengė minėti riau
šių, nors tik lakoniškai ir sausai 
tai pažymėdama.

Žinant, kad tam tikras skai
čius to laikraščio egzempliorių 
pasiekia Lietuvą, galima many
ti, kad lietuviams krašte bus pa

Didžiam tėvynės Lietuvos mylėtojui
b

a.a. pulkininkui Evaldui Reikeniui
i . I

mirus, jo liūdinčiai žmonai, dukrai, sūnui, KRONŲ 

ir VALEVIČIŲ šeimoms bei artimiesiems nuošir- >. 

džiausią užuojautą reiškia — r

Antanas Ruzgys 1

Laisvės -Laisvės -L aisvės i
VISI MELDŽIASI IR AUKOJASI, 
kad Lietuva atgautų laisvę, o pavergtieji žmonės ga
lėtų laisvai garbinti Dievą ir gyventi pagal savo sąžinę 

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 Talman Ave., Chicago, III. 60629, USA

JAV aukos atleidžiamos nuo mokesčių (tax deductible)

Vainiką padėjus, žodį tarė Ar- 
my-Navy and Legion kapelio
nas, II D. karo dalyvis dr. Clif
ford Waite, kuris pabrėžė ko
munizmo pavojų ir jo žiauru
mus, persekiojimą okupuotų 
kraštų žmonių dėl jų tautinių ir 
religinių įsitikinimų. Warriors 
Day Committee atstovas, II D. 
karo dalyvis Bob Pope savo žo
dyje pasakė labai užjaučiąs pa
vergtų lietuvių kančias bei ti
kįs, kad Lietuva vėl bus laisva 
ir nepriklausoma valstybė.

Protesto demonstracijų pa
grindinė kalbėtoja torontietė 
Laima švėgždaitė ilgesniu ir 
jautriu žodžiu apibūdino rusų 
okupacinius žiaurumus, tauti
nius ir religinius persekiojimus. 
Laima kalbėjo lietuvių ir ang
lų kalbomis, padarydama dide
lį įspūdį lietuviams ir kitiems 
kanadiečiams. Ji taip pat per
skaitė rezoliucijas, o protesto 
dalyviai vienbalsiai jas priėmė. 
Jos buvo skirtos Kanados min. 
pirmininkui, JAV prezidentui 
ir JT gen. sekretoriui. Pastara
sis paprašytas perduoti rezoliu
cijas Sov. Sąjungos vyriausybei, 
kad sustabdytų lietuvių tautos 
persekiojimus, deportacijas, pa
leistų iš kalėjimų ir koncentra
cijų stovyklų kalinamus lietu
vius ir grąžintų Lietuvai valsty
binę nepriklausomybę.

Sugiedoję Lietuvos himną, 
demonstrantai išsiskirstė su vil
timi, kad okupaciniai pančiai 
vieną dieną nukris nuo paverg
tų lietuvių rankų, ir Lietuva, 
kaip ir kitos pasaulio tautos, gy
vens laisvos ir nepriklausomos.

Demonstracija rado didelio 
atgarsio vietinėje radijo stoty
je ir spaudoj. Tillsonburgo radi
jo stotis visą dieną pranešinėjo' 
apie lietuvių demonstraciją. 
“Delhi News Record” plačiai 
aprašė ją, pridėdamas net išti
są protesto rezoliucijos tekstą, 
L. švėgždaitės kalbos ištraukas 
ir tris nuotraukas. Tai rodo, kad 
visuomenės dėmesys buvo lietu
vių pusėje. Stepas Jakubickas 

kankamai aišku, jog užjūrio 
tautiečių tarpe neblogai žinomi 
visi faktai ir galimos išvados.

žinoma, sekančiuose “Vil
nies” numeriuose bandyta aiš
kinti, jau daugiau prisilaikant 
“generalinės linijos”. Bet tai 
vaizdžiai rodo, kad ir mūsų 
“progresyviųjų” sluogsniuose 
būta nemaža dėmesio, susirūpi
nimo ar net pastangų sužinoti 
visa, kas, kaip ir kodėl ten įvy
ko. Net ir patys “Vilnies” infor
matoriai iš Lietuvos negalėjo 
nuneigti, kad Kaune dvi dienas 
buvo neramu . . . Akylesni to 
laikraščio skaitytojai galėjo su
prasti (jei norėjo ir galėjo ...), 
kad keletas ar keliolika triukš
madarių (kaip oficialiai buvo 
skelbta) tikrai negalėjo supara- 
lyžuoti tokio didelio miesto, kaip 
Kaunas, gyvenimo 48 valandom.

Visdėlto įdomu, kad torontie- 
čių lietuvių grupei, maždaug už 
savaitės po Kauno įvykių lan
kantis Lietuvoje, Kaunas nebu
vo uždarytas. Neoficialiai atski
riems ekskursantams giminės ar 
pažįstami parodė R. Kalantos 
susideginimo vietą miesto sode. 
Buvo matoma sujudinta, su
kaupta ir bandoma aplyginti že
mių krūva ...

Leidimas ir toliau turistams 
lankytis Kaune, galima spėti, yra 
sąmoningas b e i apgalvotas 
veiksmas. Atseit, viskas bando
ma mažinti ir laikyti, amerikie
tiškai tariant, “low key” lygyje, 
lyg ten nieko svarbaus nebūta.

Lietuvoje buvoję pasakoja, 
kad žmonės ten plačiai apie tai 
kalbėjo, diskutavo ir įvykių 
reikšmę interpretavo beveik taip 
pat, kaip ir mes čia gyvendami.



r

©PAVERTOJE TEWJE
MIKĖ V. GALINIS
Gegužės 26 d. Vilniuje mirė so

cialdemokratų partijos veikėjas a.a. 
Vincas Galinis. Velionis, 1891 m. gi
męs Sasnavoje, mokėsi Veiverių mo
kytojų seminarijoje, mokytojavo pra
dinėse mokyklose. 1922 m. buvo iš
rinktas į Lietuvos seimą ir jame at
stovavo socialdemokratams iki 1927 
m. Pokaryje V. Galinis paruošė spau
dai 1952 m. įnirusio leksikografo Jo
no Barono dvitomio rusų-lietuvių 
kalbų žodyno III laidą, kuri buvo 
išleista 1957 m., ir rinko medžiagą 
IV žodyno laidai.

PARTINIS AKTYVAS
R. Kalantos susideginimas ir Kau

no jaunimo riaušės taip sukrėtė 
kompartiją, kad dabar beveik vi
suose miestuose rengiami vadinamo
jo partinio aktyvo posėdžiai idėji
niam auklėjimui ir organizaciniam 
darbui gerinti. Kauno komjaunimo 
vadovų susirinkime pranešimą "Apie 
miesto komjaunimo organizacijų idė
jinio auklėjimo ir organizacinio dar
bo gerinimą” skaitė Kauno komjau
nimo komiteto I sekr. E. Poškus. Žo
dį tarė ir iš Maskvos atvykęs sovie
tinio komjaunimo atsakingasis dar
buotojas G. Fedurovas. Posėdžio da
ta neskelbiama. Birželio 7 d. posė
džiavusius Šiaulių partinio komite
to narius panašia tema švietė jo I 
sekr. V. Jurgelevičius ir iš Vilniaus 
atvykęs V. Charazovas, vyriausias 
Maskvos politrukas A. Sniečkui pri
žiūrėti, oficialiai vadinamas vilniškės 
kompartijos centrinio komiteto II 
sekretorium. Birželio 9 d. Raudon
dvario žemės ūkio mechanizacijos ir 
elektrifikacijos mokslinio tyrimo ins
tituto eksperimentinio ūkio klube 
buvo susirinkęs Kauno rajono parti
nis aktyvas. Tą pačią dieną įvyko ir 
Klaipėdos miesto partinio aktyvo po
sėdis. Birželio 10 d. Kaišiadoryse ta
rėsi šio rajono kompartijos vadai, o 
birželio 12 d. — panevėžiškiai. Be
veik visos tokios trumpos žinutės 
spaudoje baigiamos reikšmingu sa
kiniu: "Svarstytu klausimu priimta 
rezoliucija”.

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS
Birželio 15-16 d.d. Vilniaus prof

sąjungų rūmuose įvyko Lietuvos mo
terų suvažiavimas, kuriame dalyvavo 
800 atstovių. Garbės prezidiumai! pa
sodinusios į suvažiavimą nesiteikusį 
atvykti sovietinės kompartijos polit- 
biurą su L. Brežnevu priešakyje, jos 
svarstė dvi pagrindines temas — 1. 
"Respublikos moterų gamybinė ir vi
suomeninė veikla, vykdant sovietų 
kompartijos XXIV suvažiavimo nu
tarimus” ir 2. "Moterų komunistinės 
pasaulėžiūros formavimas, jų kultū
rinis ir intelektualinis augimas”. Su- 
važiaviman buvo atvykusi ir žodį ta
rė sovietų kosmonaute Valentina Ni- 
kolajeva-Tereškova, kurią Maskva yra 
padariusi Tarybinių Moterų Komite
to pirmininke ir propagandai skirtos 
Tarptautinės Demokratinės Moterų 
Federacijos viceprezidente. Respub
likinės Moterų Tarybos pirmininkė 
yra Birutė Boreišienė, “Tarybinės 
Moters” žurnalo redaktorė. Ji skaitė 
pranešimą apie Lietuvos moterų 
duoklę sovietų kompartijos XXIV su
važiavimo nutarimų įgyvendinimui. 
Apie moterų komunistinės pasaulė
žiūros formavimą bei jų kultūrinius 
ir intelektualinius reikalus kalbėjo 
Lietuvos žemės ūkio akademijos ka
tedros vedėja A. Gulbinskienė, isto
rijos mokslų kandidatė. Suvažiavimo 
dalyvės išsirinko naują Respublikinę 
Moterų Tarybą, kurios sudėtis nebu
vo paskelbta, nes turbūt buvo per
rinktos tos pačios vadovės. Suvažia
vimo proga spauda paskelbė keletą 
statistinių duomenų apie Lietuvos 
moteris. 1971 m. pvz. Lietuvoje bu
vo 1.678.900 moterų (53% visų gy
ventojų): miestuose — 858.300 (52,7

ST. CATHARINES, ONTARIO
DEMONSTRACIJA. Birželio išve

žimų bei pastarųjų įvykių Lietuvoje 
proga lietuvių iniciatyva buvo suor
ganizuota demonstracija, kurioje da
lyvavo lietuviai, latviai, estai, slova
kai, ukrainiečiai, čekai ir žydai. Visi 
su plakatais, dauguma su vėliavom, 
kurių eisenoje matėsi daugiau 10. 
Plakatų įvairaus turinio ir formos 
buvo apie 20. Daugelis moterų ir 
mergaičių vilkėjo tautiniais drabu
žiais. Demonstrantai susirinko prie 
rotušės, kur buvo pasveikinti mies
to atstovų, čia išsirikiavo beveik ket
virčio mylios eisenon ir nužygiavo 
miesto centru prie paminklo žuvu- 
siems už Kanados laisvę, kur padė
jo didelį ir gražų vainiką. Atstovai 
kalbos buvo pradėtos ukrainiečių ku
nigo M. Komar invokacija. Pirmasis 
kalbėjo provincijos valdžios atsto
vas Robert Johnston, pareikšdamas 
norą pamatyti laisvus kraštus, kurie 
dabar yra Rusijos pavergti. Po to 
kalbėjo visi kiti atstovai. Įdomiau
siai kalbėjo čekas, inžinierius. Jis 
sakė, kad Dubčekas norėjo komuniz
mui duoti žmonišką veidą, bet tai 

AtA
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 Simonui Giedraičiui

mirus Lietuvoje, sūnų PETRĄ, jo šeimų ir gimines 

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

A4. Petrauskaitė B. Jurevičius

%), kaimuose — 820.600 (53,3%). 
Miestuose moterų yra 88.800 dau
giau nei vyrų, kaimuose — 103.000. 
Darbininkų ir tarnautojų tarpe mo
terim tenka 49% bendro skaičiaus. 
Dirbančių moterų skaičius nuo 1945 
m. yra padidėjęs beveik 10 kartų. 
Tais pačiais metais mokslo srityje 
dirbo 3.350 moterų. Iš to skaičiaus 
25 buvo mokslų daktarės, 714 — 
mokslų kandidačių, 12 — profesorių, 
175 — docentės, 100 — vyr. moks
linių bendradarbių, 165 — jaunes
niosios mokslinės bendradarbės bei 
asistentės.

PAMINKLAS L. JONIKUI
Apvaršuvos kaime, Šilalės rajone, 

buvo atidengtas paminklinis akmuo 
Čikagoj leidžiamo komunistinio dien
raščio “Vilnis” atsakingajam red. L. 
Jonikui. Užrašas skelbia: "Pažangaus 
JAV lietuvių visuomenės veikėjo 
žurnalisto Leono Joniko (1891-1969) 
gimtinė”. Su šio komunisto darbais 
susirinkusiuosius supažindino kom
partijos I sekr. A. Sniečkus, V. Zen
kevičius ir apie JAV "pažangiuosius” 
lietuvius kalbėjęs V. Kazakevičius. 
Už paminklą padėkojo iš JAV atvy
kusi E. Jeskevičiūtė-Eskcr. Dalyvių 
eilėse taipgi buvo Artūras Petriką 
ir A. Jeskevičiūtė-Jang iš JAV. Juod- 
vainių sovehozo direktorius B. Eli- 
jošius pažadėjo pastatyti ir L. Jo
niko vardu pavadinti kultūros na
mus.

ABITURIENTŲ IŠLEISTUVĖS
Birželio antrojoje pusėje prasidė

jo abiturientų išleistuvių vakarai, 
šią temą “Tiesos” 140 nr. plačiau pa
liečia Bernardas šaknys. Gražią va
karonės tradiciją turi Plungės I vi
durinė mokykla, kurios abiturientai 
su mokytojais visą naktį praleidžia 
ant kalvos, laukdami saulės patekė
jimo. Iki saulėtekio apmąstomi mo
kykloje praleisti metai, aptariami 
ateities planai. Vilniaus rajono Ma- 
rijampolio vidurinės mokyklos abi
turientai, talkinami dešimtokų, ren
gia koncertą savo mokytojams. Ta
čiau kitose vietovėse perdidelis dė
mesys skiriamas baliams su orkest
rais. "Tiesos” redakcija gauna laiš
kų, klausiančių, ar galima išleistu
vėse vartoti alkoholinius gėrimus, 
kaip turi puoštis mergaitės, ir kito
mis panašiomis temomis. B. šaknys 
konstatuoja: “Apie tai neturėtų būti 
net kalbos. Labai blogai, kad kai kur 
vaišių stalą "puošia” alkoholiniai gė
rimai. Tokiems atvejams reikia griež
tai užkirti kelią. Dažniausiai taip at
sitinka tose mokyklose, kur nėra 
gražių, savitų išleistuvių vakaro tra
dicijų. B. šaknys cituoja vilnietės J. 
Savickienės laišką: “Keldami išleis
tuves abiturientams, turime gerai pa
svarstyti, ką naujo, nekasdieniško 
į jas įpynus, kad lengviau būtų atsi
kratyti kurtinančio triukšmo, pigaus 
išorinio blizgesio. Tokią dieną turė
tų lydėti rimtis ir susikaupimas, ku
rio metu atsivertų jaunuolio siela, 
sušvytėtų vidinis grožis.”

SELEKCININKŲ ŠVENTĖ
Dotnuvos žemdirbystės mokslinio 

tyrimo institute birželio 15 d. bu
vo paminėtas augalų selekcijos Lie
tuvoje penkiasdešimtmetis. Pradinin
ku buvo 1922 m. birželio mėnesį 
Dotnuvoje selekcijos stotį įsteigęs 
prof. D. Rudzinskas (1866-1954). Pra
nešimą apie augalų selekcijos laimė
jimus skaitė instituto direktoriaus 
pavaduotojas II. Černiauskas. Jo tei
gimu, dabar Lietuvoje darbuojasi 
apie 40 selekcininkų, o pastarajame 
penkiasdešimtmetyje buvo išvesta 
apie 150 augalų veislių, kurių dalis 
susilaukė pripažinimo ir už Lietuvos 
ribų. Minėjimo dalyviai gėlėmis pa
puošė prof. D. Rudzinsko paminklą, 
aplankė jo atminimui skirtą muzėjų 
ir apžiūrėjo selekcinius pasėlius.

V. Kst.

jam nepasisekė, nes velnias tegalįs 
turėti tik velnio veidą. Paskutinysis 
kalbėtojas, burmistro pareigas einąs 
John Washuta pažadėjo visokeriopą 
miesto paramą ir pagyrė lietuvius 
už sugebėjimą gerai dirbti organi
zacinį darbą. Jis pats ir miesto tary
bos narys John Martin žygiavo eise
nos priekyje. Daugumos nuomone, 
tai buvo viena pačių geriausiai su
organizuotų demonstracijų St. Catha
rines mieste. Vietinė spauda įsidėjo 
didelę nuotrauką, kurioje matyti ryš
kūs lietuvių plakatai, reikalaują lais
vės Lietuvai. Kor.

Sudbury, Ont.
LIETUVIŲ MEDŽIOTOJŲ ir žve

jų klubo “Geležinis Vilkas” valdyba 
liepos 9 d. Petro Jutelio vasarvietė
je “Baravykas” rengia linksmą ge- 
gužinę-pikniką. Bus įvairūs žaidimai, 
puikus maistas, loterija ir turtingas 
bufetas. Kviečiame visus sudburie- 
čius su draugais ir pažįstamais atsi
lankyti ir linksmai praleisti popie
tę ant gražaus French River kranto.

Klubo valdyba

Ročcsterio televizijos dešimtojoj stoty prof. A. Klimas (dešinėje) turėjo progos gana plačiai papasakoti apie 
naujausius įvykius Lietuvoje bei lietuvių kovas už laisvę

S HAMILTON" 
aukų rinkėjų tuščiomis rankomis.

St. J. Dalius, būrelių vadovas
VASARIO 16 GIMNAZIJAI remti 

būrelio vadovas St. J. Dalius surin
ko įnašus iš būrelio narių-rėmėjų už 
1972 m. antrą pusmetį. Sumokėjo už 
pusę metų po $6: V. Kazlauskas, P. 
Lesevičius, A. Mingėla, T. Mureika, 
M. Repečka, E. Sakavičienė, I. Var
nas. Šį dvigubą būrelį sudaro 50 rė
mėjų, kurių 43 buvo sumokėję mo
kestį už visus metus priekin. Surink
ti $42 birželio 22 d. buvo įnešti į 
Šalpos Fondo sąskaitą “Talkoje” iš
siųsti gimnazijai Vokietijoje. Nuo 
būrelio įsteigimo 1965. IX. 1 iš vi
so surinkta ir išsiųsta Vasario 16 
gimnazijai $3.976.00. Nuoširdus ačiū 
visiems būrelio nariams už gimnazi
jos pastovų rėmimą.

St. J. Dalius, būrelio vadovas 
KLB ŠALPOS FONDO CENTRO 

KOMITETAS birželio 22 d. išsiuntė 
Vasario 16 gimnazijai $334.00. Tą su
mą sudarė KLB Sault St. Marie apy
linkės Šalpos Fondo atstovės A. Va
nagienės prisiųstos už 1971 m. vien
kartinės aukos $87.97, Kanados Lie
tuvių Gydytojų Draugijos per dr. 
Kazlauską 1971 įnašai $204, St. J. 
Daliaus rėmėjų būrelio Hamiltone 
narių 1972 m. įnašai $42. Suma iš
lyginta, skirtumą pridedant iš iždo.

Šiuo metu Hamiltone, tarp kitų dar 
trijų rinkliavų, vyksta Vasario 16 
gimnazijai vajus, kurio daugumą au
kų rinkėjų sudaro jaunimas. Jie bels
damiesi į lietuvių namų duris jauno
mis širdimis prašo aukos lietuviš
kai gimnazijai išlaikyti. Mūsų parei
ga — paremti jų pastangas bei ge
rus norus ir neatstumti nuo durų

Užtikrintas indėlių saugumas.

Darbo valandos:
pirmadieniais 10 — 5 v.p.p.
antradieniais 10 — 5 v.p.p.
trečiadieniais 10 — 5 v.p.p.
ketvirtadieniais 10 — 5 v.p.p.
penktadieniais 10 — 7 v.vak.
šeštadieniais 9—12 v.p.p.
Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prįeš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East. tel. 544-7125

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius.

ŠVIEŽIA MĖSA — DEŠROS — SKANUMYNAI

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

OTTAWA,
PR. BALTUONIO paroda. Smagu 

yra girdėti ir matyti, kad mūsų lie
tuviams menininkams pavyksta 
įplaukti į taip vadinamus “plačiuo
sius vandenis". Medžio šaknų skulp
tūrų kūrėjas Pr. Baltuonis bus bene 
vienas tokių. Jis jau yra surengęs 
savąsias parodas ne tik Kanadoje 
veik visose žymesnėse vietovėse, bet 
ir daugely JAV miestų. Kovo pabai
goje didelį pasisekimą turėjo jo pa
roda Hartforde, Conn., Phoenix pa
stato parodų salėje. Po to ruošėsi 
Čikagon. Gegužės 25 — birželio 4 jis 
atskubėjo Otavon. čia jo paroda įvy
ko naujai pastatyto “Ottawa Little 
Theatre” parodoms skirtose patal
pose. Tai jam jau trečiasis kartas. 
Pirmą kartą jo paroda įvyko Cha
teau Laurier patalpose, 1971 m. — 
atidarant tulpių festivalį ir turisti
nį sezoną — City Hali patalpose. 
Tenka stebėtis menininko energija 
suskubti visur, o taip pat turėti pa
kankamai energijos ir laiko ir kūry
biniam darbui. Visi jo darbai yra 
savaip įdomūs, išsaką kūrėjo mintį, 
originalūs. “Little Theatre” patalpo
se nuo šio sezono pradžios visada 
vyksta dviejų menininkų parodos, šį 
kartą Baltuonio darbai buvo išdės
tyti tarp tapybos darbų kito meni
ninko. Stebint žiūrovus atrodė, kad 
tiktai į jo darbus buvo nukreiptas 
visas žiūrovų dėmesys. Tai gal ir dėl
to, kad tokių darbų žiūrovams ne
tenka visai matyti, o kitokio žanro 
parodos yra tapę kasdieniniu reiški
niu.

Atrodo, kad Baltuonis yra tuo tar
pu vienintelis savo žanre, kuriam dar 
nėra varžovų. Jei tektų pažymėti, ku
rie jo darbai labiau traukė dėmesį,

MERGAIČIŲ CHORAS “AIDAS” 
birželio 14 d. dainavo Toronte Baltie- 
čių Federacijos ruoštame sibirinių 
trėmimų minėjime Estų Namuose. 
“Aidas” taip pat pakviestas dainuoti 
liepos 8, šeštadienį, Toronto saloje, 
CHIM radijo stoties ruošiamoje ge
gužinėje. Programa prasidės 4 v. p. 
p., kurioje dalyvauja įvairios tauty
bės. Mergaičių choras išvyksta auto
busu 1 v. p. p. nuo Jaunimo Centro.

KLB ŠALPOS FONDO KOMITE
TAS planuoja surengti spalio 21 d. 
šokius Jaunimo Centre su įdomia 
menine programa, šalpos Fondo va
jus Vasario 16 gimnazijos bendrabu
čio statybai eina prie pabaigos. Or
ganizatoriai džiaugiasi hamiltoniečių 
duosnumu. Vėliau spaudoje bus pa
skelbti aukotojai, šalpos Fondo ko
mitetas nuoširdžiai dėkoja jaunimui 
už aukų rinkimą, kurie su jaunatviš
ku nuoširdumu prisidėjo prie šio 
darbo. J. P.

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 _____  616%
ir virš $10.0000 - 3 metams 7%
Duodame:
asmenines paskolas iš 10% 
nekiln. turto paskolas iš 8% %

Kapitalas — virš $3,400,000

ONTARIO
būtų sunku, nes kiekvienu jo dar
bu buvo domėtasi, atidžiai apžiūri
nėta ir skaityta informacinė medžią 
ga. Jei kas jleškotų jo darbuose lie
tuviškumo žymių, tai sunku būtų ras
ti. Nebent jei kūrinys išsakytų kūrė
jo mintį, paimtą iš mūsų liaudies pa
sakų ar mitologijos, kaip pvz. Jūratė 
ir Kastytis. Gerai, kad Baltuonis vi
sur pabrėžia, kad jis yra “Lithua
nian”. Linkime jam, šalia asmeninės 
sėkmės, taip pat kiekviena proga 
garsinti Lietuvos ir lietuvio vardą.

A. Vilniškis

GRAFTON, ONT.
PADĖKA

Nuoširdžią padėką reiškiame už 
suruošimą mums birželio 17 d. staig
menos - pobūvio 20 metų vedybinės 
sukakties proga.

Pirmiausiai dėkojame rengėjams, 
broliui ir brolienei A. U. Kartavi- 
čiams, J. A. Buožiams, J. E. Puodžiu
kams ir visiems, prisėdėjusiems prie 
dovanos: p. p. P. Z. Styram, Z. T. 
Zaleckiam, A. Mirskiui, J. Buožei, R. 
P. Tumpoms, S. P. Valiukams, J. K. 
Steponams, L. Paulauskienei, J. Bal- 
rauskui, A. J. Mikalauskams, V. Tan- 
kevičiui, V. A. Butcikiams, J. Matu- 
liauskui, J. Bacevičiui, J. O. Inčiū- 
roms, J. A. Krikščiūnam, J. I. Puo
džiukam, V. A. Žalnieriūnams, M. 
šimanskiui, A. Ząleciui, V. E. 
Astrauskam, Z. B. V. Kartavičiū- 
tėms; taip pat savo vaikams — Ed
mundui, Romui ir Genutei; dr. Ed. 
Puodžiukui ir visiem kitiem dalyva
vusiam ir negalėj usiem dalyvauti. 
Visiem nuoširdus ačiū už brangią 
dovaną, o Modestui už specialią do
vaną. J. T. Kartavičiai

LONDON, ONT.
JAUNIMO KONGRESAN iš Lon

dono apylinkės išrinkti atstovai bir
želio 11 d., apylinkės valdybos pa
kviesti, dalyvavo posėdyje: R. Stoč- 
kutė, J. Valaitis, S. Dragūnevičius 
(pakaitalu). Kiti įsipareigojimai ne
leido dalyvauti V. Petrašiūnaitei ir 
I. Jakubaitytei. Taipgi dalyvavo lon- 
doniškis V. Navickas, atstovaująs 
kongrese Kanados lietuvių sporti
nėms organizacijoms. Šių penkių 
jaunuolių (įskaitant ir V. Navicką, 
kuris savo lėšomis turėjo vykti) 
daliai kongreso išlaidų padengti 
gauta: iš Lėšų Telkimo Komiteto 
$250 ir iš apylinkės valdybos $60 — 
iš viso $310.

LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRE
SUI surinkta: iš šeimų ir pavienių 
(aukų lapais) $409, apylinkės val
dyba paskyrė $250, kultūros klubas 
“Aušra” $1,000, kitos organizacijos 
$125. Prie šių pridėjus $310 (vieti
nio jaunimo ąįstovų daliai išlaidų 
padengti), vien kongresui ši maža 
apylinkė sutelkė $2,094.

JAUNIMO KONGRESO PETICI
JAI Jungtinių Tautų gen. sekreto
riui parašų rinkimas pratęstas ligi 
rugsėjo 25 d. Londono apylinkėje 
lig šiol surinkta 600 parašų. Paste
bėtas iš pasirašiusių lietuvių (daugu
ma parašų iš kanadiečių) keistas 
reiškinys: pasirašęs vyras, nepasira
šiusi žmona ar atvirkščiai. Kitais at
vejais vienas asmuo pasirašęs už vi
są šeimą. Peticijos tikslas surinkti 
arti pusės milijono parašų. Tad kiek
vieno šeimos nario parašas yra svar
bus. Kas iš vyrų, žmonų, vaikų ar pa
vienių asmenų nepasirašę, malonėki
te tai atlikti kuo greičiau per apylin
kės valdybos narius. Prie jau išsiųs
tųjų 600 parašų surinkimo prisidėjo 
ypač p. Narkevičius (surinko virš 
100). Beveik 100 parašų, suorgani
zavęs savo jaunimą, surinko P. Dra
gūnevičius. Jei kas norėtų parašų 
rinkimui lapų, malonėkite kreiptis į 
valdybą.

ATSPAUSDINTAS ŠŪKIS klijuo
ti prie automobilių — “Freedom for 
Soviet-occupied Lithuania”. Nedide
liais kiekiais išplatinta Rodney, Del
hi ir tolimesnėse apylinkėse. Ši juos
ta paruošta Londono apyl. valdybos 
iniciatyva. Šią vasarą lietuviai, pla
čiai keliaudami, kartos Kauno gat
vėse taip neseniai aidėjusį šauksmą 
“Laisvės Lietuvai!” Ši juosta — tai 
keliaujanti demonstracija, mažiau 
kainuojanti, negu laikraštyje skelbi
mas, tačiau plačiai skelbianti lietu
vių skundą. Nelikime be jos! Gau
nama pas valdybos narius nemoka
mai.

ORGANIZACIJOS ir jų vadovai 
maloniai kviečiami apsiimti rengti po 
vasaros atostogų minėjimus: Tautos 
šventę, Kariuomenės Dieną ir kitus. 
Malonėkite pranešti apyl. valdybai, 
kuri organizacijų sutiktų imtis ini
ciatyvos. KLB Londono

apylinkės valdyba

Eduardas Melikauskas, pirmas lie
tuvis, įsikūręs Prince George, B.C. 
Jis yra namų tinkavimo rangovas 
ir dirba su 8 vyrais prie 30 namų 
statybos Nuotr. A. D.
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J. A. Valstybės

NUVEIKTŲ DARBŲ APŽVALGĄ 
padarė birželio 19 d. Niujorke posė
džiavusi VLIKo taryba. Posėdis buvo 
pradėtas atsistojimu pagerbti už Lie
tuvos laisvę pasiaukojusiam R. Ka
lantai ir kitam jaunuoliui Varėnoje, 
demonstracijose dalyvavusiam Kauno 
jaunimui. Vicepinn. J. Audėnas pa
darė trumpą VLIKo valdybos pasta
rųjų dviejų mėnesių veiklos apžval
gą, ilgiau sustodamas ties Lietuvos 
katalikų peticija Jungtinių Tautų 
sekr. K. VValdheimui. Peticijos teks
to vertiniai su jos autentiškumą pa
tvirtinančiu ir pagalbos prašančiu 
raštu VLIKo valdybos buvo pasiųsti 
JT sekr. K. VValdheimui ir JAV 
valstybės sekr. VV. Rogers. Pastara
sis buvo paprašytas per savo amba
sadorių iškelti sovietų vykdomą re
ligijos persekiojimą JT žmogaus tei
sių komisijoje. Prel. J. Balkūnas pa
reiškė, kad raštai dėl religijos per
sekiojimo Lietuvoje susilauktų dides
nio dėmesio JT, jeigu būtų įteikti 
religinių organizacijų. Taryba įgalio
jo VLIKo valdybą su Lietuvių Kata
likų Kunigų Vienybe šiuo reikalu 
kreiptis į tarptautinę “Pax Roinana" 
organizaciją, turinčią tam tikrą pri
pažinimą Jungtinėse Tautose.

ALTos PIRM. DR. K. BOBELIS 
parašė protesto laiškus prieš sovietų 
meno ir tautodailės parodą Čikagoje 
senatoriui Ch. R. Percy ir kongreso 
atstovui E. J. Denvinski. Iš abiejų 
buvo gautas atsakymas. Ch. H. Percy 
praneša, kad Valstybės Departamen
tas protestą prieš šią parodą jau bu
vo gavęs iš Lietuvos atstovybės Va
šingtone. Dėlto buvo pakeisti kaiku- 
rie planai — neleista išstatyti Sovie
tų Sąjungos žemėlapio su jon įjung
tais Baltijos kraštais, pašalinta da
lis propagandinės medžiagos, įskai
tant ir Lenino knygą “Leninas tau
tybių klausimu”. JAV vyriausybė už
tikrina, kad parodos įsileidimas Ame
rikon, neturės jokios reikšmės da
bartiniam jos nusistatymui nepripa
žinti priverstinio Baltijos kraštų 
įjungimo į Sovietų Sąjungą. Kongre
so atstovas E. J. Derwinski apgailes
tauja, kad parodos neįmanoma už
daryti. Jam betgi buvo pareikšta, 
kad parodoje nėra nieko, kas padėtų 
sovietams įteisinti Baltijos kraštų už
grobimą ir gauti JAV vyriausybės 
pritarimą.

LIETUVA AMERIKOS SPAUDO 
JE. “The Detroit News” birželio 17 
d. paskelbė Detroito universiteto psi
chologijos prof. dr. Justino Piktino 
laišką. Paminėjęs Romo Kalantos 
susideginimą, jaunimo demonstraci
jas Kaune už Lietuvos tautinę bei 
religinę laisvę, prof. dr. J. Pikūnas 
primena, kad šie įvykiai yra lietuvių 
tautos atsakymas į ilgą ir brutalią 
priespaudą, kurią Sovietų Sąjunga 
užkrovė Lietuvai savo okupacija II 
D. karo pabaigoje. Vergų stovyklos, 
deportacijos, rusifikacija, religijos ir 
judėjimo varžymas primena tamsiuo
sius amžius. Prof. dr. J. Pikūnas ra
gina Vakarų pasaulį ir JAV nepripa
žinti priverstinio Lietuvos įjungimo 
j naująją Sovietų Sąjungos imperiją, 
reikalauti žmogaus teisių įgyvendi
nimo Lietuvoje bei kituose Rusijos 
okupuotuose kraštuose. Gražinos Kri- 
vickienės pranešimu iš Vašingtono, 
katalikų savaitraščio “Twin Circle” 
birželio 23 d. laidoje ilgoką rašinį 
“High cost of freedom in USSR” 
Lietuvai paskyrė žurnalistas Paul 
Scott, pažerdamas priekaištų Sovie
tų Sąjungoje viešėjusiam ir tylėju
siam prez. R. Nlksonui. Nors JAV 
ambasadai Maskvoje Kauno įvykiai 
buvo pranešti telefonu su didele ri
zika, prez. R. Niksonas net nesiteikė 
konstatuoti šio lietuvių tautos pagal
bos šauksmo. Tai liudija, kad lietu
vių laisvės siekiams nėra vietos “nau
juose pašaulio rėmuose”, kuriuos 
pradeda išryškinti posėdžiai Maskvo
je ir Pekinge.

EDDIE M E A T II savo rytinėje 
dviejų valandų programoje iš Ročes- 
terio X kanalo televizijos stoties bir
želio 13 d. skyrė 15 minučių pasikal
bėjimui su prof. dr. Antanu Klimu. 
Televizijos žiūrovai buvo supažindin
ti su Romo Kalantos susideginimu, 
Kaune prasiveržusiomis jaunimo de
monstracijomis, sovietine Lietuvos 
okupacija, religijos persekiojimu ir 
JAV lietuvių pasiryžimu melstis ir 
badauti birželio 15 d.

DA1L. JURGIS JUODIS yra pakei
tęs adresą. Visais reikalais į jį da
bar prašoma kreiptis naujuoju ad
resu: 214 Eldcrt Lane, Woodhaven, 
N. Y. 11421, USA.

Argentina
ARGENTINOS ARCHEOLOGŲ II 

kongrese Rio Negro provincijos Ci- 
polctti mieste dalyvavo prof. Petras 
Krapovickas.

ĮDOMŲ LAIŠKĄ IŠ SIBIRO pa
skelbė “Argentinos Lietuvių Balsas” 
gegužės 18 d. laidoje. Tą Irkutske š. 
m. kovo 5 d. Gedimino Butkaus ra
šytą laišką gavo Quilmes mieste gy
venantis Petras Figurinas. Laiškas 
pradedamas reikšmingais žodžiais: 
“Kaip Jūs klausėte, kokiu būdu mes 
ir kiti lietuviai atsiradome Sibire, tai 
galiu atsakyti, kad į Sibirą mes at
važiavome ne savu noru. Dabar dau
gumas mūsų tautiečių išvažiavo į Lie
tuvą. Mes ir kiti likę čia apsigyve
nome, pripratome. Beveik visi čia 
gyvenantieji lietuviai kasmet važiuo
ja atostogų į Lietuvą. Aš su žmona 
buvau Lietuvoje pernai. (...) Šian

dien televizoriuje matėme programą 
iš Vilniaus. Man labai patiko — pri
simenu tėvynę ir Jus. Jau seniai ma
tome programą “Orbitą”. Kuomet 
mano vaikai išgirsta lietuvišką muzi
ką iš Vilniaus, tuoj šaukia mane. Jūs 
rašėte, kad pas jus yra lietuviški 
klubai, kuriuose Jūs darote susirin
kimus. Pas mus tokių klubų nėra, 
bet mes taip pat darome lietuvių su
sirinkimus namuose. Paskutinį kartą 
buvome susirinkę 25 gruodžio, Kalė
dų proga. Dabar ruošiamės padary
ti baliuką šventų Velykų proga; su
sirenka jaunimas ir pagyvenę žmo
nės. Daugumas čia gimusio mūsų 
jaunimo moka kalbėti lietuviškai, bet 
yra ir tokių, kurie nenori kalbėti 
savo gimtąja kalba. Mes savo vaikus 
mokome lietuviškai. Aš gaunu ir 
skaitau įdomų lietuvišką žurnalą ...” 
Laiško autorius šiemet baigė Irkuts
ko augštesnįjį ekonomijos institutą. 
Kiti Irkutsko lietuviai taip pat sten
giasi mokytis augštesniosiose mokyk
lose.

Australija
LIŪDNUOSIUS BIRŽELIO ĮVY

KIUS Sydnėjaus lietuviai prisiminė 
ir žuvusiuosius pagerbė Sv. Joachimo 
bažnyčioje kun. P. Butkaus atlaiky
tomis Mišiomis, progai pritaikytu pa
mokslu. Minėjimą salėje surengė 
Tautos Fondo atstovybės Australijoj 
pirm. kun. P. Butkus. Paskaitą apie 
dabartinę okupuotos Lietuvos būklę 
bei išeivijos lietuvių įsipareigojimus 
skaitė inž. Izidorius Jonaitis, koncer
tinę programą atliko muz. M. Uinb- 
ražiūnienės vadovaujamas Lietuvių 
Meno Ansamblio choras. Literatūri
nėje dalyje savo eilėraščius skaitė: 
A. Prižginaitė — “Aš kaltinu”, M. 
Slavėnienė — “Užkeikta širdis”, 
“Mūsų didvyrių motinoms", A. Skir- 
ka — “Tau, Tėvyne”, “Mes negalim 
užmiršti”. Minėjimas baigtas Tautos 
himnu.

Britanija
RYŠIUM SU PASKUTINIAIS įvy

kiais Lietuvoje kardinolas John Hee
nan, Westminster™ arkivyskupas, 
birželio 13 d. priėmė Britanijoje vie
šėjusį Europos lietuvių vysk. A. 
Deksnj, Londono lietuvių Šv. Kazi
miero parapijos kleboną kun. J. Sa- 
kevičių, MIC, ir DB Lietuvių Sąjun
gos sekr. A. Pusarauską. Kardinolas 
J. Heenan domėjosi okupuotos Lietu
vos tautine bei religine būkle ir ža
dėjo pagelbėti išeivijos lietuviams 
tėvynės laisvinimo reikaluose. Vysk.
A. Deksnys lankė Gloucesterio ir 
Leicesterio lietuvių kolonijas, teikė 
Sutvirtinimo sakramentą lietuvių at
žalynui. Pamaldas giesmėmis ir lietu
vių susitikimus su savo vyskupu lie
tuviškomis dainomis paįvairino sol.
B. Valterienė.

ŠV. ONOS MOTERŲ DRAUGIJA 
metiniame susirinkime Londone išsi
rinko naują valdybą: pirm. M. Dami- 
davičienę, vicepinn. K. Urbonienę, 
ižd. A. Čepaitienę, sekr. A. Kriaučiū
nienę ir revizorę R. Černienę. Nau
joji valdyba birželio 18 d. surengė 
ekskursiją į Clecton-on-Sca pajūrį.

Vokietija
EUROPINIO SĄJŪDŽIO KONG

RESE gegužės 12—13 d. d. Bonno- 
je, Vakarų Vokietijos federacinio 
parlamento rūmuose, lietuviams at
stovavo Europinio Sąjūdžio lietuvių 
komiteto pirm. dr. P. Karvelis ir 
generalinis sekr. inž. A. Venckus. 
Pastarasis taipgi dalyvavo po kong
reso vykusiuose Europinio Sąjūdžio 
federacinės tarybos posėdžiuose. 
Kongreso dalyviai nagrinėjo temas: 1. 
institucinė Europa, 2. ūkinė Europa, 
3. technologija, moksliniai 
tyrinėjimai, universitetai ir 4. Eu
ropa pasaulyje. Priimtomis rezoliu
cijomis pasisakoma už žmogaus pa
grindinių teisių praktikavimą ir už 
laisvę Europos tautų, kurias valdo 
nedemokratiški režimai. Be lietuvių ir 
kitų sovietų pavergtų tautų atstovų, 
prieš sovietų kompartijos diktatūrą 
ypač aštriai pasisakė Europinio Są
jūdžio parlamentinės tarybos pirm.
D. Sundys, britų politikas, buvęs 
Britanijos krašto apsaugos ministe- 
ris.

KAUFHOFO PREKYBOS NAMŲ 
rajonines varžybas dėl pasižymėju
sios šių metų šeimos vardo, aukso 
medalio ir 1.000 DM premijos Darm- 
stadte laimėjo ten gyvenantis VLB 
narys Anicetas Sprindžiūnas su žmo
na Helga ir sūnumi Dietinaru. Var
žybose dalyvavusios šeimos turėjo 
atsakyti į sudėtingus klausinius, o 
vaikai pademonstruoti dar ir savo ga
bumus piešime. A. Sprindžiūno šei
ma šiuo laimėjimu išsikovojo teisę 
dalyvauti baigminėse visos Vokieti
jos varžybose V. Berlyne.

EVANGELIKŲ JAUNIMO RATE 
LIO vadovas mokytojas Fr. Skėrys 
gegužės pabaigoje suorganizavo Va
sario 16 gimnazijos evangelikų moks
leivių ekskursiją į Odenwalda. Be 
paties ekskursijos vadovo, dalyvavo 
25 moksleiviai ir vienas studentas. 
Evengelikų gretas papildė jų pa
kviesti katalikai moksleiviai: skau
čių atstovė Justina Dirgėlaitė, skau
tų — Vigis Narbutas, mokinių ko
miteto pirm. Romas Žaliukas, atei
tininkų pirm. Petra Dauknys, Baltie- 
člų Krikščionių Studentų Sąjungos 
lietuvių sekcijos sekr. Petras Verše
lis. Ekskursantai aplankė Heidelber
gą, Eberbacbą, Amorbacbą, Milten- 
bergą, Michelstadtą, Lindenstadtą 
ir Bensheimą.



Lietuvių paviljone “Vilnius”, kuris buvo įrengtas Toronto Lietuvių Na
muose tautybių savaitės - karavano metu, S. šarkutė aiškina lankytojams 
apie lietuvių tautodailę, o kita lietuvaitė stebi dail. Dagio skulptūra “Šeima”

Papildymai lietuviu kalbos žodynui
ALGIRDAS GUSTAITIS

Šviesuliai ir prietemos lietuvių gimnazijoj
Vasario 16 gimnazijos dvidešimtmetis iš kritiškos perspektyvos

gyvmedis — gyvas medis. Girinin
kas parodė gyvinedžių ir sveikų me
džių bei paaiškino skirtumą. Kas, 
kad gyvmedis, bet be šakų. Ugnis nu
pleškėjo krūmais, naikindama ne tik 
medžius, bet visą augmeniją, ir tik
tai kitais metais vienas kitas pasiro
dė esąs gyvmedžiu.

gyvskaudis — kurs labai įskaudi
na. Liaukis tokiomis gyvskaudiško- 
mis kalbomis, nebūk gandonešis. Pa
keitė dantistą, nes ans buvęs gyv
skaudis.

glaustapapė — žinduolis glausto
mis žindomis, krūtimis. Paršiukų 
daug, bet jie gal užaugs, nes kiaulė 
glaustapapė. žalmargę sunku melž
ti, perdaug glaustapapė.

glaustašakė — glaustas šakas tu
rintis krūmas, medis, augalas, įran
kis. Glaustašakė šakė tinka pelams 
vartyti. Miške buvo glaustašakių me
džių, nes tankynėje negalėjo gražiai 
augti. Jisai jau kelinti metai sten
giasi išveisti naujos rūšies glausta- 
šakius krūmus.

gobšą — kurs visad siekia dau
giau turto, kurs savęsp traukia. Ar 
jums negėda būti tokiom gobšom, 
net savo vienintelį brolį apvogėte, 
prikalbinę sergantį tėvelį pasirašyti 
jūsų padiktuotą testamentą. Jis pla
čiai žinomas gobšą. Nebūk toks gob
šą, į karstą nenusineši. Gyvenk sai
kingai, turėk pats, duok kitiems ir 
savo tėvynei. Lietuvos istorijoje dau
gelį kartų randama, kad didesnieji 
mūsų kaimynai buvo baisūs gobšai 
mūsų teritorijoje, mūsų kilmės žmo
nių, mūsų meno turtų ir kultūros 
laimėjimų.

grandis — nedidelis lietuvių ka
riuomenės dalinys, vadovaujamas 
grandinio. Dėmesio, grandis puola 
kalnelį. Bent dvidešimt priešo ka-

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJA MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

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

rių puolė mūsų karių grandį, bet 
mes visus tuoj išvedėm iš rikiuo
tės; pasidavusieji iškasė žuvusiems 
palaidoti duobę; toks buvo priešų 
galas. Grandis gali būti reikšmingas 
karinis vienetas.

graužlys — kurs nuolat graužia, 
vargina, kamuoja, priekaištauja. Bu
vusi žmona buvo tikras graužlys: ką 
bedarysi, kaip besielgsi, kaip besi
stengsi — vis negerai, vis netaip, 
vis blogai, vis priekaištavo, zirzė ir 
zirzė. Bežygiuojant, į batą įkrito 
žvirgždas, ir kažin ar gali įsivaizduo
ti, koks tai graužlys po kelių kilo
metrų. Ašis ėmė cypti ir kaisti; nu
movę ratą smaloje užtikome vinutės 
galvutę; taip atradome grauži).

greitažioplis — kurs greit pasako 
kvailą žodį, mintį, padaro kvailą dar
bą. Viskas buvo tvarkoje, iki tas 
greitažioplis pravėrė koštuvus. Jūs 
būkite rimtos ir tvarkingos mergi
nos, nepasiduokite pagundai kaip viš
telės grcitažioplės. Vyrai ir moterys, 
atsargiai dainuokite, žiūrėkite, kad 
niekas greitažiopliškai nesušuktų.

griauda — gailesys, gailėjimas. 
Buvo tokia griauda apėmusi, nega
lėjau žodžio ištarti. Parėjusi namo 
nieko neradau: tėvas, motina, bro
lis ir sesuo jau buvo rusų-bolševikų 
suimti, įgrūsti į enkavedistų sunk
vežimius ir ištremti į Sibirą; tai 
buvo prieš daug metų, bet griauda 
ir dabar nepraeina.

ALDONA - MARIJA KAMINSKAI
TĖ, š. m. baigusi anglų ir prancūzų 
kalbu ketverių metų kursą MacMas- 
ter universitete Hamiltone labai ge
rais pažymiais ir gavusi bakalaurės 
'BA) laipsnį. Šiuo metu ji dirba T. 
Eatono bendrovėje kaip personalo 
tvarkytoja (personnel manager). Jos 
tėvai — Konstancija ir Bronius Ka
minskai gyvena Sault Ste. Marie, 
Ont.

Vasario 16 gimnazija savo 
metais beveik prisivijo nepri 
klausomos Lietuvos amžių! 
1971 m. vasario 16 d. jinai mi
nėjo savo krikštynų sukaktį — 
jau dvidešimtąją. Stambių vals
tybių istorijoj 20 metų tėra co
lis, gi lietuvių vėtytos ir mėty
tos tautos chronologijoj — vi
sas sieksnis. Šis dvidešimtmetis 
lietuviams nėra tik abstraktus 
metų skaičius, plika istorijos 
vadovėlyje data. Tai išeivijos 
lietuvių tautinio gajumo šviesu
lys, o pati gimnazija — kone vi
so laisvojo pasaulio lietuvių 
tarpusavio susiklausymo pa
minklas Vakarų Vokietijoje. 
Ši laisvojo pasaulio lietuvių 
gimnazija yra anų garsių ir gau
sių V. Vokietijos pokario mo
kyklų likutė, gajai išsilaikiusi 
šimtmečio penktadalį ir užsipel
niusi stambių antraščių lietuvių 
publicistikoje.

Vasario 16 gimnazija rodė sa
ve iš saulėtos pusės daug kartų 
lietuvių ir nelietuvių spaudoje, 
didžiavosi savimi pati ir buvo 
giriama daugelio asmenų, suža
vėtų šia išeivių kultūrine įstai
ga. Tik okupuotos Lietuvos 
spauda lig šiol nebesurado šiai 
lietuvių išeivijos gimnazijai de
ramos antraštės bei turiningos 
apžvalgos. Bet tai suprantama, 
nes tenykštės spaudos žmonėms 
pats gimnazijos vardas spran
gus ir jos gyvavimas akibrokš
tus, kaip ir visi išeiviai su savo 
tautine veikla.

Pėdsakais atgalios
Gimnazijos tėvai (V. Vokieti

jos L. Bendruomenės valdyba) 
gal pripuolamai šią gimnaziją 
patalpino (1950) vienose Diep
holzo kareivinėse, tačiau anaip
tol ne pripuolamiems tikslams. 
Pokarinei lietuvių masei emi
gruojant iš Vokietijos, viena po 
kitos uždarė duris gimnazijos, 
viena po kitos vyto kitos mo
kyklos. Vokietijoj liekantieji 
pajuto lietuviškojo švietimo 
tuštumą: kur lietuviškai moks
linti savo jaunuosius, kai neliks 
lietuviškų mokyklų? Bendruo
menės atsakingieji suskato 
įsteigti bent vieną lietuvišką vi
durinę mokyklą visos Vokieti
jos lietuviams Diepholze.

Diepholzo kareivinėse įsteig- 
ton Vokietijos centrinėn gimna- 
zijon rinkosi mokiniai ir moky
tojai iš tuštėjančių ankstesnių 
mokyklų. Taigi, naujoji gimna
zija nebuvo naujas kūrinys, o 
lietuvių pedagoginio elemento 
surinktinė. Po metų Diepholzo 
gimnaziją steigėjai iškilmingai 
pakrikštijo Vasario 16 vardu 
(1951. II. 16), simboliškai ir 
konkrečiai įpareigodami ją pra
tęsti Lietuvą išeivijoje.

Apie sukaktuvininkę lietuvių 
spaudoje rašė eilė asmenų. Aš 
gi šiame savo rašinyje bandysiu 
stabtelti, taip sakant, šešėliuo
se, prieblandose, jos problema
tikoje. Toks užmojis, tikiu, pe
dagogams ir visuomenininkams 
skirtuose puslapiuose ras vie
tos, o skaitytojuose — pridera
mo atgarsio. Išeiviams, įpratu- 
siems tėvynės tuštumą užpildyti 
savo veiklos pervertinimu ir ne
reta savigyra, veiklos neiginių 
iškėlimas gali pasirodyti kone 
moraline ir tautine nuodėme. Iš 
tikrųjų gi šešėliai ir prietemos 
išryškina esančią šviesą.

Be patirties
Laimingos mokyklos, turtin

gos tradicija, intelektu ir,.. sei
fu. Tokioms mokykloms terei
kia tesėti jai patikėtą tėvų pa
likimą ir stilių. Tokia mokykla 
nebuvo Vasario 16 gimnazija. Ji 
turėjo pati viena atrasti sau gy
vatos šaltinių, susiformuoti pe
dagoginį metodą, sukonkretinti 
lietuvišką stilių.

Jos tėvai buvo tik teisiniai 
pradininkai, pavedę tolesnę mo
komąją iniciatyvą ir raidą pa
čiai mokyklai, kuri buvo tokia 
nepatyrusi, be kompasinių pa
vyzdžių. Ankstesniųjų gimnazi
jų patirtis nelabai tiko centri
nei gimnazijai, kur jau mokėsi 
suvažiavę gal iš dešimties Vo
kietijos sričių mokiniai su gana 
skirtingais reikalavimais ir pro
gramomis. Lietuviškąją gimna
zijos pedagogiką reikėjo gero
kai improvizuoti, nes įtikinamų 
pavyzdžių nebuvo. Voronežo iš
eivių gimnazijos patirtis čia ne
buvo žinoma, o Amerikos litua
nistinės mokyklos dar tik for
mavosi. Be to, jos perdaug sky
rėsi reikalavimais ir apimtimi.

Gimnazijos tėvams, jos peda
gogams ir administracijai reikė
jo ne tik improvizuoti, bet ir 
skubėti. Be gilesnės patirties 
jaunų žmonių daryti sprendi
mai nevisada buvo giliai išgal
voti ir reikiamai tikslūs. Kaiku- 
rias gimnazijos krizes čia ir pa
gvildensiu, nusileisiu nuo jos 
švytinčių realių ir gausių duo
menų i jos konjunktūrinius (ne
išvengiamus) slėnius.

Patalpų skuba
Kai pokarinė Vokietija iš pe

lenų išlindo kaip demokratinė 
respublika ir kai ėmė savo ka

riuomenei rankioti kareivines, 
gimnazijos tėvai (Bendruomenės 
valdyba) turėjo palikti Diephol
zo kareivines. Reikėjo mokyklą 
patalpinti kur patrauklesnėje 
pastogėje. Tėvai bandė žvelgti 
toli, bet gal nepakankamai toli: 
gimnaziją įkurdino Huettenfel- 
do pilyje, pažiūrėti žavioje, gy
venti—gražioje. Kažkodėl pasą- 
moniškai traukia kaikuriuos 
lietuvius pilys. Gal todėl, kad 
jos poetų apdainuotos ir net są- 
inonėn įdainuotos, gal todėl, 
kad pilies gyventojo prestižas 
keliais coliais automatiškai pa
kyla. V. Europoje yra dar pa
vyzdžių, rodančių atsakingų vei
kėjų potraukį kurtis pilyse ...

Vos atvykus mokiniams į 
Hiittenfeldą, reikėjo skubiau
siai prie pilies pristatyti porą 
lentinių barakų. Aptriušusioje 
pilyje ir jos barakuose (vargo 
gimnazijoje) įstengė mokytojau
ti tik nereiklūs pedagogai ir 
mokytis idealistų, bet nepasitu
rinčių tėvų atsiųsti moksleiviai. 
Vienų ir antrų nestigo, o dau
gybės aukotojų dėka palaikoma 
mokykla sugebėjo išmokslinti 
gražų būrį abiturientų ir kelis 
simtus pusiau — abiturientų.

Skubotai nupirktos pilies ai- 
žinčių patalpų sloga nervino me
tų metus net ir tokius asmenis, 
kurie be sunkumo apsipranta 
betkur. Reikėjo toli siekiančio 
sprendimo — skubiai statyti pa
statą klasėms. Kelių pedagogiš
kai galvojančių (nors ir nepeda- 
gogų) veikėjų dėka prie Hūtten- 
feldo pilies iškilo orus ir švie
sus klasių pastatas (1964). Tuo 
būdu barakuose įniurgdytiems 
moksleiviams buvo įrengtos 
jaukios patalpos, o abejojan
tiems tėvams (leisti ar ne sūnų 
liet, gimnazijon) parodyta, kad 
lietuvių gimnazija niekuo ne
prastesnė už vokiečių.

Gimnazijos kuratorija (dabar
tiniai jos tvarkytojai) yra pasi
ryžusi greit pastatydinti ir ber

JI STUDIJUOJA IR ORGANIZUOJA
Džiaugiamės lietuviško atžalyno gra

žiais laimėjimais mokyklos suole, 
ypač tų jaunuolių, kurie šalia savo 
tiesioginio darbo—mokslo neužmirš
ta ir lietuviškos veiklos, aktyviai 
dalyvauja organizaciniame gyvenime. 
Ir Hamiltono lietuvių kolonija gali 
didžiuotis už Lietuvos ribų užaugu
siu jaunimu, turinčiu savo tarpe eilę 
ryškesnių veidų, kurių veikla nesi
baigia vien tik lokalinio pobūdžio or
ganizaciniu gyvenimu, bet išsišakoja 
į visas š. Amerikos lietuviškas ko
lonijas. Prie tokių priklauso GABI- 
JA-MARIJA JUOZAPAVIČIŪTĖ, 
šiemet baigusi Toronto universitete 
psichologijos - sociologijos ketverių 
metų kursą, gaudama bakalaurės (B 
A) laipsnį.

G. M. Juozapavičiūtė gimė 1950 
m. Kvebeko provincijoj. Persikėlus 
tėvams j Hamiltoną, ji čia baigė ka
talikų Loretto gimnaziją ir vysk. M. 
Valančiaus šeštadieninės mokyklos 
10 skyrių, kurioje taip pat mokyto
javo dvejus metus. Nuo pat mažens 
aktyviai dalyvauja ateitininkų orga
nizacijoj. Dvejus metus buvo MA 
centro valdybos ir ketverius metus 
“Ateities” žurnalo redakcijos nare. 
Plačiai reiškiasi spaudoje, daugiau
sia rašydama “Ateities” žurnale, 
“Tėviškės žiburiuose” ir Hamiltono 
ateitininkų leidiniuose. Dalyvavo pa
saulio lietuvių jaunimo kongresui 
rengti komitete, informuodama spau
dą apie kongreso paruošiamuosius 
darbus.

G. M. Juozapavičiūtė nesitenkina 
pasiektu mokslo laipsniu, šį rudenį 
ji tęs studijas Toronto universitete, 
gilindamasi Į specialų kursą “Social

ALGIS J. KYBARTAS, baigęs š.m. 
Yorko universitete ketverių - metų 
meno kursą bakalauro (BA) laips
niu. Anksčiau yra baigęs Ryersono 
politechnikos instituto radijo ir te
levizijos skyrių 

KAs už LIETUVĄ KOVOJA, 
TAS Į LIETUVIŲ FONDĄ STOJA!

niukams bendrabutį, kuris il
gam išspręstų gimnazijos patal
pų krizę.

Čia ir kyla klausimas: kažin 
ar nebuvo galima savo laiku pa
statydinti tai, kas statoma da
bar? Kodėl reikėjo per barakus 
keliauti į mokyklines patalpas?

Išteklių krizė
Vasario 16 gimnazija gyveno 

ir gyvena iš rėmėjų (lietuvių ir 
vokiečių) kišenių. Padėka vo
kiečių įstaigoms, finansais ver
tinančioms lietuvių gimnaziją, 
pagarba lietuviams, sutarian
tiems išlaikyti gimnaziją. Puikus 
išeivių lietuvių sutarimas, nuo
stabi savitarpio šalpa: rišliau or
ganizuoti ir prasigyvenę užjūrių 
tautiečiai svariomis aukomis 
palaiko Europoje lietuvių prie
augliui skirtą mokyklą.

Pinigų stoka demokliškai 
grasė metai iš metų kartais 
taip, kad mokyklos administra
cijai telikdavo išteklių pašto 
ženklams persiųsti jos doku
mentus archyvams. Mokiniams 
tekdavo žiemą kailiniais ir spor
tu šildytis, o valgykloje kartais 
trys išalkę valgydavo viena ša
kute. Mokytojai kaikuriais mė
nesiais dairydavosi virtuvėn 
bent pavalgyti vietoj algos.

Vokiečiams ėmus gimnaziją 
% finansuoti ir Amerikoje dau
gybei suaukojant likusį trečda
lį, gimnazijos iždas neberodo 
savo bauginančio dugno, tačiau 
prieš akis šmėkščioja įkyrus 
klausimas: kodėl iki šiol niekas 
neįstengė ar nepasistengė rasti 
gimnazijai meceneto pvz. Ame
rikos miestų rėmėjų tarpe, dau- 

gianulėse firmose, finansininkuo
se ir pan.? Finansiškai pajėgus 
gimnazijos rėmėjas atpalaiduo
tų daugybę lietuvių, aukojančių 
savo nelengvo uždarbio dalį 
mokyklai Vokietijoje. Pinigin
ga amerikiečių versmė gimnazi
jai aukotų pastoviau ir gal net 
našiau. Bendradarbis

policy planning and administration”.
Jos laimėjimu džiaugiasi ne tik tė

vai A. B. Juozapavičiai, šį pavasarį 
atšventę 25 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį ir gavę ta proga iš vy
riausios dukros Gabijos tokią gražią 
dovaną, bet ir visi tautiečiai, ypač Ha
miltone, linkėdami Gabijai-Marijai 
pasiekti savo tikslą, nepamirštant 
taip pat ir ateitininkiškos veiklos.

K. B.

GABIJA - MARIJA JUOZAPAVI
ČIŪTĖ, baigusi ketverių metų psi
chologijos - sociologijos kursą baka
laurės (BA) laipsniu

VAIDOTAS LUNYS, š. m. baigęs ci
vilinę inžineriją Toronto universi
tete, dirba Toronte “Western Cais
sons”. Gimė 1949 m. vasario 22 d. 
Augsburge, Vokietijoj. Gimnaziją 
baigė Toronte (Humberside C. L). 
Lietuviu mokykloj mokėsi trejus me
tus
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d KULIMfJE VEIKLOJE
NAUJAI JSTEIGTA studijinė Či

kagos operos bendrovė sekančių me
tų sausio pabaigoje Marijos Augštes- 
niosios Mokyklos salėje turės tris 
G. Puccini “Bohemos” spektaklius 
lietuvių kalba su pilnu simfoniniu 
orkestru. Triguba dainininkų sudėtis 
sudarys progą pagrindinius vaidme
nis atlikti didesniam solistų skaičiui. 
Norintys spektakliuose dalyvauti 
jaunieji dainininkai prašomi regis
truotis iki liepos 20 d. šiuo adresu: 
Chicago Opera Company and Work
shop, 7121 So. Talman Ave., Chica
go, Ill. 60629. Solistų sąrašas bus su
darytas, patikrinus jų pajėgumą. 
Rugpjūčio 17 d. pradedamos choro 
repeticijos, kurios bus ketvirtadie
niais.

KOMPOZ. JERONIMO KAČINS
KO kvartetą saksofonams atliko 
Berklee muzikos mokyklos mokyto
jai Bostone. Cambridge, Mass., Cres- 
gie auditorijoje buvo atliktas M. I. 
T. muzikos departamento užsakytas 
J. Kačinsko kūrinys “Transcedenti- 
nės išraiškos”. Lietuvio kompozito
riaus kūrinį grojo M. I. T. koncerti
nis pučiamųjų orkestras, vadovauja
mas J. Corley, ir vargonininkė A. 
Jungas, instituto muzikos departa
mento absolventė.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGI 
JA išleis savo pirm. Leonardo And- 
riekaus paruoštą vienkartinį leidi
nį, kuriame bus draugijos įstatai, 
trumpa draugijos istorija, narių są
rašas su jų adresais. Leidinyje taip
gi bus prisiminti ir mirusieji drau
gijos nariai.

GIESMIŲ, DAINŲ IR OPERŲ 
ARIJŲ koncertą Hartforde, Conn., 
turėjo kompoz. Juliaus Gaidelio va
dovaujamas Šv. Kazimiero parapijos 
mišrus choras iš Brocktono, Mass., 
su buvusiu Vilniaus operos sol. Sta
siu Liepų. Religinėje koncerto daly
je didžiausio dėmesio susilaukė J. 
Gaidelio Mišios — “Viešpatie pasi
gailėk”, “Garbė Dievui augštybėse”, 
“Tikiu į vieną Dievą”, “Šventas, 
šventas”, “Tėve mūsų” ir “Dievo 
Avinėli”. Antroje koncerto dalyje 
choras padainavo keletą J. Gudavi
čiaus, K. V. Banaičio, J. Gaidelio dai
nų, baritonas S. Liepas — J. Tallat- 
Kelpšos, J. Žilevičiaus, A. Kačanaus- 
ko kūrinių, dvi arijas iš Mocarto ope
rų “Figaro vestuvės” ir “Don Žua- 
nas”. Solistui ir chorui akompanavo 
Saulius Cibas.

ESTO IVAR IVASK redaguojamo 
literatūrinio žurnalo “Books Abro
ad” š. m. pavasario laida yra skirta 
Artimųjų Rytų moderniosioms lite
ratūroms, bet neužmiršta ir lietuvių 
kūryba išeivijoje bei tėvynėje. R. 
Šilbajoris recenzuoja Aloyzo Barono 
romaną “Vėjas lekia lyguma”, Kosto 
Ostrausko “Kvartetą”, V. Dukas — 
Juozo Paukštelio novelių rinkinį 
“Apyniai”, Aleksandro Baužos no
veles “Kur mėlynas dangus”. Žurna
lo adresas: 1005 Asp Ave., Norman, 
Okla. 73069, USA.

ENCYCLOPEDIA LITUANICA III 
tomo paruošimą paspartins redakci
jos padidinimas dviem asmenim — 
dr. Antanu Musteikiu, profesorium 
sociologu iš D'Youville College Buf
falo, N. Y., ir teisininku Vytautu 
Vaitiekūnu iš New Jersey. Jiedu su
tiko paruošti žymią dalį III tomo 
lemų. Birželio 20 d. įvykusiame en
ciklopedijos redakcijos posėdyje bu
vo sudarytas ir priimtas naujų lemi) 
pasiskirstymo planas. Visus lu tomo 
tekstus numatoma paruošti iki š.m. 
lapkričio pradžios, o spausdinimo 
darbą atlikti 1973 m. pradžioje. En
ciklopedijos paruošimą bei išleidimą 
verčia spartinti lig šiol nepašalinti 
finansiniai trūkumai.

POETAS BERNARDAS BRAZ
DŽIONIS, nuo 1955 m. redagavęs 
žurnalą “Lietuvių Dienos”, š.m. bir
želio numeryje paskelbė atvirą atsi
sveikinimo ir padėkos laišką: “Kad 
ir sunkiai dirbdamas technikinį dar
bą, džiaugiuosi pergyvenęs daug ma
lonių valandų žurnalo redakcijoje, 
turėdamas progos iškelti daug kul
tūrinių laisvojo pasaulio lietuvių gy
venimo momentų, atžymėti meninin
kų kūrėjų, pabrėžti teigiamųjų bend
ruomenės gyvenimo tarpsnių žodžiu 
ir vaizdu. Dėkoju skaitytojams — 
medžiagiškai, bendradarbiams — raš
tais ir foto nuotraukomis rėmusiems 
žurnalą. Dėkoju visiems buv. ir esan
tiems redakcijos nariams kolegiškai 
prisidėjusiems prie darbo; bet ypač 
mano padėka priklauso dabartiniams 
redakcijos kolegoms — Alei Rūtai- 
Arbienei ir A. Milukui, nuoširdžiai 
besidalinusiems redakcijos darbu 
paskutiniuoju metu. Dėkoju leidėjui 
A. Skiriui, pakvietusiam mane šioms 
pareigoms ir daug metų patikėju
siam žurnalo redagavimą...” B. Braz
džionis, šiemet sulaukęs 65 metų am
žiaus, išeina pensijon, tikėdamasis 
rasti daugiau laiko poilsiui ir savo 
tiesioginiam poeto pašaukimui.

“DIRVOS” NOVELĖS KONKUR
SUI gauta 11 novelių, jų tarpe Raga
niaus — “Kai prakalba vanduo”, Si
mono Talkos — "Virvės”, Karolio — 
“Tolimasis dangus”, Kovo — “šė
riau žirgelį”, Teresėlės Aušros — 
“Nirvanos ir nebūties skrydyje”,Eže
ro Varpo — “šėtono šypsena”, Juo
zo Upsto — “Ar esame lietuviais gi
mę?” Gautąsias noveles jau skaito 
vertintojų komisija: “Vilties” draugi
jos valdybos pirm. Aleksas Laikūnas, 
poetas Balys Auginąs ir Jonas Dau
gėla. Konkurso $500 premijos ilga
metis mecenatas yra Simas Kašelio- 
nis.

OKU PUOTOJ LIETUVOJ
SOVIETŲ SĄJUNGOS valstybinių 

1972 m. literatūros, meno ir archi
tektūros premijų kandidatų sąrašuo
se yra du lietuviai — kompoz. Eduar
das Balsys ir dail. Algimantas Stoš
kus. E. Balsiui premiją siūloma skir
ti už oratoriją “Nelieskite mėlyno 
gaublio”, A. Stoškui — už vitražus 
“Himnas gyvenimui”, “Tėvynė” 
(skirtas Montrealio Expo-67), “Ko
vota dėl gyvenimo” (skirtas Osakos 
Expo-70). Minimi taip pat jo sukur
ti vitražai Lenino muzėjui Uljanovs- 
ke, vienam Maskvos kino teatrui ir 
administraciniam pastatui.

KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS cent
ro valdyba Biržuose svarstė dabarti
nę muzikos masinių žanrų būklę Lie
tuvoje. Šia proga Biržuose bei jų 
apylinkėse buvo surengta 11 koncer
tų, kuriuose lietuvių kompozitorių 
kūrinius atliko Vilniaus televizijos 
ir radijo komiteto choras, lengvosios 
muzikos orkestras, kaimo kapela ir 
instrumentinis ansamblis “Armoni
ka”, Kauno choras ir pučiamųjų or
kestras, Vilniaus statybininkų kul
tūros rūmų moterų choras “Eglė”, 
Šiaulių mokytojų choras “Varsa” ir 
Pasvalio kultūros namų choras “Vy
turys”. Koncertų klausėsi apie 14. 
009 žmonių.

SPECIALIAIS KONCERTAIS Ita
lijoje šiemet bus paminėtos tenoro 
Aureliano Fertile dvidešimtosios 
mirties metinės. A. Fertile (1885— 
1952) buvo talentingas dainininkas 
ir aktorius, didžiąją savo gyvenimo 
dalį skyręs Milano La Scalos operai. 
Koncertai organizuojami jo anūkės 
iniciatyva. Keliuose koncertuose bus 
atliktas G. Verdi kūrinys “Requiem", 
kuriame giedoti boso partiją yra pa
kviestas Vacys Daunoras. Repetuoti 
“Requiem” jis jau išvyko į Budapeš
tą- (1 <1

RAŠYTOJŲ SĄJUNGA į savo na
rius priėmė 1941 m. Mažeikių rajo
ne gimusį poetą ir vertėją Alfonsą 
Bukontą. “Vaga” yra išleidusi du jo 
eilėraščių rinkinius: 1967 m.—“Slen
kančias kopas”, 1972 m.—“Piešinius 
ant vandens". A. Bukontas yra žur
nalo “Jaunimo Gretos” literatūros 
skyriaus vedėjas, išvertęs daug len
kų, bulgarų, armėnų, azerbaidžanie
čių bei kitų tautų poetų eilėraščių.

VILNIAUS UNIVERSITETO stu
dentų liaudies dainų ir šokių an
samblis mokslo metus užbaigė nau
ja koncertine programa “Augo liepe
lė”. Spektaklį-koncertą paruošė an
samblio meno vadovas V. Aleksand
ravičius, choro vadovas V. Čctkaus- 
kas, šokių vadovės E. Morkūnienė ir 
T. Kalibaitė, orkestro vadovai D. 
čičinskienė ir A. Kirilauskas.

LENKŲ ŽURNALAS “Ruch Muzy- 
czny” paskelbė pasikalbėjimą su 
Vilniaus operos mezzo-sopranu Ni
jole Ambrazaityte ir tenoru Virgili
jum Noreika, dainavusiais Lodzės 
didžiajame teatre.

ŽEMAIČIŲ KRAŠTO kaimo kape
lų II konkursas “Žemaitiškas smui
kelis” buvo surengtas Dabikinės 
upės apjuostame Akmenės pušyne. 
Miestų grupėje laureatų vardą išsi
kovojo Jono Gintausko vadovaujama 
Naujosios Akmenės cemento gamyk
los kapela, kaimų grupėje — Akme
nės rajono Dabikinėlės kultūros na
mų muzikantai su vadovu Kaziu Mi
lerių.

VILNIAUS DAILĖS PARODŲ rū
muose birželio 14 d. buvo atidaryta 
ilgesnį laiką truksianti latvių akva
relės paroda, kurioje dalyvauja 12 
įvairaus amžiaus ir meninio braižo 
dailininkų su maždaug 50 darbų. 
Iš jų vilniečiams yra pažįstami tik 
trys latvių dailininkai — N. Petraš
kevičius, I. Zarins ir D. Skulmė, da
lyvavę ankstesnėse parodose Vilniu
je.

DAINŲ IR ŠOKIŲ ANSAMBLIS 
"Lietuva” grįžo iš sėkmingų gastro
lių Suomijoje, šešis koncertus an
samblis turėjo sostinėje Helsinkyje, 
Kuopio, Lahčio ir Juveskulos mies
tuose. “Lietuva” taipgi dalyvavo 
tarptautiniame Kuopio miesto festi
valyje.

ŽEMAITĖS LITERATŪRINE 
PREMIJĄ šiemet laimėjo Mykolas 
Sluckis už pernai išleistą apsakymų 
ir apysakų knygą kaimo tema “Mer
ginų sekmadienis”. Premiją skiria 
Kelmės rajono Pašilėnų apylinkėje 
esantis Žemaitės kolchozas. M. Sluc
kis papildė premijos laureatų gre
tas, kurioms, be jo, jau priklauso 
Juozas Baltušis, Algirdas Pocius, Vy
tautas Bubnys, Juozas Aputis ir Vy
tautas Rimkevičius. Atvykęs į pre
mijos įteikimo iškilmę, M. Sluckis 
su rašytojais A. Pocium ir A. Jony
nu aplankė P. Višinskio muzėjų ir 
padėjo gėlių prie paminklinio ak
mens buvusioje Žemaitės sodybvie
tėje.

PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRAS 
vasaros gastroles Kaune pradėjo nor
vegų klasiko H. Ibseno dramos “He- 
da Gabler” spektakliu, ši drama Pa
nevėžyje buvo pastatyta prieš 10 me
tų, bet praėjusį sezoną ją antrą kar
tą pastatė vyr. rež. J. Miltinis. Mu
ziką antrajam pastatymui sukūrė vil
nietis kompoz. B. Dvarionas, sceno
vaizdžius — kaunietis architektas V. 
Žemkalnis - Landsbergis. Panevėžio 
dramos teatras kauniečiams taipgi 
buvo atvežęs B. Džonsono satyrinę 
komediją “Valponė", latvių drama
turgo G. Priedės pjesę “Otilija ir 
jos anūkai”, vilniečio A. Laurinčiu- 
ko — "Vidutinė moteris”. 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 lengvon

B. SAKALAS.

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 įvažiayimu. 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

Tel. 7 6 2 - 8 2 5 5

Toronto kanklininkės, s. Kairio muzikinio vieneto narės, atlieka liaudies 
dainas kitataučiams lankytojams “Vilniaus” pavilijone Toronte tautybių 
savaitės metu Nuotr. S. Dabkaus

UŽBAIGTA TAUTYBIŲ SAVAITĖ

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

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

Kasos valandos:
Pirmad..........10-3
Antrad......—10 - 3
T re čiad. uždaryta
Ketvirtad........ 10-7

MOKA:

už term, indėl’us 2 metam ....61^%
už term, indėlius 1 metam
už taupomąsias s-tas (savings) 6 %
už depozitus-čekių s-tas 5]/2%

Penktad........ 10-8
Seštad........... 9 - 12
Sekmad 9.30 - 1

DUODA PASKOLAS:
asmenines — iki $10.000 814s% 
nekiln. turto — iki $50.000 81/4%

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

KLB Toronto apylinkės val
dyba, vadovaujama pirm. J. 
Karpio, tautybių savaitės-kara- 
vano “Vilniaus” paviljoną buvo 
Įrengusi Lietuvių Namuose, 
1573 Bloor St. W. Mažojoje sa
lėje lankytojų laukė lietuviški 
patiekalai ir gėrimai. Virtuvės 
tarnybą suorganizavo G. Staus- 
kienė ir I. Žemaitienė, talkina
mos jaunimo bei kitų ponių. 
Tautodailės paroda buvo Įreng
ta remontuoti pradėtoj didžio
joj salėj. Lankytojus su lietuviš
kom juostom, rankšluosčiais, 
knygom, drožiniais, gintaro ka
roliais ir dail. Dagio medžio 
skulptūromis supažindino “Vil
niaus” paviljono karalaite iš
rinkta Silvija Šarkutė. Čia taip
gi vyko programos, kuriose gra
žiai pasirodė R. J. Karasiejų va
dovaujama tautinių šokių grupė 
“Gintaras”, muz. A. Ambrozai- 
čio vadovaujamas choras “Var
pas”, Windsoro mergaičių kvar
tetas “Aušra”, S. Kairio liaudies 
instrumentų ansamblio kankli
ninkės, KLB Toronto apylinkės 
valdybos neseniai Įsteigtas dai
nų ir šokių ansamblis “Atžaly
nas”. Penktadienį turėjo dai
nuoti “Aidas”, šeštadieni — 
sol. V. Verikaitis. Deja, abi die
nas programų salėje viešpatavo 
tyla — dėl nežinomų priežas
čių nepasirodė nei “Aidas”, nei 
jo vadovas sol. V. Verikaitis. Ne
jaukią tylą spontaniška daina 
bandė praskaidrinti patys “Vil
niaus” lankytojai mažojoje salė
je ir lietuviškų plokštelių mu
zika. Prie jų prisijungė ir kaiku- 
rie svečiai. Su vyru ir dviem 
vaikais atvykusi čekoslovakų 
kilmės Irene Severson čia pra
leido keletą valandų, šnekučiuo
dama su lietuviais. Jai labiausiai 
patikę indėnų ir lietuvių pavil
jonai, nes čia buvo proga be šo
kių ir trankios muzikos susipa
žinti su minėtomis tautybėmis. 
I. Severson žada būti kandidate 
Į Toronto tarybos atstovus se

kančiuose rinkimuose.
Kiekviename paviljone buvo 

traukiamas laimingasis įėjimo 
bilietas užsiregistravusiems sve
čiams. “Vilniaus” Įėjimo prizą 
laimėjo p-lė Grace Tanaka. Pri
zui buvo numatyta $100, bet dėl 
jo kilo nesutarimas tarp pavil
jonų ir karavano rengėjų, pa
reikalavusių, kad tą $100 parū
pintų patys paviljonai, nors ren
gėjai buvo gavę dideles dolerių 
sumas už pasus ir palyginti 
stambią valdžios finansinę pa
ramą. Paviljonams nesutikus, 
atrodo, įėjimo prizus turės pa
dengti rengėjai. Lk.

Buvo ir sunkių valandų . .. galvoja 
viena iš Toronto tautybių savaitės- 
karavano talkininkių lietuvių pavil
jone “Vilnius” Nuotr. S. Dabkaus

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS” AUKOJO
Rėmėjo prenumeratas po $15 at

siuntė: VI. Jankaitis, Alg. Kazilis; 
$5: Mamertas Duliūnas, M. Norvai
šienė, Kazys Tuba, E. Jokubilienė, J. 
Pusvaškis; rėmėjo prenumeratas po 
$10: Br. Girčys, L. Baziliauskas, dr. 
A. P. Dailydė, O. J. K. Balsiai, S. 
Bubelienė, M. Juzumienė, Jonas Se- 
pulis, Alb. Raila, J. Onaitis, Vyt.

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

lietuvio savininko vaistinė

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS { NAMUS

VYTAS BRAZDŽIONIS, vienas iš
kiliųjų Australijos lietuvių krepši
nio rinktinės žaidėjų. Si rinktinė žais 
keletą rungtynių su JAV ir Kana
dos lietuvių krepšinio komandom

Kairys, Pr. Pargauskas, M. Norvai
šienė, Jonas Adomauskas, VI. Pleč
kaitis, VI. Levickas, Petr. Mazaitis, 
Vyt. Prūsaitis, kun. L. Kemėšis, Le
nard’s Cleaners, J. Spranaitis, dr. 
Kęst. Kemežys, Adolfas Damušis, VI. 
Končius, Juoz. Senkus, Br. Jurgutis, 
St. Sinkevičius, dr. V. Tauras, Eva 
Dulkienė, V. Stanaitis, Pr. Mekšrū- 
nas, M. Stolienė, Joe Čepaitis, St. 
Latviūnas, Br. Žutautas, St. Kuzmic
kas, J. Danaitis, dr. A. Šidlauskaitė, 
L. Stosiūnas, M. Sviderskas, Danutė 
Rautinš, D. Renkauskas, J. Žilionis, 
D. Naginskas, A. P. Stanėnas, Pr. Vė- 
žauskas, B. Strazdienė, Ant. Masai- 
tis, Petras Matulis; $4: M. Rudzins- 
kaitė, Pr. Mekšrūnas; $3: Jonas 
Onaitis, A. Masaitis; $2: Br. Girčys, 
Juoz. Jonušas, Pr. Pargauskas, dr. 
A. Mikelėnas: $1: T. Galinienė, J. 
Mašauskas, St. Mačikūnas, A. Rim
kus, VI. Čyvas, J. Miškinis, VI. Skir
gaila, K. Jasiulevičius, J. Siurna, J. 
Trečiokas, Vyt. Adomaitis, G. Zar- 
kis, S. Mikšėnas, Mik. Drevininkas, 
S. Poderienė, A. Keblys, A. Stanke
vičius, E. Eursa, M. Aukštuolis, Ona 
Rojienė. Nuoširdus ačiū visiem rė
mėjam.

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- v y-r v r-|RDAI 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus * * I • V. IJlKUAUJ NA J

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

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

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.

4rOnt. Tel. 534-7525

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

Angliškos vilnonės, “mohair”, “terylene” medžiagos

Ed. Kondratas, siuvėjas
Individualus pritaikymas

Tel. 533-5454

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 {mokėjimas, 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

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

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

Lawrence G. Odette, Morley D. Hogle — Directors
l.l ...M .M ■ m*— Ml

Ateitininkų žinios
Ateitininkų stovykla Wasagoje pra

sidės liepos 23, sekmadienį. Regist
racija jau seniai vyksta ir visi, ku
rie norės stovyklauti, yra prašomi iš 
anksto užsiregistruoti. Stovykla bus 
suskirstyta į dvi dalis: jaunučių 7-12 
m. ir vyresniųjų moksleivių 13-17 m. 
Sudarytos atskiros programos ir at
skiros vadovybės. Registracijos blan
kai gaunami Prisikėlimo par. rašti
nėje. Hamiltone registruoja E. Gu- 
dinskienė, Londone — E. Navickas. 
Stovyklautojai iš kitų vietovių pra
šomi kreiptis laišku į V. Kolyčių, 
86 Glenholme Avė., Toronto 4, Ont.

“Ateities” žurnalui paremti sto
vyklos metu organizuojamas 24 my
lių žygis. Kiekvienas stovyklautojas 
prašomas rasti globėjų (sponsorių), 
kurie aukotų tam tikrą sumą už kiek
vieną nueitą mylią. Manoma, kad 
tie, kurie neturės nė vieno globėjo, 
žygyje negalės dalyvauti, todėl rei
kėtų globėjus rinkti iš anksto.

Studijų dienoms, kurias ruošia 
Toronto vyr. moksleiviai, šūkį pa
rinko Nijolė Čižikaitė. Jis skamba 
taip: “Esame gyvi — gyvenkime”. 
Jis reiškia veiklą ii’ atsakomybę. 
“Esame gyvi” uždeda pareigas ir at
sakomybę. Studijų dienų metu ta te
ma bus bandoma išgvildenti.

Vyresniųjų moksleivių kuopos val
dyba jau ruošia ateinančių mokslo 
metų veiklos planą. Valdybos pirmi
ninkė yra Lina Vaitiekūnaitė.

Stud. Algis Čepas, aktyviai įsiju- 
gęs į moksleivių sąjungos veiklą, vi
sus metus ėmė skraidymo pamokas 
ir gavo “private pilot’s” leidimą, ku
ris įgalina vairuoti lėktuvą.

Skautų veikla
• Dešimtosios Romuvos stovyklos 

antrajai savaitei nuo liepos 30 iki 
rugpjūčio 5 d. dar labai reikia šei
mininkių. Kas iš mamyčių kartu su 
savo stovyklaujančiais vaikais arba 
šiaip iš ponių ar panelių norėtų sa
vaitę patalkinti maisto tiekime ir 
kartu pagyventi gražioje Romuvos 
gamtoje, prašom paskambinti s. I. 
Meiklejobn tel. 499-1092.

e Lietuvių jūrų skautų 50 metų 
sukaktuvinė stovykla prasidės lie
pos 15 d. tuoj po jaunimo kongreso 
stovyklos. Joje stovyklaus vienetai 
iš JAV ir Kanados. Laukiama daug 
svečių, ir ruošos darbai jau bai
giami.

• Sktn. Stepo Kairio muzikinio 
vieneto skudutininkai, vad. s. v. v. 
si. G. Kalinausko, liepos 8-9 d. kaip 
lietuvių reprezentacinis vienetas, da
lyvaus jubilėjinėje latvių skautų sto
vykloje prie Simcoe ežero.

• Jaunimo kongreso ir tautinių 
šokių šventės proga liepos 1-3 d.d. 
Čikagoje buvo suvažiavusi visa eilė 
skautų vadovų-vių. Turėta neoficia
lių pasitarimų, daugiausia suvažiavi
mo reikalais, kuris numatomas šį ru
denį. C. S.

ROMANA ŽUTAUTAITE š. m. bai
gusi Vasario 16 gimnaziją. Ji yra gi
musi 1953 m. sausio 24 d. Augsbur
ge. Jos tėvelis kilęs iš Žemaitijos, o 
mania vokietė. 1963 m. įstojo į Va
sario 16 gimnazijos I klasę lietuviš
kai nemokėdama, o dabar rašo eilė
raščius lietuvių kalba. Ir brandos 
egzaminuose iš lietuvių kalbos gavo 
gerą pažymį. Gerai egzaminų komisi
jos buvo įvertintos jos žinios ir ki
tuose dalykuose. Romana dalyvavo 
tautinių šokių grupėje, dainavo cho
re ir buvo E. Tamošaitienės mergai
čių dainos ansamblio aktyvia nare. 
Daug kartų yra deklamavusi kitų ei
lėraščius ir taip pat skaičiusi savos 
kūrybos. Mokinių kūrybos konkurse 
pernai ji laimėjo I premiją. Yra 
skautė ir kandidatė ateitininkė. Tre
jus metus buvo mergaičių bendrabu
čio seniūne. Rudenį žada pradėti 
lietuvių kalbos bei literatūros ir vi
suotinės literatūros studijas Muens- 
terio universitete.

prieš
ROCHESTER LANCERS

Profesijonalinis futbolas
VARSITY STADIJONE

Trečiadienį, liepos 12, 
8.30 valandq vakaro

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

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards nan .
Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 • 1611 Blooi 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
ni u-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 vasarnamj. 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 pardavimas, 
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.

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 PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
5’/2%'už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6%% už 1 m. term. dep. 
61/ž% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš penkių

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8%% už mortgičius 
milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI- 
CIUS 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)
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2 - 8 7 2 3

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

Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
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. MORKIS, A. BLIUD2IUS

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

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

DANISH CUSTOM FURNITURE
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IŠ BURMOS MED11O (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN <S 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

PARCflS TO.EUKOPt

Hamiltone skyrius:
293 Ottawa St. N.. Hamilton, Ont. Tai. 349-2005

Čia gausite tekstilė* gaminiui pigiausiom)* kainomis; 
dideli, pasirinkimas skareliu, megztiniu ir kitų dalyku, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugti*.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
97/ College St., Toronto 4, Ont.

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

jvoirūs spaudos 
darbai; leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei 
reklaminio i 
spaudinio i L



KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1 psl.) 

lą Kanadoje. Kubos ambasada 
Otavoje O. C. Hidalgo apšaukė 
provokatorium.

Ontario NDP socialistų pro
vincinė partija Orillia mieste
lyje įvykusiame partijos tary
bos suvažiavime 217:88 balsų 
santykiu nutarė pašalinti iš sa
vo eilių 1969 m. sudarytą kai
riųjų radikalų Waffle g r u pę . 
Jos manifestą tais metais pasi
rašė: Ontario instituto švietimo 
reikalams prof. Gerald Caplan, 
darbo unijų organizatorius Gi
les Endicott, istorijos studentas 
James Laxer, parlamento atsto
vas Ed. Broadbent ir ekonomi
jos prof. Mel Watkins. Tikruoju 
sios grupės vadu buvo Mel Wat
kins, talkinamas James Laxer. 
Waffle grupė tapo partija NDP 
partijoje. Jos pagrindinis dėme
sys buvo nukreiptas Į tautinę 
Kanados ekonomiją, naują so
cialistinę santvarką, didžiųjų 
įmonių suvalstybiniiną. Waffle 
grupės neapykantos susilaukė 
JAV kapitalas Kanadoje ir cent
rus JAV turinčios darbo unijos. 
Ontario NDP vadas Stephen 
Lewis bei kiti atstovai pastebė
jo didelę Waffle grupės parti
jai padarytą žalą pernykščiuose 
provincinio parlamento rinki
muose. Nuo NDP tada nusisuko 
nemažas skaičius darbo unijų 
narių, kuriem rūpi nedarbo 
grėsmės pašalinimas ir geras 
uždarbis JAV kapitalo dėka. S. 
Lewis pagrasino partijai pasi
traukti iš vado pareigų, jeigu ji 
nepašalins visos NDP vardu kal
bančios ir jai kenkiančios ne
realių karštakošių Waffle gru
pės. Orillia miestelyje įvykusia
me balsavime daug įtakos spren
dimui turėjo 109 partijos tary
bai priklausantys darbo unijų 
atstovai. Waffle grupė dabar ža
da šaukti savo šalininkų suva
žiavimą ir tik tada paskelbti 
ateities taktiką. Pasipriešinimas 
NDP nutarimui suskaldytų ir vi
siškai susilpnintų Ontario socia
listus. Galimas dalykas, Waffle 
grupės problema persimes ir į 
federacinę NDP partiją.

Ontario Dantų Gydytojų Drau
gija ir Karališkoji Dantų Chi
rurgų Kolegija susilaukė pralai
mėjimo provinciniame parla
mente, kur buvo pristatytas nau
jas Įstatymas, leidžiantis dirb
tinių dantų gamintojams juos 
parduoti ir pritaikyti pacien
tams. Tokių dantų technikų pa
siruošimą kontroliuos vyriausy
bės sudaryta taryba. Ontario 
sekretoriaus socialiniam reika
lam R. Welch teigimu, tada 
dantų gydytojai turės daugiau 
laiko komplikuotesnėms dantų 
gydymo problemoms. Panaši 
tvarka jau yra Įvesta Albertoje 
ir Britų Kolumbijoje. Naujasis 
įstatymas Ontario provincijoje 
greičiausiai bus priimtas sekan- 
tį rudenį. Dantų laboratorijos 
ir jų technikai už abi dirbtinių 
dantų plokšteles bei jų pritai
kymą žada imti tik $150, kai 
tuo tarpu pas dantų gydytojus 
jos dažnai kainuodavo nuo $300 
iki $500. Dantų gydytojas tik 
padarydavo formą ir pagamin

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 draudos b-vių atstovybė

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanot be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193zž svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujamo.

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ PvnnnGnH C<80 RONCESVALLES AVĖ.,
ĮSTAIGA Baltic exporting CO. TOROnto 3, ONTARIO

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 

IDarbas 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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

tas plokšteles pritaikydavo pa
cientui. Dėl tokio didelio uždar
bio kaikurie dantų gydytojai bu
vo labai pamėgę dantų trauki
mą, užmiršdami jų gydymą, 
duodantį mažesnį pelną ir reika
laujantį daugiau darbo.

Naujų priekaištų susilaukė 
federacinius kalėjimus tvarkan
tis ministeris J. P. Goyer, buvęs 
premjero P. E. Trudeau bendra
darbis radikalų laikraštyje /‘Ci
te Libre” neramios jaunystės 
dienomis. Pernai jį išgarsino 
prieš Kalėdas iš kalėjimo iš
leistas studijų bičiulis Yves Ge- 
offroy, nuteistas kalėti už žmo
nos nužudymą. Išleidimo prie
žastis — Y. Geoffroy noras ves
ti merginą, kuri prižiūrėtų jo 
vaikus. Po vestuvių abu jaunie
ji ilgokam laikui dingo Euro
poje. Tada taip pat paaiškėjo, 
kad kalėjiinan negrįžusio Y. 
Geoffroy vaikus globoja ir jais 
rūpinasi jo giminės. Dabar skau
džia sensacija laikraščių pusla
piuose nuskambėjo seksualinio 
iškrypėlio Ch. D. Head išleidi
mas keliom dienom iš federaci
nio kalėjimo Britų Kolumbijo
je. Per tą laiką jis spėjo nužu
dyti 7 metų amžiaus mergaitę. 
Ar šis kaltinimas yra teisingas, 
nustatys teismas. Tačiau tokios 
kalinių “atostogos” visdėlto yra 
nepateisinamos. Ministeris J. P. 
Goyer dabar pavėluotai sustab
dė seksualinių išrypėlių išleidi
mą iš kalėjimo ir sudarė komi
siją šiam klausimui ištirti. I mi- 
nisterio kalėjimų reformų pla
nus taipgi yra įtrauktas labai 
abejotinos vertės sumanymas 
kalinius apgyvendinti pas pensi
ninkus ir tuo būdu sumažinti 
valstybės išlaidas. “The Toron
to Sun” dienraštis paskelbė ver 
damąjį “Goyer must go!”, pri
mindamas skaitytojams, kad su 
tokiais savo eksperimentais mi
nisteris J. P. Goyer jau yra pa
kankamai susikompromitavęs. 
Liberalų dienraštis “The Toron
to Star” pasisako prieš didžiųjų 
nusikaltėliu ir seksualinių iškry
pėlių išleidimą iš kalėjimo, bet 
ministerio J. P. Goyer galvos 
dar nereikalauja.

Kanados universitetai vėl at
naujino pasikeitimą studentais 
ir profesoriais su Sovietų Są
junga, pasinaudodami premje
rų P. E. Trudeau ir A. Kosygi
no pernai rudenį pasirašyta nau
ja sutartimi. Senąją sutartį bu
vo nutraukusi Maskva, kai To
ronto universitetas davė darbą 
Kanadoje norėjusiam pasilikti 
sovietų atomo fizikui Borisui 
Docenkai. Pagal naująją sutar
tį, Toronto universitetas pasiųs 
Į Sovietų Sąjungą du savo absol
ventus gilinti studijų ir du pro
fesorius, Otavos Čarleton uni
versitetas — du studentus, kiti 
Kanados universitetai — penkis 
studenuts.

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

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

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

672 Landsdovvne Avė. • Tel. 53J-6I65

Didžiausios ir gražiausios europietiikos mėsos ir skanėstų krautuvės.

Geros kokybės gaminiai. Didelis pasirinkimas. Konkurencinės kainos.

= ftip-topWIEATS
KAS savaitę: w■ 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, žemes 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

. & SKAITYTOJAI PASISAKO
BENDRA LIETUVIŠKA 

ŠVENTOVE
Projektuojant ir matant jau reali

zuotus įvairius projektus, verta pa
galvoti apie bendrą lietuvišką šven
tovę (bažnyčią). Kalbame apie išei
vijos sucementavimą, prieauglio iš
saugojimą lietuviškoje atmosferoje. 
Gal būtų naudinga ir religijoms su
siglausti ne tik tėvų, bet ir jaunimo 
naudai.

Mes nedaug religijų turime — ša
lia katalikų yra protestantai. Jie taip 
pat susiskirstę. Ar nelaikąs pagal
vot, kaip galėtume kartu sugyvent

LIETUVOS ĮVYKIAI PASAULIO POLITIKOJ
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

perkeltas nežymioms pareigoms 
Maskvoje. Antras kietosios lini
jos kritikas Ponomarevas buvo 
priimtas Į politbiurą antrininko 
pareigoms. Tuo būdu Brežnevas 
išlyginęs savo poziciją viduje, o 
užsienio politikoje jo pozicija 
esanti geresnė už Chruščiovo. 
Brežnevo politiką sustiprinęs ir 
sutarties pasirašymas su V. Vo
kietija. Nė vienas Kremliaus 
vadas to negalėjęs padaryti — 
nė pats Stalinas. O Brežnevui 
esą pavyko gauti vokiečių pa
rašą, patvirtinantį Rusijos po
karinius laimėjimus. Tuo būdu 
Rusija savo pozicijose įsitvirti
no. Tai pasiekti bandęs Chruš
čiovas 1964 m., bet jo flirtas 
su ponu Erhardu baigėsi val
džios praradimu.

Horizontas niaukiasi
Visdėlto, pasak “The Econo

mist”, Brežnevo ramiai atrodan
tis horizontas niaukiasi. “Tai di
dėjantis nerusų piliečių nepasi
tenkinimas. Pastarąją savaitę 
įvykusios riaušės Kaune, antra
me savo didumu mieste baltiš
kosios Lietuvos respublikos, ku
rią Stalinas prisijungė 1940 m., 
gal ir neatrodo labai įspūdingos, 
palyginus su įvairių Amerikos 
sąjūdžių smurtinėmis protesto 
demonstracijomis. Tačiau nega
lima užmiršti, kad net švelniau
sias nepasitenkinimo pareiški
mas Sovietų Sąjungoje yra žiau
riai baudžiamas. Dėlto realaus 
fizinio pasipriešinimo proveržis 
ten rodo didelę desperaciją. Ir 
lietuvių riaušės tėra viršūnė 
patriotinio ledkalnio, kurio dy
džio niekas nežino.”

Žydai ir kiti
“Lietuviai, ukrainiečiai ir ki

ti nerusai kovotojai, kurie pra
deda kelti savo galvas, reiškia 
specialų pavojų Brežnevui. Jie 
seniai jau bodisi figos lapu pri
dengtu sovietų “federalizmu”, 
kuris negali paslėpti suveržtai 
centralizuotos valstybės, stip
riai favorizuojančios rusų inte
resus. Tačiau jie yra perdaug 
įbauginti ir galbūt perdaug nusi
lenkę pavergimui, kad galėtų 
veikti. Nuostabus Rusijos žydų 
laimėjimas išgarsinant savo 
būklę ir sukėlimas tiek rūpes
čių savo valdovams, kurie leido 
jiems emigruoti Izraeliu tūks
tančiais, — turėjo neabejotinai 
didelę įtaką nerusų tautoms So
vietų Sąjungoje. Ilgą laiką tik 
totoriai ir ukrainiečiai drįso ri
zikuoti savo galvomis. Dabar 
pradėjo nerimti daugiau nepa

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

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

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

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

po vienu stogu arba bent gretimuo
se pastatuose dar būdami gyvi, jei 
jau sutikome po mirties ilsėtis tame 
pačiame sklype — Sv. Jono kapinė
se? Dabar, prakasus pamatus Anapi
liui bei šventovei, būtų pats laikas 
pagalvoti. Išmintingieji lietuviai, ku
rie turi jėgų bei sumanumo pui
kiems projektams, be abejonės, ras
tų pritarimo pas brolius evangeli
kus. Iš esamų žinių, atrodo, tais 
bendrais apylinkės lietuviams skir
tais projektais daugiau pasinaudos 
neaktyvieji lietuviai — seneliai (bū
simoje prieglaudoje) ir mirusieji

tenkintų tautų.
Priremtas prie sienos

“Visa tai prirėmė Brežnevą 
prie sienos. Jis negali duoti jo
kios tikros autonomijos įvai
rioms nerusų tautoms, nes tai 
įvestų pliuralizmą politinėn sis- 
temon, kuri dabar remiasi vie
nos grupės jėgos monopoliu. Be 
to, tokia nuolaida paskatintų jo 
valdinius rusus dar garsiau rei
kalauti panašių politinių teisių 
nei ribotas nepatenkintųjų skai
čius jau dabar daro. Antra ver
tus, yra dar daug rusų, linkusių 
padėti Maskvai numalšinti kitų 
tautybių neramumus, gresian
čius vienybei išsiplėtusios im
perijos, kurią sukūrė rusai per 
daugelį šimtmečių. Bet dabar 
rusai sudaro mažesnę pusę So
vietų Sąjungos gyventojų, ku
rių kita dalis daugėja sparčiau 
už rusus. Dėlto sovietinė propa
ganda kasdien smerkia “bur
žuazinį nacionalizmą” kaip “vie
ną pavojingiausių socializmo 
priešų.”

Kinija budi
Pasak “The Economist”, Mask

vos radijas esą be reikalo kal
tina vakariečius, kurie nerusiš- 
kąjį nacionalizmą laiko dinami
tu, galinčiu išsprogdinti socia
lizmą bei marksizmą iš vidaus. 
Daugelis atsakingų vakariečių 
esą linkę matyti Sov. Sąjungo
je ramią evoliuciją, kuri neišar
dytų imperijos, nes įsisteigus 
jos vietoje daugeliui tarp savęs 
kovojančių valstybių būtų pa
kenkta taikai. Galimas dalykas, 
kad Kinija mano kitaip. Dėlto 
nenuostabu, kad Maskva labai 
seka, ką ukrainiečiai ir kinie
čiai sako apie vieni kitus. Kini
jos garsiakalbis — Albanijos 
spauda, gavusį, žinias apie nera
mumus Lietuvoje, greitai reaga
vo, komentuodama, kad tai esąs 
įrodymas kovos prieš “rusų šo
vinizmą”. Brežnevo šypsena 
galbūt slepia labai sunkias min
tis apie anos savaitės praneši
mus iš Kauno.

Taip rašo “The Economist” 
politinis komentatorius, matąs 
žymiai giliau nei paviršutiniai 
žurnalistai. Iš savo pusės galė
tume pridurti, kad jėga palaiko
ma Sov. Sąjunga yra daug di
desnis pavojus pasaulio taikai 
nei laisvėje gyvenančių nepri
klausomų kraštų lokaliniai 
konfliktai. Grėsmę pasaulio tai
kai sudaro ne mažieji kraštai, o 
didieji, išaugę j ginkluotus mil
žinus ir grasinančius viso pa
saulio laisvei bei taikai. Ms.

(kapinyne), o kaip su gyvaisiais?
Dar vis girdime pravardžiavimus, 

nors jau netaip garsiai, kaip DP sto
vyklose, kad portestantas nėra lie
tuvis. Rodos, dabartinėse sąlygose 
yra labai gera proga kiekvienam nu
eiti keliu, kuris patogesnis, nes gi 
negyvename Lietuvos valstybės ri
bose. Be abejonės, lietuviai protes
tantai arba ir tie vokiečių kilmės, 
kurie karo metu buvo suklaidinti, 
bet dabar vadinasi lietuviais ir visa 
širdimi nori tokiais būti, turėtų bū
ti su išskėstom rankom priimti ne 
tik evangelikų, bet ir katalikų bend
ruomenėm Dažnai sakome, kad rei
kia jieškoti tik to, kas mus riša, ir 
skirtumai bei nesusipratimai savai
me ištirps. Ar nebūtų krikščioniška, 
gražu ir naudinga, jei pamaldos abie
jų religijų vyktų tuo pačiu metu ir 
gretimose patalpose (gal net po tuo 
pačiu stogu!), o po to susitiktume 
visi šventoriuje, kaip Lietuvoje bū
davo priimta. Tada vieni kitus pažin
tume artimiau. Svarbiausia, tai bū
tų naudinga ir mūsų atžalynui. Jei
gu jau tikime... “j šventųjų bendra
vimą ir nuodėmių atleidimą”, tai čia 
kaip tik būtų auksinė proga tą 
praktiškai įrodyti, kad taip pat tiki
me ir į gyvųjų bendravimą.

Norėčiau užbaigti tuo pat žodeliu, 
kuriuo maldos užbaigiamos, o jis, ro
dos reiškia — teišsipildo. N. K.

NEGIMUSIU ŽUDYMAS
Negimusių kūdikių žudymo klau

simu parašiau laišką Kanados nūn. 
pirm. P. E. Trudeau ir iš jo rašti
nės gavau šį atsakymą: “P. Trudeau 
gerai žino žmonių reakciją, kurią su
kelia šis klausimas. Jis taipgi paste
bėjo stiprią Jūsų opoziciją pastan
goms liberalizuoti abortų įstatymą. 
Šiuo klausimu vyriausybė nėra pa
teikusi jokio naujo įstatymo. Ka
dangi krašte reiškiasi diametraliai 
priešingos pažiūros abortų klausimu, 
reikia palikti pilną laisvę bei gali
mybę jam išdiskutuoti. Be abejonės, 
žinote, kad yra kitų kanadiečių, ku
rie mano jog dabartinis įstatymas 
nėra pakankamai liberalus. Abortų 
įstatymas turi remtis bendru kana
diečių sutarimu. Jeigu jo nebus, 
įstatymas nebus respektuojamas.” 
Pasirašė Barry S. Church, korespon
dencijos skyriaus pareigūnas.

K. činčius
Red. pastaba. Remiantis sutarimo, 

ne gyvybės respekto principu bei lo
gika, galima bus išleisti įstatymą, 
leidžiantį vogti, kai dauguma kana
diečių tam pritars. Abortų draudi
mas turi remtis ne gyventojų dau
gumos sutarimu, o gyvybės respekto 
principu.

ANGLU KALBA
Skyrius anglų kalba “T. Žiburiuo

se” būtų labai geras dalykas, ypač 
mišrioms šeimoms. Joseph Jacobus

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ 

Į LIETUVĄ 
SPECIALIUS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMUS 

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 ū s ų nemokamų 

iliustruotų katalogų.
Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE 
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 IZH___
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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Girtuoklio kojos
Kartą ėjo keliu girtas žmo

gus ir sukrito. Ėjo pro šalį vagis 
ir numovė batus. Atvažiavęs 
kaimietis negali pravažiuoti, 
nes girtuoklis guli skersai kelio. 
Tarė:

— Atsiimk kojas, man reikia 
pravažiuoti! — Girtuoklis pakė
lė galvą ir, pamatęs, kad be 
batų, tarė

— Važiuok, tai ne mano ko
jos! (Iš lietuvių tautosakos)

ŠYPSENOS
Išsimokslinimas

Švedų dailininkas Larsonas 
labai mėgo literatūrą. Pats tu
rėjo savo didelę biblioteką. Bi
čiulis kartą paklausė:

— Tamsta turbūt esi labai iš
simokslinęs, nes perskaitei tiek 
daug knygų.

Dailininkas šyptelėjo ir at
sakė:

— Skaitau daug, bet greit 
pamirštu, ką esu skaitęs. Kai 
esi daug skaitęs ir daug užmir
šęs, tai, kas išliko, ir vadinasi iš
simokslinimu.

• Duok kiaulei ir vaikui vis
ką, ko jie nori — turėsi gerą 
kiaulę ir blogą vaiką.

NUO LUINOS IKI DANGORAIŽIO! 
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

Frank Barauskas
Insurance Agency Limited

Gerardas B/dčhmasA j 9632
Advokatas (barrister, solicitorj^F

AUTOMAŠINŲ PAGRINDINIS PATIKRINIMAS ir SUTAI- 
SYMAS, GREITAS ir SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.
Rlnnf A n tarite* 296 BROCK Ave.BSioor Autorine uarage (tarp Dundas Ir CoUege)

Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

Taisom ir parduodam pneinamom kainom 
televizijos priimtuvus — paprastus ir spal
votus, keičiam senus — j naujos

1613 DUNDAS Street West

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

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 

MODERNIU DRABUŽIŲ KRAUTUVE

Tel. 532-7733

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. Užbalia

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

Priėmimo laikas pagal susi
tarimą telefonu 537-1708

OKULISTES
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O 
Wiktoria BUKOWSKA, R.0 
274 RONCESVALLES A V®.

(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

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

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

Telefonas 534-0563

Galvų nematyti
Jaunas miesčionis paveldėjo 

iš savo dėdės didelį ūkį ir išsi
kėlė ūkininkauti. Po kiek laiko 
draugas nuvyko pamatyti, kaip 
jaunajam ūkininkui sekasi. Ra
do ganykloje beganantį didelę 
melžiamų karvių bandą.

— Jos puikiai atrodo,—pagy
rė svečias. — Kiek galvų?

— Deja, negaliu pasakyti, — 
atsakė ūkininkaitis. — Visos nu
sisukusios į priešingą pusę.

Kvietimas ar pasmerkimas?
Kandidatas į miestelio bur

mistrus aplankė vietinį kleboną 
ir paprašė jį paramos rinkimų 
vajuje.

— Kol aš apsispręsiu remti 
tamstą ar neremti, malonėkite 
man pirma pasakyti, ar esate 
stikliuko mėgėjas? — paklau
sė klebonas.

— Kol aš atsakysiu, malonė
kite pirma pasakyti, ar tai yra 
pasmerkimas ar pakvietimas? 
— atsargiai klausė kandidatas.

• Žmones suprasti nebūnant 
jų tarpe taip sunku, kaip ir pa
justi skonį medaus, laižant jį 
per stiklą. Parinko Pr. Alš.

^231-6226 

£ 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 vai. ryto iki 6.30 vaL 
vak. Šeštadieniais nuo 10 vaL ry

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

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

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

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS,

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILjYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

769-4612
2231 Bloor Street W<



Liepos 14, penktadienis |
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II PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO

UŽDARYMO PROGRAMA TORONTE liepos 14 -15 -16 dienomis
LIEPOS 15, ŠEŠTADIENĮ

7.30 v.v. kongreso didysis uždaromasis ŠOKIU VAKARAS 
su menine programa, grojant Čikagos GARSIAM NEOLITU ANŲ ORKESTRUI, vad. A. Modesto.

7 v.v. krepšinio rungtynės:
\ Australijos lietuvių rinktinė—Toronto lietuvių rinktinė

I 9 v.v. svečių priėmimas-vaišės

Liepos 15, šeštadienis |
Kongreso atstovai ir jaunimas autobusais 
grįžta iš Romuvos stovyklos į Torontą.

v.p.p. antrosios krepšinio
rungtynės:

j Australijos lietuvių rinktinė—Kanados lietuvių rinktinė
į Rungtynių vieta: Ryerson Polytechnical Institute

(Church — Gould)
L-.- Torontiečiai, Kanados, JAV lietuviai ir svečiai iš kitų kraštų kviečiami dalyvauti visose kongreso užbaigimo programose.
B/   Nuoširdžiai priimkime jaunimą, pažinkime jį, pabendraukime su juo! Koordinacinis komitetas

Liepos 16, sekmadienis |I Šokių vakaras įvyks CRANG PLAZA AUDITORIJOJ 

JANE-WILSON) prie 401 kelio. Salėje 1000 vietų!

\ 2 v.p.p. kongreso užbaigimo pamaldos PRISIKĖLIMO PARAPIJOS BAŽNYČIOJE

Iškilmingas Mišias atnašaus J. E. VYSKUPAS V. BRIZGYS

v.p.p. iškilmingas užbaigiamasis kongreso aktas ir koncertas
Dalyvaus iš visų kraštų suvažiavę jaunieji talentai — solistai, instrumentalistai, ansambliai. 
Užbaigiamasis aktas ir koncertas Įvyks BROCKTON AUDITORIJOJE (Brock-Bloor)

V.p.p. SALĖJE fVYKS kongreso užbaigimo vaišės su šokiais

\ 3.30 
k

r 5.30 k'

$ TORONTO**

s

4

$v. Jono Kr. par. žinios
— Praėjusį savaitgalį pradėta Ge

rojo Ganytojo stovykla.
— Pamaldos stovyklavietėje — 

sekmadieniais 10 ir 11 v.
— Sis penktadienis yra liepos mė

nesio pirmasis. Vakarinės pamaldos 
— 7.30 v. Jose bus prisimenamas a.a. 
Antanas Giedraitis.

— Praėjusią savaitę palaidotas a.a. 
Feliksas Norvidas.

— Naujajai statybai aukojo: $500 
dr. S. Šalkauskis, $200 J. Kairiūnaitė 
(Kalgary), $100 J. Žilinskienė, $50
A. Daukantas. Geradariams nuoširdi 
padėka.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Sį sekmadienį lietuviškų pa
maldų nebus; kun. A. Žilinskas lai
kys pamaldas Sv. Jono liuteronų 
bažnyčioje. Tai pirmutinė Missouri 
sinodo bažnyčia Toronte, kurioje 
kun. Žilinskas sakys pamokslus.

— Nežiūrint kas buvo paskelbta 
anksčiau, ryšium su pasaulio lietu
vių jaunimo kongresu, pamaldos 
bus liepos 16, sekmadienį, 0.30 v. 
ryto. Po pamaldų parapijos jaunimas 
rengia pas p.p. Dambarus priėmimą 
kongreso dalyviams evangelikams. 
Todėl kun. Žilinskas ir šeima išvyks 
atostogų liepos 17 d. Po klebono 
atostogų sekančios lietuviškos pa
maldos prasidės rugpjūčio 6 d. 9.30 
v. r. Angliškos pamaldos bus kas sek
madienį 11 v.r.

— Liepos 1 d. sutuokti Regina 
Bronė Mejutė su Gerhard von Ro
den. Telaimina Visagalis jaunųjų 
pradėtą gyvenimą.

Dar yra neatsilyginusių už 
“TŽ” prenumeratą. Administ
racija prašo juos nebedelsti, nes 
tai labai apsunkina laikraščio 
leidimą. Metinė prenumerata — 
$7. Siųsti pinigus pašto perlai
dom arba čekiais.

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

LIETUVIU NAMAMS reikalingas 
administratorius ir kiti tarnautojai. 
Kreiptis į J. Karpį tel. 233-2951.

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

L1

Prisikėlimo par. žinios
— Mišios penktad., 8 v. — už a.a. 

Pr. Mačiulaitį, užpr. sesers p. Balt- 
ramūnienės; 8.20 v. — už a.a. P. 
Dailidienę, užpr. V. Dailidės; 7.30 v. 
v. — už a.a. O. Narušienę, užpr. M. 
Karasiejienės; šeštad., 8 v. — už a.a. 
A. Virbūną, užpr. žmonos ir dukros; 
ateinantį sekmad., 9 v. — už a.a. 
Magd. Razgaitienę, užpr. sūnaus Leo
no; jam ir jo šeimos nariams reiš
kiame gilią užuojautą; 10 v. — už 
a.a. J. Smolskį, užpr. p. Bakšių; 11.15 
v. — už a.a. M. štuikienę, užpr. A. 
Stuikio; pirmad., 7.30 v. — už a.a. 
Petronėlę Žebrauskienę, užpr. K. 
Žebrausko; penktad., 8 v. — už a.a. 
Petrą Šarūną, užpr. M. V. Kriščiūnų.

— Sveikiname Bronę ir Joną Ake
laičius, neseniai atšventusius 25 me
tų vedybinio gyvenimo sukaktį.

— Tėvai, norintieji savo vaikus 
siųsti į Wasagos stovyklą, prašomi 
nedelsiant juos užregistruoti. Sto
vykla prasideda liepos 8 d.

— Mišios Wasagos apylinkėje gy
venantiems ir vasarojantiems nuo 
liepos 9 iki rugpjūčio 13 d. laiko
mos T. Pranciškonų stovyklavietėje 
11 v. Išpažinčių klausoma tik prieš 
Mišias. Komunija dalijama per Mi
šias.

— Pirmas mėnesio penktadienis 
— šią savaitę. Mišios, išpažintis, 
Komunija — 8 ir 8.20 v. ryto ir 7.30 
v. vak. Ligoniai sakramentais aprū
pinami iš anksto susitarus.

KAS GALĖTŲ PRIIMTI nak
vynėn Australijos krepšininkus, 
prašomi paskambinti Pr. Ber- 
neckui tel. 763-4429.

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. Sav. A. Čeponis

BARONESSA
Beauty Salon 

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

svečiu priėmimas - vaisęs

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

j krepšininkai TORONTE!
Z Pirmosios rungtynės — LIEPOS 14, penktadienį, 7 v. v., 

Australijos lietuvių rinktinė — Toronto lietuvių rinktinė
i Antrosios rungtynės — LIEPOS 15, ŠEŠTADIENĮ, 4 v.p.p. 

Australijos lietuvių rinktinė — Kanados lietuvių rinktinė 
Abejos rungtynės įvyks Ryerson Polytcchnical Institute,

50 Gould Street, Toronte.

AUSTRALIJOS lietuviai

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

ORGANIZACINIS KOMITETAS

Radijo stoties CHIN geguži
nė — liepos 8, šeštadienį, 4 v. 
p.p., centrinėje Toronto saloje. 
Programoje, šalia kitų tautybių, 
dalyvaus Hamiltono mergaičių 
choras “Aidas” ir Toronto “Gin
taro” šokėjos. Iš minėtos stoties 
transliuojama ir lietuvių radijo 
programa “Tėvynės prisimini
mai”, kuriai vadovauja J. R. Si
manavičius.

Australijos lietuvių krepšinin
kų rinktinė žais Toronte dvejas 
rungtynes: liepos 14 — su To
ronto lietuvių rinktine, liepos 
15, šeštadienį — su Kanados lie
tuvių rinktine. Žiūr. skelbimą.

Jaunimo susipažinimo ir su
siartinimo popietė, globojama 
K. L. Bendruomenės, įvyks lie
pos 16, sekmad., 5.30 v.p.p. Čia 
susitiks ir kelias valandas pa
bendraus iš viso laisvojo pasau
lio kraštų lietuvių jaunimas. 
Taip pat dalyvaus ir kitų tau
tybių jaunimo atstovai. Plačią 
ir įdomią programą atliks visi 
didesnieji Kanados jaunimo me
niniai vienetai ir kongreso pa
rinktieji talentai. Kviečiamas 
dalyvauti ne tik Toronto, bet 
ir kitų apylinkių jaunimas. 
Kviečiami atsilankyti ii- vyres
nio amžiaus tautiečiai. Jaunime, 
pasinaudok šia reta proga su
sitikti, susipažinti ir pažinti vie
ni kitus! Atsivesk ir tuos, kurie 
tolsta nuo lietuviško kamieno! 
Visi norintieji šioje popietėje 
dalyvauti turi užsiregistruoti iki 
liepos 13 d. Registruotis ir pla
tesnių informacijų galima gau
ti pas S. Šarkutę, tel. 787-5047, 
R. Stirbi 259-4954. J. Karpi 233- 
2951 arba 533-9030.

KLB Toronto 
apylinkės valdyba

L. F. Bičiulių studijų ir poil
sio savaitės atidarymas bus šeš
tadienį, liepos 22 d. Ta proga 
Oakview salėje (Oakview Com
munity Center) įvyks koncertas 
ir susipažinimo šokiai.

J. Ladyga su savo šeima iš 
iš Montrealio lankėsi Toronte 
ir Hamiltone. Jis yra “TŽ” 
bendradarbis ir kelionės proga 
aplankė “TŽ” redakciją.

DĖMESIO!
Pronešome, kad per š.m. liepos mėnesį automobiliu kainos 
sumažintos:

MOSKVIČIUS 412 IZ
MOSKVIČIUS 408 IE 
ŽIGULIS VAZ 2101 
ZAPOROŽEC ZAZ 968

Šiais metais mūsų įstaiga bus uždaryta vasaros atostogoms 
nuo liepos 24 iki rugpjūčio 14 dienos 
LIETUVIŠKA SIUNTINIŲ JSTAIGA

480 Roncesvalles Ave., 
Toronto 3, Ontario

Toronto tautybių savaitėje - karava
ne aktyviai dalyvavo jaunimas. Nuo
traukoje — viena iš talkininkių, ku
rią pagavo foto aparatas lietuvių pa
viljone “Vilnius” Nuotr. S. Dabkaus

Feliksas Norvidas, sudegęs 
automobilio nelaimėje, ilgai bu
vo laikomas miesto lavoninėje, 
kol policija nustatė asmens ta
patybę. Palaidotas lietuvių ka
pinėse birželio 29 d.

Jonas Berškys (ne Berkštys, 
kaip parašyta “TŽ” 26 nr.) mirė 
birželio 25 d. “Liaudies Balso” 
gegužinėje. Palaidotas su religi
nėmis apeigomis Šv. Jono lietu
vių kapinėse birželio 29 d. Ve
lionis buvo senosios kartos atei
vis. Pastaruoju metu buvo Ka
nados Lietuvių Sūnų ir Dukte
rų Savitarpinės Pašalpos Drau
gijos centro komiteto pirminin
ku. Seniau jis dalyvavo “Ban
gos” chore, dramos grupėse.

$3059.00
$2949.00
$3199.00
$1999.00

Tel. LE 1-3098

*

h

Gerojo Ganytojo stovyklavie
tėje praėjusį savaitgalį prasidė
jo trijų savaičių stovykla. Pir
momis dienomis jau buvo 18 
stovyklautojų. Vadovauja kun. 
J. Staškus. Stovyklos telefonas 
1-705-429-5633.

Tautybių savaitės - karavano 
užbaiga sutapo su Kanados Die
nos iškilmėmis. Ta proga kara
vano vadovybė surengė naujo
sios rotušės aikštėje specialią 
iškilmę su menine programa, 
kurią atliko keletas etninių gru
pių. Kaip svečias, dalyvavo Ka
nados min. pirm. P. E. Trudeau. 
Jis pasakė atitinkamą kalbą, o 
karavano vyr. vadovas L. Kos- 
sar įteikė jam karavano pasą, 
galiojntį visam gyvenimui. Tą 
pačią dieną lankėsi Toronte ir 
opozicijos vadas R. Stanfield. 
Jis aplankė keletą etninių gru
pių paviljonų.

Laisvės manifestaciją suren
gė ukrainiečiai birželio 25 d. 
parodų aikštėje. Po atitinkamų 
pamaldų kalbėjo J. Diefenbake- 
ris, buvęs Kanados min. pirmi
ninkas. Jis pabrėžė reikalą pri
imti Jungtinėm Tautom visiem 
privalomą chartą ir taip pat pri
valomą tarptautini teismą. 
Anksčiau spaudos konferencijoj 
jis pareiškė, kad pirmiausiai re- 
miąsis tarptautiniu žmogaus tei
sėms ginti komitetu, kuri jis yra 
įsteigęs ir tapęs garbės pirmi
ninku. Viešoji opinija daug reiš
kianti ir Sov. Sąjungai. Sakėsi 
neseniai lankėsi Sov. Sąjungoj, 
buvo labai gerai priimtas, ta
čiau kiekvienas ten pagyvenęs 
prašytų vizos atgal. J. Diefenba- 
keris kritikavo min. P. E. Tru
deau palyginimą ukrainiečių 
laisvės kovotojų su Kvebeko 
FLQ. “Jame tiek tiesos, kiek aš 
panašus į Herkulį.” Ši kalba 
susilaukė nemažo susidomėjimo 
Kanados visuomenėje. Laisvės 
manifestaciją organizavo Kana
diečių Lyga Ukrainai Išlaisvinti.

Gabieji mokiniai. Martingro
ve Collegiate gabiųjų mokinių 
sąraše yra šie lietuviai moki
niai: Petrina Rožaitytė, Linas 
Ciplijauskas; West Humber Col
legiate — Jonas Siriūnas; Burn- 
hamthorpe Collegiate — Vikto
ras Ulozas. Jie gavo Ontario 
provincijos švietimo ministeri
jos gabiųjų mokinių stipendi
jas.

Rima Geležiūnaitė, 14 m., lie
pos 2 d. dalyvavo jojikų lenkty
nėse Bolton Centennial Horse 
Show ir laimėjo II v. Jos trene
ris yra Tom Gayfors — olimpi
nės Kanados jojikų rinktinės 
vadovas.

PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkojame mie

liems bičiuliams, giminėms už 
malonią staigmeną ir taip gau
sias “naujakuriams” pritaikytas 
dovanas.

Elena ir Povilas Lukavičiai 
Salomėja ir Jonas Andruliai
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SS MONTREAL
Sv. Kazimiero par. žinios
— Užpraėjusį sekmadienį pamoks

lo metu klebonas kreipėsi į parapi
jiečius. prašydamas asmeniškai at
siimti metinės loterijos bilietų kny
geles. Anksčiau knygelių pasiunti
mas kainuodavo apie $24, dabar apie 
$70. Mūsų klebonas užtat ir prašo 
padėti jam taupyti parapijos pini
gus.

— K. Ambrasas pasiėmė savo šei
mai 5 loterijos bilietų knygeles. Pa
rapijiečiai, kurie paims daugiau kaip 
knygelę, bus skelbiami šiose žiniose.

— Klebonas h- par. komitetas jau 
iš anksto prašo savo parapijiečius 
nepamiršti ką nors gražaus paaukoti 
mūsų metinei loterijai. Visų aukoto
jų pavardės ir dovanos bus skelbia
mos.

— Serga žvirgždinas — namuose, 
Sadasevičienė — General ligoninėje.

— Mirė Julius Trumpa; palaidotas 
iš Sv. Kazimiero bažnyčios liepos 1 d.

K. A.
Organizacijos bei institucijos. KLB 

Montrealio apylinkės valdybos su
rinktais duomenimis, Montrealyje iš 
viso veikia 47 įvairaus pobūdžio lie
tuviškos organizacijos. Daugelio tų 
organizacijų veiklos, atrodo, nepa
stebi nei mūsų spauda, nei plačioji 
visuomenė; gal jos reiškiasi savybė
je, savo narių tarpe. Be tų organi
zacijų veiklos lietuviškasis gyveni
mas Montrealyje iš tiesų nuskurstų. 
Štai tų organizacijų bei institucijų 
sąrašas:

1. Ateitininkų moksleivių kuopa, 
pirm. Rasa Lukoševičiūtė. 2. Ateiti
ninkų sendraugių kp., pirm. Jonas 
Lukoševičius. 3. Ateitininkų studen
tų kp., pirm. R. Vilčinskienė. 4. Ve
teranų S-gos “Ramovės” skyrius, 
pirm. Pr. Keturka. 5. Aušros Vartų 
parapija, klebonas L. Zaremba, S.J., 
komiteto pirm. B. Buzas. 6. Aušros 
Vartų parapijos choras, seniūnas H. 
Celtorius. 7. A.V. parapijos Sv. Onos 
Draugija, pirm. Anelė Ūsienė. 8. 
Bendruomenės stovyklavietė “Balti
ja”, pirhi. Br. Niedvaras. 9. L. K. 
Mindaugo šaulių kp., pirm. S. Ba
rauskas. 10. D. L. K. Vytauto Ne
priklausomas Klubas, pirm. J. Sku
čas. 11. Evangelikų taryba, pirm. M. 
Sulmistras. 12. “Geležinio Vilko” 
skautų tuntas, tuntininkas V. Piečai- 
tis. 13. Jaunimo ansamblis “Ginta
ras”, vadovas Z. Lapinas, pirm. P. 
Povilaitis. 14. Gyvojo Rožinio Drau
gija, pirm. p. Vaicekauskienė. 15. Ka
nados Lietuvių Centro Taryba, pirm. 
J. Leknickas. 16. KLC Tarybos Mont
realio sk., pirm. H. Adomonis. 17. 
Kanados Lietuvių Fondo įgaliotinis 
Izidorius Mališka 18. Kanados Lietu
vių Bendruomenės Montrealio apy
linkė, pirm. Silvija Piečaiticnė. 19. 
Katalikių Moterų Dr-jos skyrius, 
pirm. J. Baltuonienė. 20. E. Karde
lienės muzikos studija. 21. Plokšte
lių leidykla “Krivūlė”, pirm. V. Pė- 
teraitis. 22. Kūrėjų-Savanorių S-gos 
sk., pirm. J. Viliušis. 23. Lietuvių 
Akademinis Sambūris, pirm. V. Pie- 
čaitis. 24. Lietuvių Atgimimo Sąjū
džio sk., pirm. A. Mylė. 25. Lietuvių 
radijo programa, vedėjas Liudas 
Stankevičius. 26. Lietuvių Studentų 
S-gos sk., pirm. Vytas Kudžma. jn. 
27. Tautininkų S-gos sk., pirm. Kos
tas Andriuškevičius. 28. Valstiečių 
liaudininkų klubas, pirm. L. Girinis- 
Norvaiša. 29. Kredito Unija “Litas”, 
pirm. J. Bernotas, vedėjas Pr. Ru- 
dinskas. 30. Lituanistinė mokykla, 
kom. pirm. A. Kličius, vedėja G. 
Gedvilienė. 31. Nekaltai Pradėtosios 

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

A D A M O N I SPETRAS
e. į. b.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 5.0%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 8.5%

Taupomąsias s-tas 6.0% 8 5%Term. ind. 1 m. 6.5% Čekių kredito ........ __ 9.0%Term. ind. 2 m. 7.0%
Term. ind. 3 m. 7.5% Investacines nuo 9% iki 12%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s tos sumas.

Nemok, gyvybės apdr. iki 
už paskolos sumą.

$10.000

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.

Marijos seselės, vyresnioji sesuo 
Paulė. 32. Mažosios Lietuvos Bičiu
lių Dr-ja, centro v-bos pirm. V. Pė- 
teraitis. 33. Savaitraštis “Nepriklau
soma Lietuva”, b-vės pirm. L. Giri- 
nis-Norvaiša, red. J. Petrėnas. 34. 
“Neringos” skaučių tuntas, tuut. A. 
Baršauskienė. 35. “Neringos” jūrų 
šaulių kuopa, pirm. J. Zavys. 36. 
žvejotoji) ir medžiotojų klubas “Ni
da”. pirm. J. Šiaučiulis. 37. Pasaulio 
Lietuvių Inžinierių ir Architektų S- 
gos sk., pirm. S. Naginionis. 38. Skau
tų tėvų komitetas, pirm. J. Kibirkš
tis. 39. SLA 123 kp., pirm. S. Kęs
gailą. 40. Sv. Kazimiero parapija, 
klebonas kun dr. F. Jucevičius, ko
miteto pirm. V. Markauskas. 41. Sv. 
Kazimiero parapijos Sv. Elzbietos 
Dr-ja, pirm. O. Kreivienė. 42. Sv. 
Kazimiero par. choras, pirm. p. Sus- 
cevičius 43. Sv. Kazimiero par. Sv. 
Onos Dr-ja, pirm. M. Salčiūnienė. 44. 
Švietimo ir kultūros įgaliotinis Al
gis Kličius. 45. Tautos Fondo įgalio
tinis A. Kalvaitis. 46. Sporto klubas 
“Tauras”, pirm. Romas Otto. 47. 
Laikraštis “Lietuvos Pajūris”, red. A. 
Lymantas. za

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 Dana 
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 drauda ir registraciją, 
$25 vienam asmeniui. Registra
cijos ir informacijos reikalu 
skambinti tel. 256-5355.

Montrealio jaunimo ansamb
lis “Gintaras”, vadovaujamas Z. 
Lapino, dalyvavo koncerte tauti
nių šokių išvakarėse Čikagoje 
ir buvo sutiktas gausios publi
kos su dideliu entuziazmu.

Montrealio etninės grupės 
(lenkai, vengrai, ukrainiečiai, 
slovakai, čekai, kroatai, graikai, 
rumunai, latviai ir italai) gegu
žės 13 d. bendrame posėdyje 
svarstė dabartinę savo būklę 
Kvebeko provincijoj ir priėmė 
pasiūlytą memorandumą provin
cijos vyriausybei. Jame buvo iš
reikštas etninių grupių susirū
pinimas didėjančia netvarka 
provincijoj bei atkreipiamas vy
riausybės dėmesys į anarchisti
nių elementų Įsigalėjimą, sie
kiantį smurtu įvesti kairiosios 
diktatūros valdžią. Tai esąs an- 
tidemokratų darbas, kurio vy
riausybė neturėtų toleruoti. To
kie turėtų būti atiduoti teismi
nei atsakomybei. Memorandu
me prašoma panaikinti streiko 
teisę valstybės tarnautojam, su
tramdyti politikuojančius darbo 
uniją vadus, uždrausti unijoms 
finansuoti politines partijas, in
formuoti gyventojus apie unijų 
vadų aristokratines algas. Me
morandumas buvo pasiųstas 
Kvebeko premjerui R. Bouras- 
sai. Lietuvių dalyvavimas mi
nėtame posėdyje neminimas.


