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Anglai puola
Kanada yra daugiatautė valstybė, kurioje betgi per pastarą

jį šimtmetį išryškėjo trys pagrindiniai elementai — anglai, pran
cūzai ir visos kitos tautybės. Santykiai tarp tų trijų pagrindinių 
elementų tebėra nenusistovėję. Per bene tris šimtmečius, nuo pat 
kolonizavimo pradžios, vyko rivalizacija ir net kova tarp anglų ir 
prancūzų, kol bent pakenčiamai jų santykiai išsibalansavo. Visiš
kos darnos jie ir dabar nėra pasiekę, nes prancūziškoji dalis tebe
reiškia savo nepasitenkinimą, tačiau abi šios pagrindinės tautybės 
yra suradusios savo vietą bendrajame krašto gyvenime. Tikrosios 
savo vietos dar nėra suradęs trečiasis elementas — įvairios kitos 
tautybės, sudarančios beveik trečdalį visų krašto gyventojų. Ligi 
šiol jis plakėsi tarp anglų ir prancūzų, kurie bandė visus kitus 
daugiau ar mažiau asimiliuoti savo eilėse. Patirtis betgi parodė, 
kad trečiasis elementas, nors išmoksta abi kalbas, dalyvauja 
krašto gyvenime kaip pilnaverčiai piliečiai, įsisavina daugelį 
vietinių papročių, — tačiau netampa nei anglais, nei prancū-, 
žais ir pasilaiko savo tapatybę, ypač kultūrinėje srityje. Tyliai 
vykdyta asimiliacinė politika tapo nepopuliari. Dauguma įžvelgė, 
kad ji atgyventa ir reikia jieškoti naujo sprendimo. Po ilgoko pla
navimo atsirado daugiakultūrė politika, oficialiai paskelbta 1971 
m. dabartinės premjero Trudeau vyriausybės.

★ ★ ★
Daugiakultūrė politika panūdo jieškoti naujos pusiausvyros 

tarp minėtų trijų krašto gyventojų elementų, imdama pagrindu 
jų visų kultūrinę laisvę. Yra dvi oficialios kalbos — anglų ir pran
cūzų, bet nėra oficialios kultūros. Tuo pagrindu pradėjo formuotis 
nauji santykiai tarp tautybių, nes neangliškas ir neprancūziškas 
elementas ėmė jieškoti iškilesnės vietos, ypač kultūrinėje srityje. 
Daugiakultūrė veikla išsiplėtė, etninis švietimas sustiprėjo, etninė 
spauda pasidarė garsesnė ir aktyvesnė, juoba, kad daugiakultū- 
rių reikalų ministerial visa tai skatino bei rėmė. O motyvas tai 

. paramai buvo tas, kad visų tautybių kultūros yra kanadiškojo 
gyvenimo dalis, kad jos turi teisę vystytis ir tuo būdu prisidėti 
savo kultūriniais lobiais prie bendrojo krašto gyvenimo. Su ta 
mintimi buvo sudaryta ir patariamoji daugiakultūrė taryba, kuri 
paruošė vyriausybei rekomendacijas, liečiančias daugelį gyvenimo 
sričių. Jos jau seniai yra vyriausybės rankose, tačiau jų vykdymas 
susiduria su tam tikru pasipriešinimu iš anklų ir prancūzų pusės. 
Pastarieji abejingai žiūri j daugiakultūrį sąjūdį Kvebeko provin- 
cijejer- ues ten tautinės grupės iš tradicijos yra linku . >s gra*i- 
tuoti j anglų pusę. Anglai, bent žymioji jų dalis, prisibijo perdide- 
lio etninių grupių iškilimo. Kaikurie mand, kad tai gali vesti 
kraštą į perdidelę fragmentaciją, nors skelbia, jog kanadiškoji vie
nybė įmanoma tiktai įvairybėje.

★ ★ ★
Neigiamos anglų ir prancūzų nuotaikos buvo jaučiamos ypač 

spaudoje, kuri daugiakultūrę politiką visą laiką arba ignoravo, 
arba puldinėjo. Pastaruoju metu viešumon išėjo spaudos agen
tūra “Southam News Service”. Jos paruošti straipsniai pasirodė 
įvairiuose angliškuose laikraščiuose visoje Kanadoje. Juose tie
siogiai puolama etninė spauda, o netiesiogiai — daugiakultūrė 
politika. Kritikuojama vyriausybė už tai, kad duoda skelbimus 
etniniams laikraščiams, kurie be tokios paramos negalėtų išsilai
kyti. Tokių esą net 148 visoje Kanadoje. Minėtoji agentūra betgi 
nepriekaištauja vyriausybei, kai ji duoda skelbimus angliškajai 
ir prancūziškajai spaudai. Dėlto jos daroma diskriminacija yra ne
pateisinama. Etninė spauda yra kanadiškojo gyvenimo dalis, kuri 
turi lygią teisę į valdžios skelbimus. Galbūt yra vienas kitas mažo 
tiražo laikraštis, neišpildąs sąlygų skelbimams gauti, bet tam yra 
priemonių sutvarkyti. Dėl vienos ar kitos išimties pulti visą etninę 
spaudą yra neteisinga, juoba, kad ji egzistavo prieš daugiakultū- 
rės politikos paskelbimą. Tad su pagrindu kreipėsi etninės spau
dos federacijos pirm. VI. Mauko atskiru laišku į minėtą spaudos 
agentūrą ir valdžios žmones, atkreipdamas dėmesį į priekaištų ne
teisingumą ir priešišką anglų spaudos laikyseną, kuri apsunkina 
daugiakultūrės politikos įgyvendinimą. Britiškoji tradicija pasi
žymi tolerancija, tad reikia tikėtis, kad ir šiuo atveju jinai ne
taps angliškuoju šovinizmu. Pr. G.

“ Kova kalėjime

Pasaulio įvykiai

Britų Kolumbijos New West- 
minsterio kalėjime trys kali
niai, pasigrobę įkaitais 15 tar
nautojų, bandė išsiderėti laisvę. 
Jie reikalavo malūnsparnio 
skrydžiui į aerodromą ir lėktu
vo į tokią valstybę, kuri nėra 
pasirašiusi sutarties su Kanada 
grąžinti kriminalinius nusikal
tėlius. Visi trys nusikaltėliai bu
vo nuteisti kalėti iki gyvos gal
vos: D. Lucas ir A. Bruce šią 
bausmę gavę už žmogžudystes, 
C. Wilson — už narkotikus ir 
kalėjimo sargo sužeidimą pei
liu. D. Lucas žmogžudystei įvyk
dyti pasinaudojo dviem dienom 
iš kalėjimo gautų atostogų. 
Premjero P. E. Trudeau vy
riausybė surado kraštą, kuris 
humanistiniu tikslu sutiko įsi
leisti minėtuosius nusikaltėlius, 
kad būtų išgelbėti įkaitai. Bėg
liai būtų buvę suimti ir grąžinti 
Kanadon. Tačiau apie tokios 
valstybės suradimą minėtieji ka
liniai nebuvo painformuoti. Po 
41 valandos problemą išspren
dė įkaitų pradėtos grumtynės 
su peiliais ginkluotais nusikal
tėliais. Jose žuvo per širdį per
šauta kalėjimo sociologė Mary 
Steinhauser, sunkiai sužeistas 
buvo žmogžudys A. Bruce, at
skubėjus į pagalbą kalėjimo sar

gams. Kiti du kaliniai pasidavė. 
Atrodo, M. Steinhauser žuvo 
nuo kalėjimo sargų kulkos. Ta
čiau faktas lieka faktu, kad dėl 
jos mirties atsakomybė tenka 
už žmogžudystes kalėjimu iki 
gyvos galvos nuteistiems kali
niams. Jeigu dviem iš jų būtų 
buvusi įvykdyta mirties baus
mė, ši tragedija sociologės M. 
Steinhauser nebūtų ištikusi.

Opozicinės partijos federaci
niame parlamente reikalauja iš
samaus šio incidento tyrimo ir 
mirties bausmės grąžinimo. Jai 
taipgi pritaria ir didžioji dau
guma kanadiečių. Ontario pro
vincinė policija specialiais skel
bimais laikraščiuose taip pat 
reikalauja sugriežtinti išleidi
mus iš kalėjimų, bausmių su
trumpinimus, grąžinti mirties 
bausmę visiems žmogžudžiams. 
Panašų reikalavimą vyriausybei 
pareiškė ir Kanados Burmistrų 
Federacija, turėjusi savo suva
žiavimą Londone, Ont. Nuo 
1967 m. buvo nužudyti 33 poli
cininkai ir 3 kalėjimų sargai. 
Mirties bausmę premjero P. E. 
Trudeau vyriausybė yra suspen
davusi jau antrą kartą iki 1977 
m. pabaigos, jos vykdymą leis
dama tik policininkų ir kalė
jimų sargų žudikams. Tačiau

“Lietuvių kalba yra ne kliūtis, o raktas" j— kalbėjo sesuo I.enė Marijošiūtė š. Amerikos lietuvių jaunimo suvažia
vime Londone, Ontario, km buvo gvildenami pasaui.o aėvuvių jatffiYmuTiohgrtso ir apla::.u. lietuvybės reikalai 

Nuotr. D. Blauzdžiūnaitės

Mokyti nusikaltėliai teisme
J. KAIRYS

Mūsų bendradarbis Vokietijoj
Brangiausia byla pasaulyje. 

Tokai byla prasidėjo V. Vokie
tijoje. Ji iškelta keturiem svar
biem anarchistam, sudariusiem 
kriminalinę gaują. Ji atsieis apie 
200 mil. markių. Kaltinami ke
turi asmenys: Baader, 32 m. am
žiaus, filologo sūnus, be profe
sijos; Meinhof, 40 m., vieno mu- 
zėjaus direktoriaus duktė, žur
nalistė; Enslin, 34 m., evangeli
kų kunigo duktė; Raspe, 30 m. 
amž., pirklio bei fabrikanto sū
nus, dipl. sociologas. Visi jie 
kaltinami už sudarymą krimina
linės gaujos, už žudymus, pasi
kėsinimus nužudyti, kūno suža- 

nė vienam iš tų 35 nusikaltėlių 
ji nebuvo įvykdyta. Visi susilau
kė jos pakeitimo kalėjimu 
iki gyvos galvos, o tai praktiškai 
reiškia laisvės atgavimą po maž
daug 13 metų ir galimybę nau
jom žmogžudystėm. Kalėjimų ir 
RCMP policijos ministeris W. 
Allmand yra viešai pagrasinęs 
pasitraukti iš pareigų, jeigu 
jam teks vykdyti mirties baus
mes. Premjeras P. E. Trudeau 
atidėjo mirties bausmės vykdy
mą Toronte policininką nušovu
siam R. Vaillancourtui iki 1977 
m. pabaigos, teisindamasis, kad 
iki to laiko bus paruoštas nau
jas įstatymas, visiškai panaiki
nantis mirties bausmę. Tokiu 
sprendimu ir W. Allmand, ir P. 
E. Trudeau laužo dabartinį įsta
tymą, pripažįstantį mirties baus
mę policininkų bei kalėjimų 
sargų žudikams. “Toronto Sun” 
dienraštis aštriu vedamuoju pa
reikalavo W. Allmandui kitos 
ministerijos arba jo pašalinimo 
iš ministerių kabineto. Perdide
lę kalinių laisvę Kanados kalė
jimuose liudija jų dažni pabė
gimai. Pvz. prieš pat tragišką in
cidentą Britų Kolumbijoje iš 
Otavos kalėjimo pabėgo septy
ni kaliniai, kažkokiu būdu gavę 
ginklą. Pabėgimo metu per vi
durius buvo peršautas vienas 
kalėjimo sargas, o kitą nuo sun
kaus sužeidimo išgelbėjo kulkos 
atsimušimas į piniginę. Trys 
bėgliai jau suimti, o keturi te
bėra laisvėje. Premjero P. E.

(Nukelta į 8-tą psl.) 

lojimus, grasinimus, bankų api
plėšimus, įsilaužimus, atentatus, 
nelegalų ginklų laikymą, doku
mentų klastojimą ir pan.

Kaltinamieji laiko savo veiks
mus politiniais, siekiančiais pa
keisti dabartinę tvarką į socia
listinę, geriau pasakius, į ko
munistinę. Pagal juos, tai kova 
už pagerinimą darbininkų gero
vės, nors jie patys niekad nėra 
dirbę fizinio darbo ir apie jį ne
turi jokio supratimo.

Susidomėjimas byla yra labai 
didelis viduje ir užsienyje. By
los nagrinėjimui ir kaltinamųjų 
laikymui prie Stuttgarto yra pa
statytas specialus pastatas, ku
ris nuolat saugomas gerai gink
luotų policijos tarnautojų. Kiek
vienas kaltinamasis gali turėti 
po 15 gynėjų. Dalį jų paskyrė 
teismas, o kitus galės pasirinkti 
patys kaltinamieji. Bus ap
klausta apie 1000 liudytojų, 70 
ekspertų. Posėdžio dieną įlei
džiami į teismo salę smulkiai 
tikrinami. Jiems neleidžiama 
net žiebtuvėlių įnešti.

Kaip yra visame pasaulyje 
priimta, teisėjams įėjus atsisto
ja ne vien kaltinamieji, bet ir 
visi kiti, esantieji teismo salėje. 
Šie kaltinamieji sutiko teisėjus 
sėdėdami, o viena iš jų, Enslin, 
demonstratyviai užsidegė ciga
retę-. Be to, kaikurie iš jų visaip 
koliojo teismo pirmininką, teis
mo paskirtus jiems gynėjus ir 
kitus.

Pirmą teismo dieną neprieita 
prie bylos esmės, svarstytas tik
tai ginčas dėl advokatų, kuriuos 
teismas pašalino nuo gynimo 
vieno iš kaltinamųjų, būtent, 
Baadero. Pašalino juos dėl jų 
destruktyvaus bendradarbiavi
mo su juo. Padaryti tai leidžia 
baudž. teisena. Pašalintieji siū
lėsi ginti kitus kaltinamuosius, 
bet teismas pašalino juos nuo 
visos bylos, nors baudžiamojoje 
teisenoje ir nėra pasakyta, kad 
pašalintieji nuo gynimo kurio 
nors vieno kaltinamojo negali 
ginti jo bendrininkų. Dabar tą 
klausimą turės išspsręsti augš- 
tesnis teismas. Dėlto byla ati
dėta.

Atrodo, kaltinamieji nėra su
interesuoti normalia bylos eiga 
bei jos greitu išsprendimu ir to

dėl iškels daugybę dar ir kitų 
painių klausimų.

Pasisavino kitų nuopelnus. 
Taip padarė Maskva su savo R. 
Berlynu, minėdama trisdešimt
metį hitlerinės Vokietijos kapi
tuliacijos. Pasak jos, pirmoje ei
lėje karą nulėmusi sovietinė ar
mija. Vakariečių sąjungininkų 
vaidmuo visai neminėtas, nors, 
kaip visiems* žinoma, po kelioli
kos mėnesių karo vokiečiai bu
vo jau prie Stalingrado ir di
džiajai “tėvynei” būtų buvęs ga
las, jei ne vakariečiai, o ypač 
JAV-bės, atskubėjusios su savo 
pagalba kariais, visų rūšių gink
lais, maistu bei kitais reikmeni
mis. Be to, būtų gėda girtis lai
mėjimu net ir tuo atveju, jei 
Sovietų Sąjunga būtų viena lai
mėjusi karą prieš Vokietiją — 
žmonėmis, kariais, ūkiniais ir 
kitais ištekliais mažesnį priešą.

Kapituliacijos metinėse daug 
džiaugsmo reiškė ir Maskvos 
kvislingai R. Berlyne į padan
ges kėlę sovietinės armijos nuo
pelnus aname kare. Deja, sovie
tinės zonos plačioji masė netu
rėjo ir neturi kuo džiaugtis, nes 
iš hitlerinės diktatūros pate
ko į komunistinę, kuri vokie
čiams daug kur žiauresnė nei 
hitlerinė.

Komunizmas svarbiau už žmo
gų. Bežaisdamas V. Berlyne 5 
metų vaikas įkrito Į upę, ski
riančią V. Berlyną nuo R. Ber
lyno. Vaiko gelbėti po kelių mi
nučių atskubėjo V. Berlyno gais
rininkai su narais, bet R. Berly
no pasienieičai neleido jiems ei
ti į upę, nes ji priklausanti R. 
Berlynui. Apie gelbėjimo atve
jus tarp abiejų Vokietijų nėra 
dar sutarties. Vaikas prigėrė.

Maskva laikosi savo, nors da
bartinės V. Vokietijos valdan
čioji koalicija rodė ir teberodo 
jai vien gerą valią. Paskutiniu 
metu ji prikišo Bonnai, kad V. 
Vokietijos užsienio reikalų mi
nisteris lydėjo dr. H. Kissin- 
gerį Į V. Berlyną. Tai esą buvo 
keturių didžiųjų sudarytos Ber
lyno sutarties sulaužymas. V. 
Berlynas nepriklauso V. Vokie
tijai. Į tą pačią dūdą pučia ir 
R. Berlynas. Bonna ir V. Berly
no senatas daro priešingas iš
vadas.

INDIJOS PREMJERĖS INDIROS GANDUI POLITINE KARJERĄ GA
LI Užbaigti netikėtas teismo sprendimas, pripažinęs ją kalta rin
kiminių taisyklių pažeidimu 1971 m. Ketverius metus trukusioje 
byloje Uttar Pradešo valstijos augštesniojo teismo teisėjas J. M. 
Lal Sinha padarė išvadą, kad premjerė I. Gandhi 1971 m. parla
mento rinkimų vajuje neteisėtai naudojosi valdžios aparato pa
slaugomis ir savo vajaus vadovu buvo paskyrusi asmeninį sekreto
rių Y. Kapurą, kuris taip pat yra valdžios apmokamas tarnautojas. 
Teisėjo J. M. Lai Sinhos sprendimas įsako premjerei I. Gandhi 
pasitraukti iš parlamento, premjerės pareigų ir nedalyvauti politi
nėje veikloje iki 1981 m. Jos advokatams pavyko išsikovoti spren
dimo vykdymo atidėjimą 20-čiai dienų, kad premjerė I. Gandhi
turėtų laiko kreiptis į augščiau- 
siąjį Indijos teismą. Beveik tuo 
pačiu metu premjerės I. Gandhi 
kongreso partiją ištiko pralai
mėjimas vietiniuose Gujarato 
valstijos rinkimuose, kur dau
giausia atstovų išsikovojo ketu
rių nekomunistinių opozicinių 
partijų koalicija. Po šios perga
lės tų partijų vadai pasiuntė te
legramą Kašmire atostogaujan
čiam Indijos prez. F. Ali Ahme- 
dui, skelbiančią Indiros Gandhi 
nepripažinimą premjere. Pilną 
pasitikėjimą premjerei I. Gan
dhi pareiškė jos ministerių ka
binetas ir turbūt šią savaitę pa
našiai pasielgs kongreso parti
ja. Federaciniame 523 vietų 
parlamente ją boikotuojančios 
keturios koalicinės opozicijos 
partijos turi tik 49 atstovus. Ka
dangi šiuo metu Indijos augš- 
čiausiojo teismo nariai atosto
gauja, juos pavaduojantis teisė
jas Indiros Gandhi apeliaciją 
greičiausiai atidės tolimesnei 
datai, atitolindamas lemtingąjį 
sprendimą. Du pagrindiniai In
dijos dienraščiai — “Indian Ex
press” ir “Economic Times” 
betgi teigia, kad I. Gandhi gali 
atsisakyti apeliacijos ir pasi
traukti iš pareigų. Su tokia min
timi nesinorėtų sutikti, nes ji 
savo viešomis kalbomis jau tel
kia rėmėjus ir kaltina opoziciją. 
Iš tikrųjų tokie rinkiminio įsta
tymo pažeidimai buvo prakti
kuoti ir kitų premjerų bei augš- 
tesniųjų valdžios pareigūnų, bet 
opozicija prie jų nekibo.

ŽVALGYBINE VEIKLA
Viceprez. N. Rockefellerio va

dovauta komisija, tyrusi ameri
kiečių ČIA žvalgybos veiklą, 
prez. G. Fordui įteikė 229 psl. 
pranešimą. Didžioji jo dalis lie
čia ČIA veiksmus JAV teritori
joje ir bus paskelbta visuome
nei. Prez. G. Fordas žada pasi
laikyti tik apie 80 pranešimo 
puslapių, susietų su gandais, 
kad buvo planuota nužudyti kai- 
kuriuos užsienio kraštų vadus. 
Komisijai tų gandų nepavyko 
patikrinti ar įrodyti. ČIA žval
gybininkai prezidentų L. B. 
Johnsono ir R. Niksono valdy
mo laikais sekė studentų riau
šes, kairiųjų kurstomas demon
stracijas prieš JAV dalyvavimą 
Vietnamo kare, sudarinėjo to
kių asmenų kartotekas. Pagal 
įstatymus ši ČIA veikla buvo 
nelegali, nes vidinis JAV saugu
mas priklauso FBI, bet jos pa
geidavo abu prezidentai, įtarda
mi riaušininkų bei demonstran
tų ryšius su užsieniu, o užsienis 
ir yra pagrindinė ČIA veiklos 
dirva. Komisija pasiūlė prez. G. 
Fordui sudaryti jungtinį kon
greso komitetą JAV žvalgybos 
agentūroms prižiūrėti.

PASLAUGOS SOVIETU KGB?
JAV kongresas nėra linkęs 

pasitenkinti viceprez. N. Rocke
fellerio komisijos pranešimu. 
Kaip grybai po lietaus dygsta 
visokie senato ir atstovų rūmų 
komitetai bei pakomitečiai toli
mesniems ČIA tyrimams. Ten
ka sutikti su “Fortune” žurnalo 
taiklia pastaba, kad ČIA greit 
pasidarys vienintele valstybine 
žvalgybos institucija, neturinčia 
jokių paslapčių. ČIA vadas W. 
Colby jau yra prisipažinęs savo 
pavydą iš amerikiečių naivumo 
Maskvoje besikvatojančiam 
KGB viršininkui J. Andropovui. 
Apie KGB veiklą net su padidi

namu stiklu nerasi nė žinutės 
sovietinėje spaudoje, o ameri
kiečių spauda tiesiog lenkty
niauja tarpusavyje, skelbdama 
ne tik faktus, bet ir gandus apie 
ČIA. Tie jos pranešimai, žino
ma, su malonumu sekami ir 
skaitomi Maskvoje. Vašingtone 
leidžiamas žurnalas “Counter - 
Spy” pvz. paskelbė pavardes vi
sų ČIA vadovų pasaulio sostinė
se, pridėdamas netgi ir trumpas 
jų biografijas. Vienintelė išim
tis padaryta Otavai, kuri, labai 
galimas dalykas, ir neturi ČIA 
vadovo. Tokia amerikiečių poli
tikų ir spaudos taktika gali vi
siškai paralyžuoti J.A. Valsty
bių saugumui būtiną ČIA veik
lą užsienyje. JAV kongreso ko
mitetų su prez. R. Niksono pa
šalinimu pradėtas sąžinės “per- 
kratinėjimas” vienam užsienie
čiui diplomatui padiktavo kan
džią pastabą: “Jūs, amerikiečiai, 
neturite, savo krašto, o tik yieną 
didžiulę bažnyčią ..

REIKALAUJA TEISMO
Britų lordas Barnby, atsto

vaujantis konservatorių parti
jai, spaudos konferencijoje pa
siūlė Katyno žudynes ištirti 
tarptautiniam teismui Hagoje. 
Prie jo pasiūlymo prisijungė ir 
L. Fitzgibbon, parašęs knygą 
šiuo klausimu. Katyne II D. ka
ro pradžioje buvo nužudyta 
4.500 lenkų karininkų, o belais
vių stovyklose dingo 10.000 len
kų karių. L. Fitzgibbon savo 
knygoje panaudojo vieno V. Vo
kietijos žurnalo 1957 m. vasarą 
paskelbtą slaptą KGB praneši
mą apie trijų tokių stovyklų lik
vidavimą. Pasak lordo Barnby 
ir L. Fitzgibbono, po daugelio 
metų išsisukinėjimų, faktų slė
pimo bei jų falsifikavimo Katy
no žudynių klausimu galutinį 
žodį turėtų tarti tarptautinis 
teismas. Masinius lenkų kari
ninkų kapus Katyne surado vo
kiečiai. Jų pakviesta tarptauti
nė komisija žudynių kaltinin
kais pripažino sovietus, bet 
Maskva dar ir šiandien išsisuki
nėja, nors išlikę šios tragedijos 
liudininkai privačiais pareiški
mais spaudoje jau po H D. ka
ro yra patvirtinę sovietų nusi
kaltimą.

ŽENEVOS KONFERENCIJA
“Los Angeles Times” prane

šimu, Europos saugumo konfe
rencijos greitą užbaigą žada so
vietų priimtas vakariečių 11 psl. 
pasiūlymas “Krepšys nr. 3” pa
sauliniu mastu spręsti Rytų - Va
karų problemas humanizmo, in
formacijos, kultūros bei švieti
mo srityse. Jame yra paliesti 
žmonių ryšiai, laikinių vizų išda
vimas keliautojams, išskirtų šei
mų sujungimas. Smulkesnių de
talių laikraštis nepateikia, bet 
teisingai pabrėžia, kad sovie
tam labiausiai rūpi pokarinių 
sienų įteisinimas Europoje.

MUITAS PINIGŲ SIUNTOMS
Maskvos augščiausiojo sovie

tų prezidiumo pirm. A. Podgor- 
nas pasirašė įstatymą, kuris nuo 
1976 m. sausio 1 d. įves specia
lų muitą pinigų siuntoms iš už
sienio. Nuo to muito piliečius 
betgi galės atleisti finansų mi
nisterija. Dėl šios pastabos spė
jama, jog muitas greičiausia bus 
taikomas Izraelin norintiems iš
vykti žydams. Sovietų bankas iš 
visų ligšiolinių siuntų atskaito 
30% už savo paslaugas.
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Lietuviškas Gulagas
Kai 1973 m. pasirodė anglų 

kalba A. Solženicino knyga 
“The Gulag Archipelago”, per 
trumpą laiką jos buvo išpirkta 
keli šimtai tūkstančių, o gal ir 
per milijoną egzempliorių. O 
kiek tos knygos egzempliorių 
buvo išleista ir išparduota kito
mis kalbomis?

Toje knygoje aprašyti bolše
vikiniai žiaurumai, kuriuos yra 
pergyvenęs A. Solženicinas bei 
kiti kaliniai bolševikiniuose ka
lėjimuose ar kacetuose. O tai 
tik dalelė bolševikinių žiauru
mų, kuriuos jie įvykdė per 57 
metus milijonams kalinių. Ta 
knyga išleista dviem formatais: 
normalios knygos formato, kie
tais viršeliais, ir kišeninio for
mato. Pirmosios knygos kaina 
— $12, o kišeninės — $2. Su
prantama, kišeninio formato 
knyga pigiau išleidžiama ir jos 
parduodama 20-30 kartų dau
giau egzempliorių, negu norma
laus formato knygos. Norma
laus formato knygą labiau per
ka turtingi žmonės kaip žinių 
šaltinį ir savo knygyno papuo
šalą. Kišeninė knyga — tik ži
nių šaltinis.

Visas pasaulis domėjosi tuo 
leidiniu. Domėjomės juo ir mes, 
lietuviai. Bet kyla klausimas, 
kodėl mes neišleidžiame anglų 
ir lietuvių kalba lietuviško “Gu
lago”? O tam leidiniui medžia
gos turime daugiau, negu jos 
pateikia Solženicinas. Tą me
džiagą reikia parodyti pasauliui. 
Tiesa, dabar lietuviai spausdina’ 
“Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
Kroniką” lietuvių ir anglų kal
bomis. Jose aprašomas lietuvių 
religinis persekiojimas paverg
toje Lietuvoje. O kodėl neparo
dyti pasauliui tų bolševikinių 
žiaurumų, kuriuos lietuviai per
gyveno 1940 m. birželio 15 d. 
— 1941 m. birželio 28 d.? Ta 
medžiaga jau yra surinkta ir iš
leista vardu “Lietuvių archy
vas”. Išleista net 4 tomais. At
spausdinta po 20.000-25.000 eg
zempliorių. Skaičius didelis, bet 
kiek tų tomų egzempliorių yra 
laisvajame pasaulyje? Gal tik 
vienas kitas. Jų nematė ir ne
skaitė mūsų išeivijos jaunoji 
karta. “Lietuvių archyvo” trys 
tomai atspausdinti ant paprasto 
popieriaus, įrišti minkštuose 
viršeliuose. Viršeliai baigia nu
plyšti, o paprastas popierius dar 
po kokių 35 metų gali visai su
trupėti.

Ar nevertėtų “Lietuvių ar
chyvo” visus 4 tomus išleisti lie
tuvių kalba dviejuose tomuose
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ant gero popieriaus ir su gerais 
viršeliais, kad išliktų 200-300 
metų? Jei mūsų vyresnioji kar
ta 1941-43 m. blogose karo me
to ir okupacijos sąlygose pajė
gė tą medžiagą surinkti ir at
spausdinti, tai juo labiau dabar 
būtų galima tą liūdnų ir žiaurių 
žinių rinkinį perspausdinti ir iš
leisti geros knygos forma. 
Leidimą būtų galima papildyti 
iš tos srities aprašymų periodi
nėje spaudoje.

Mes, lietuviai, labai sunkiai 
išmokstame techniškai išleisti 
geras knygas. Pvz. “Lietuvių 
Enciklopedijos” buvo išleisti 36 
tomai, bet jos tomų viršeliai ir 
storis nėra reprezentaciniai. To
mų skaičiumi pralenkiame ang
lus, bet išvaizdos ir įrišimu at
siliekame toli nuo jų. Kitaip at
rodo “Encyclopedia Lituanica”.

Lietuviškas “Gulag” anglų kal
ba turėtų būti daugiau koncent
ruotas ir išleistas kišeninės kny
gos formato, kaip ir “The Gu
lag Archipelago” (660 psl.). Jei 
kovai prieš mūsų krašto paver
gėją kasmet išleidžiame po ke
liasdešimt tūkstančių dolerių, 
tai ir tam leidiniu reikėtų ne
sigailėti pinigų. Čia į pagalbą 
galėtų ateiti ir Lietuvių Fon
das, kuris duoda paramos ir ki
tokiems lietuviškiems darbams.
Tos knygos kišeninio formato 
anglų kalba išleidimas apsimo
kėtų, jei jos būtų atspausdinta 
ir išplatinta apie 100.000 egz., 
Lietuvių kalba išleistą vieno ar 
dviejų tomų lietuvišką “Gu-1 
lag” įsigytų per 5000 lietuvių. 
Tuo būtų padengtos spausdini
mo išlaidos. Jei už “Encyclo
pedia Lituanica” vieną tomą 
mokame 20 dolerių, kodėl ne
galėtume mokėti 20-30 dolerių 
už du tomus lietuviško “Gula
go”?

Tiesa, 1975 metai yra užimti 
S. Kudirkos vizitais bei jo nu
matomos knygos išleidimu. Bet
gi lietuviško “Gulago” paruo
šimas ir išleidimas užtruktų gal 
ir porą metų. Lietuvišką leidi
mą vertėtų paruošti ir išleisti 
anksčiau, o anglišką — vėliau, 
nes anglų kalba leidimui reikė
tų padaryti medžiagos atranką, 
kad ji tilptų į vieną tomą.

Reikėtų susitarti ir su S. Ku
dirka, nes ir jis yra numatęs sa
vo knygai kai ką paimti iš “Lie
tuvių Archyvo”. Gal S. Kudirka 
į savo knygą turėtų dėti įvykius 
jau po 1944 metų. Tik reikia 
negaišti laiko, kad tas reikalas 
— lietuviškas “Gulago” išleidi- 
mas nebūtų palaidotas. J. J.

Š APIROGRAFAS/Juriis Jankus
Trupinėlis iš dail. Alfonso Dargio jaunystės

Mažeikiai, apsivalę nuo bolše
vikų ir bermontininkų, įsisteigė 
ir gimnaziją. Dargiams iš Rei- 
vyčių Mažeikiai beveik ranka 
pasiekiami, ir jų Alfonsas, nors 
dar ir pradžios mokyklos nebai
gęs, panūdo išeiti i gimnazistus. 
Iš pirmo karto egzaminai nepa
sisekė, bet kaip čia dabar toks 
vyras, jau beveik į apynių virp- 
ti ištįsęs, begrįš į pradžios mo
kyklą. Susirado mokytoją, pasi-
rengė ir rudenį išlaikė egzami
nus.

Čia, pirmoje gimnazijos kla
sėje, ir pradėjo ryškėti dauge
riopi Alfonso talentai, aiškiai 
pasaką, kad tas vyrukas, jeigu 
kada į vyrus užaugs ir jeigu ko
kius nors mokslus išeis, nebus 
vien tik mokytas žmogus, kaip 
daugumas mokslus išėjusių, bet 
vis nenurims, vis nersis iš kai
lio, vis mėgins daryti ką nors 
išsiliejančio toli anapus moky
tumo. Jis ir išaugo į puikų, sa
vitą, savo vizijoms ištikimą, jo
kioms tradicijoms nesilankstan- 
tį dailininką, bet galėjo išaugti 
ir į panašaus kalibro redaktorių 
ar žurnalistą. Kai šiandien pa
klausai jį kalbant apie korupci
ją, apie susnūdimą, apie nulei
dimą rankų prieš kiek painesnį 
klausimą, apie susižavėjimą ap
gauliu sotumu, jis išsiveržia to
kiais sprogimais, tokiais sarkaz
mo srautais, tokiu dinamizmu, 
jog nenoromis ateina mintis, 
kad pasukęs žurnalistikon šian
dien gal būtų labiausiai keikia
mas, bet kartu ir pats populia
riausias ir pats tiesmukiausias 
redaktorius bei žurnalistas. Tik
riausiai būtų toks, kokio tuo tar
pu nematyti. O galėjo pasukti ir 
tuo keliu.

Įsispraudęs gimnazijon, netil
po pirmos klasės rėmuose. Rei
kėjo daryti ką nors daugiau. 
Kodėl nepamėginti leisti laik- 
raštį? Niekam nė puse lūpų ne
prasitaręs, nusipirko seną, ap
lamdytą šapirografą, keletą va
karų pašnarpštė ir vieną rytą 
atėjo gimnazijon su pundu laik
raščių. Jis pats ir redaktorius, 
ir rašytojas, ir dailininkas, ir 
ekspeditorius. Pats laikraštėlis 
pilnas iliustracijų. (Tai buvo 
lengviausia, nes jau, pradžios

> mokykloj Dargis nieko,kitoįtaip 
nemėgo, kaip piešti, ir visų jau 
buvo laikomas dailininku), čia 
mokinukas viepiasi gavęs pen
ketuką, čia pakabina nosį su
griebęs dvejetą, čia vienas ki
tą sniegais tašo, čia vėl vienam 
kitam mokytojui atsargiai pa
traukia prieš plauką. Naujiena. 
Pirmas laikraštis gimnazijoj! O 
Dargis: po pusę lito, po pusę li
to. Nesvarbu puslitis, tik duokš 
laikraštį. Kaip mat išgraibsto.

Dargiukas vaikšto galvą pa
kėlęs, pusličius kišenėje gniau
žo ir jau galvoja apie kitą nu
merį ir ką jame reikėtų parody
ti. Net pamokos nenori į galvą 
lįsti.

Tuo tarpu į klasę įkiša galvą 
klasės auklėtojas.

— Dargi, eik į mokytojų kam
barį. Direktorius šaukia.

Dargiui širdis tik smukt į pa-
tį kulno galą. Net drebulys nori 
imti. Su direktorium, broleli, jo
kių giminysčių negali būti. Jei
gu jau šaukia, tai gero tikrai ne
bus. Bet eiti reikia.

Direktorius Račkauskas vaikš
to mokytojų kambary. Batai 
girgžt, girgžt — su kiekvienu 
girgžtelėjimu dar didesnį neri-
mą kelia.

— Tai, ką, Dargi, laikraštį, sa
ko, išleidai?

Jis toks rimtas, lyg visiškai 
nebemokėtų net šyptelėti. Tai
gi — laikraštis. Alfonsui prabė
ga visos tos vietos, kurios galė
jo direktoriui užkliūti. Ypač 
tos, kur buvo užkabinti moky- 
jai. Ką gi — bus sudiev, gimna
zija. Neseniai vieną iš kažin ku
rios klasės pavarė. Kelis aki
mirksnius jieškojo, ką pasaky
ti, bet ar vienaip kreipsi, ar ki
taip, išsiginti nebėra per kur. 
Vistiek laikraščių pilna mokyk
la ir pusličiai kišenėje tebe- 
šlama.

— Išleidau, — prisipažino.
— Ir išspausdinai šapirogra- 

fu?
— Šapirografu, ponas direk

toriau.
— Labai gerai, labai gerai. 

Atnešk man.
Direktorius ne tik nepyko, bet 

dar pagyrė, kad moka spausdin
ti šapirografu. Ir dar paprašė 
atnešti!

Buvo pietų pertraukos pra
džia. Alfonsas tekinas pasileido 
namo. Įbėgęs trobon, pasigrie
bė šapirografą.

— Na kur tu dabar be dva
sios? — paklausė motina.

— Direktorius prašė atnešti,
— vos kvapą beatgaudamas me
tė atsakymą ir vėl išdulkėjo net 
kulnimis į užpakalį mušdamas.

Ketvertą kilometrų per per
trauką, nors ir per pietų, reikia 
kojas sumėtyti kaip reikiant. 
Įgriuvo į mokytojų kambarį ir 
atkišo šapirografą.

— Prašom, ponas direkto
riau.

Direktorius žiūri.
— Tai ką tamsta čia man at

nešei?
— Šapirografą, ponas direk

toriau.
— Ką aš su juo darysiu?
— Nežinau. Tamsta prašei.
— Aš prašiau laikraščio.
— Laikraščio?
— Taigi, tamsta. Norėjau 

paskaityti.
Alfonsui nei šiaip, nei taip. 

Viena laimė, kad direktorius ne
sijuokia, bet tik paklausia:

— Ar dar turi?
— Turiu, ponas direktoriau. 

Dar turiu.
— Tai atnešk.
Kad jį kur devyni galai tą ša

pirografą. Ir susimaišyk tu man 
taip!

Ištraukia iš suolo dar likusį 
laikraštėlio numerį ir nuneša 
direktoriui. Tas varto, vienur 
pažiūri, kitur paskaito.

— Gerai, — sako. — Dirbk,
— dar padrąsina ir puslitį iš ki
šenės ištraukia. Taip pat, kaip 
ir visi kiti.

Alfonsas išeina į koridorių, 
apžiūri puslitį, paspjaudo ir įsi
deda prie kitų. Direktoriaus 
puslitis tai ne betkieno. Ir šir
dis iš kulno nebe į senąją vietą 
tepakilo, bet išsinašino į tokias 
augštybes, kad ir pats suvaikyti 
nebegali. Pats direktorius pasa
kė: “Gerai! Dirbk!”

Tuoj atsirado ir rėmėjų, ir 
padėjėjų, ir draugų. Susidarė 
redakcinis klasės kolektyvas, 
tik pasakyk, ką kuriam veikti, 
ir parodyk, kaip ką daryti. Su
bruzdo neužsileisti ir kitos kla
sės. Kitais metais jau išdygo net 
keli vyresniųjų klasių laikraš
tėliai.

2.
O tas šapirografas kiek vėliau 

išėjo ir nebe visiškai kaip rei
kia. Per mažą truputį jis galėjo 
privirti košės daugiau, negu vie
nas vyras pajėgtų iškabinti.

Tada Dargis jau buvo bene 
trečioje berniukų klasėje. Šalia 
buvo kita — trečioji mergaičių 
klasė. Du kartu per savaitę va
karais būdavo atidaras mokyk
los knygynas. Tada vieni sueida
vo knygų pasikeisti, kiti taip 
sau pasižmonėti. Ateidavo iš sa
vo Reivyčių ir Dargis.

Vieną tokį vakarą prieina 
prie jo klasės draugas Mala
kauskas ir sako:

— Žinai, Dargi, ką: juk tu 
turi šapirografą?

— Turiu.
— Jeigu man padėsi, aš no

riu gerą juoką iškrėsti.
— Jeigu juokas geras, kodėl 

ne.
— Matai, aš turiu tokį eilė

raštį. Tu jį atspausk ir atnešk 
man. Tik niekam nė puse lūpų 
neprasitark. Aš noriu jį mergai
tėms slapta į suolus sukaišioti. 
Pamatysi, kas darysis, kai ras.

— Gerai. Tik pirma parodyk, 
koks tas tavo eilėraštis.

Malakauskui, mat, užėjo no
ras padilginti mergaitėm padu- 
kus. Jis paėmė kažin kurį Kazio 
Binkio eilėraštį, sukaišiojo į jį 
mergaičių pavardes ir kitokių 
žodžių prirašinėjo. Vienas pos
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mirus, jos giminėms ir artimiesiems nuoširdžių 
užuojautų reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos "Litas" valdyba

melis nežinia kodėl ir dabar Da
gio galvoje tebėra gyvas:'

Janušauskaitė kaip ožka, 
Einant josios kaulai poška.
Ir taip visoms. Vienai užka

binta tas, kitai kitkas. Nė pro 
vieną pro šalį nepraeita, tik vie
nai aštriau, kitai švelniau. Kaip 
nusiteikimas patarė ar kaip su
gebėjimas leido. Bet Dargiui ei
lėraštis patiko. Gal ne tiek pats 
eilėraštis, kiek jo intencija. Ko
dėl nepaleisti akmenuko į ramu
tėlę kūdrą? Bus pliumpt, bus 
drumbulo, bus juoko. Visų svar
biausia — bus juoko.

Parsinešė eilėraštį namo, dai
liai spausdintomis raidėmis per
rašė ir už poros dienų, kai vėl 
knygas keitė, atnešė jau gatavų 
keliasdešimt egzempliorių.

Dargis savo išlaikė, o Mala
kauskas — ne. Ir knygas jau 
baigia dalinti, mokykla beveik 
tuščia, sargas šlavinėja klases, 
bet jo kaip nėr, taip nėr. Kaip 
čia dabar su tuo eilėraščiu? Neš
tis namo? Palikti Malakausko 
suole? Pagalvojęs, pasidairęs, 
Alfonsas nusprendžia darbą ligi 
galo baigti. Kai nieko aplinkui 
nematyti, įslinko į mergaičių 
klasę, sukaišiojo popieriukus į 
suolus, visiškai niekuo dėtas pa
sižvalgė knygyne. Visur ramu, 
niekas į mergaičių klasės pusę 
net akies nemeta. Rytoj tegu 
sau žinosi, bet šiandine nė lapė 
nekiauktelėjo.

Tik išėjęs Į kiemą susidūrė 
su pasivėlinusiu Malakausku.

— Kaip? Ar padarei? — klau
sia.

— Tvarkoj. Perrašyta, at
spausdinta, ir visi jau mergaičių 
suoluose tupi. Rytoj bus. Še, po
rą lapelių liko dar ir tau.

Malakauskas patenkintas, o 
Dargis šypsosi nuo vienos au
sies ligi kitos. Abu smagūs, kad 
rytoj mergaičių klasė sužirs, 
kaip pabadytas širšių lizdas. 
Ypač tos, kurios visada parietu- 
sięs nosytes vaikšto ir tik į augš- 
taklasius žvalgosi.

Kitą dieną abu bičiuliai ausis 
pastatę po gimnaziją vaikšto, 
kiekvieną žodį gaudo, vogčia į 
mergaites žvelgia ir laukia, ka
da tas širšių spiečius į mokyk
los koridorių pabirs. Bet nieko. 
Laukia vieną dieną —- nieko. 
Kitą — vėl nieko. Malakauskas 
jau skersomis žvilgčioja į drau
gą. Kas gali patikėti tokia ramu
ma. Pagaliau neiškentė:

— Sakyk, Alfonsai, kaip čia 
yra? Ar tu tikrai lapelius sukai
šiojai, ar tik man pamelavai?

— Tikriausiai sudėliojau vi
soms iš eilės. Nė vieno suolo ne
praleidau. Kaip mane gyvą ma
tai. Nori, kad persižegnočiau?

— Bet ko jos tyli? Nė viena 
nė žiopt.

— Ir aš galvą suku. Maniau, 
kad viena kita ims net dūdas 
pūsti, o čia nė mikt.

— Kaip vandens į burnas pri- 
sisėmusios.

Tikras pasiutimas. Jos vaikš
to koridoriais po dvi, po tris su
sikibusios, pečiais surėmusios, 
kalba apie viską ir apie nieką, 
tik nė viena neprasitaria apie 
eilėraštį. Nors imk ir kurios 
nors paklausk, kaip patiko. Bet 
kur tu, broleli, klausi, kad ir iš
sižioti baugu, nors liežuvis taip 
niežti, kad ir už dantų sunku be
sulaikyti. O jos? Atrodo, kad ir 
perskaityti nebūtų sugebėjusios.

(Bus daugiau)

• Metinė “T. Žiburių” prenume
rata — $10, rėmėjo — $15. Ar 
jau sumokėjote?

Dail. Alfonsas Dargis, apie kurio gimnazistiškas išdaigas rašo Jurgis Jankus

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji nariai ir įnašai:

644. Kun. Staškevičius, Jonas $100
645. Januškaitė, Birutė, 100

Windsor
646. Alonderio, Vitaliaus atm. 200
647. Streito, Jono atm. 100
648. Polgrimas, Petras, 100

St. Catharines
649. Karaliūnas, P., Toronto 100
650. Andziulienės, Idos atm. 100
651. Grudzinskas, Kostas, 240

Hamilton
Įnašus papildė:

23. KLB Otavos apylinkė iki 2000
129. KLB Winnipego apyl. iki 371
581. Londono studentai iki 110

8. Laurecko, Justo atm. iki 190
9. Miceikos, VI. ir M. iki 400 

495. Stanulio, Vlado atm. $100.
Jo bendra įnašų suma 900 

114. Dr. Pacevičius, Stasys iki 900
430. Jokubilius, Silvestras iki 600
431. Jokubilienė, Elena iki 600 

Vitaliaus Alonderio atminimui ir 
įamžinimui KLF įnašą davė brolis 
Juozas, gyv. Ši. Catharines, Ont. Jo
no Streito, mirusio Brazilijoje, įam
žinimu L. Fonde pasirūpino brolis 
Viktoras ir sesuo Senferienė, gyve
nantieji Toronte. Idos Andziulienės 
atminimui ir įamžinimui įnašą da
vė M. Dikčius, gyv. Wasagoje. J. 
Laurecko atm. vietoje gėlių aukojo 
LF po $10: B. Augaitytė, J. Jocas, 
Sakalai, Alf. žebertavičius, D. Žio
gas; po $5: Br. čeika, Stp. Jakubic- 
kas, J. Jauneika, J. Jurėnas, E. Lan
gas, Ks. Ratavičius, M. Rudokienė ir 
Pr. Žilvitis. 1975 m. gegužės 14 d. 
Toronte mirė pagarbus lietuvis, di
delis LF rėmėjas Vladas Stanulis. 
Giliai užjausdami, vietoj gėlių jo

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

Tai buvo gražiausias mėnuo, pasken

dęs alyvų žieduose. Kai tu iškeliavai 

amžinybėn, palikusi mus, praėjo jau 

penkeri metai. Už jos vėlę šv. Mišios 

bus atnašaujamos birželio 29 dieną

Sault Ste. Marie Blessed Sacrament bažnyčioje 10 va

landą ryto. Gimines ir pažįstamus prašom pasimelsti 

už jos vėlę.

Nuliūdę — vyras ir duktė Lietuvoje su šeima

............. .................. . ................... .. 1 —

A+A
PRANUI LESEVIČIUI

Lietuvoje mirus, sūnų PRANĄ, mūsų mielų kūmų, 
ir jo žmonų EUGENIJĄ nuoširdžiai užjaučiame 
bei su jais liūdime —

Mazaičių šeima 
Sudbury, Ont.

A+A
POVILU! ČIURLIUI

Lietuvoje mirus, jo brolį PETRĄ ČIURLĮ ir šeimų 
nuoširdžiai užjaučiu —

Marytė Norvaišienė

atminimui aukojo $15 P. Gulbins- 
kas; po $10: J. Stalioraitis, E. Šle
kys, L. Dūda, A. V. Bajorinas, T. 
Stanulis, V. Stanulis ir A. Kulie
nė; po $5: J. Janušas, S. Jakubaus
kas ir A. V. Kežėnaičiai.

Mažutė Otavos apylinkė gali būti 
visiems pavyzdžiu — ji pakėlė savo 
įnašus iki $2000. Sveikintina. KLB 
Winnipego apylinkės įnašą atsiuntė 
V. Januška. Už nuoširdų lietuviškų 
reikalų supratimą ir jų rėmimą KLF 
yra didžiai dėkingas.

Keliais atvejais esame priminę sa
vo pranešimuose, kad nariai, pakei
tę gyvenamas vietas, atsiųstų KLF 
valdybai savo naujus adresus, tačiau 
iki šiol nevisi tai yra padarę. Pa
sirūpinkite artimiausiu laiku šį mū
sų pageidavimą išpildyti. Siųsti šiuo 
adresu: K. Lukošius, 28 The Pali
sades, Toronto, Ont. M6S 2W8.

KLF VALDYBA
PARDUODAME LIETUVIŠKUS

SŪRIUS, estišką duoną, Didelis 
mėsos gaminiu pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

1004 Dundas St. West, 
Toronto. Tel. 531-8422

MEDUS-
• reikalingas sveikatai
Natūralus, nepasterizuotas.

Induose ar koriuose.
Iš bityno: 30 Dewson St.,

Toronto 4, Ont.

Eagles Nest
Telefonas 534-0563
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Tautiniai šokiai jaunimo kongrese

ALFONSAS NAKAS
Apie kokią Dainavą čia rašy

siu, skaitytojas, tikiu, nujaučia. 
Taip, apie jaunimo stovyklą 
Dainavą pietiniame Mičigane, 
už 60 mylių Į vakarus nuo Det
roito, už 220 mylių nuo Čikagos, 
už 180 mylių nuo Klevelando ir 
300 mylių nuo Toronto bei Ha
miltono.

Tai, ką mes dabar Dainava va
diname, prieš 20 metų buvo nu
triušęs, apleistas, beveik 230 
akrų ūkis. Jo pietvakarinė Įkal
nė buvo ir tebėra apaugusi miš
rių lapuočiu mišku. Rytiniuose 

. kalneliuose padrikai riogsojo 
susenę, sulaukinėję, apdžiūvę 
buvusio sodo vaismedžiai. Sep
tynių akrų gilų, šaltiniui ežerėlį 
supo liūnai ir iš dviejų pusių 
vėl lapuočių miškas. Po kalne
lius ir slėnį ganėsi karvės. Šiau
rinio Austin kelelio pusėje, kiek 
jaunesnio vaismedžių sodelio ap
suptas, stūksojo apleistas gyve
namas namas, o pietinėje pusė
je, dabartinės stovyklos ribose, 
tvartas.

Kaip matome, nebuvo tai pa
ti patraukliausia vieta, bet sot- 
vyklavietės jieškotojus sužavėjo 
nuošalumas, privatumas, ramy
bė. Nežinau, kada minės Daina
va savo gyvavimo dvidešimtme
tį — būtų galima minėti jau šių 
metų gale (dešimtmetis iškil
mingai minėtas 1966-siais). Mat, 
1955 m. spalio 22 d. Amerikos 
Lietuvių Rymo Katalikų Fede
racija ūkį nupirko, gruodžio 30 
d. pirkinys buvo inkorporuotas 
Mičigano valstijos įstaigose. In
korporuojant buvo įsteigta pel
no nesiekianti organizacija, pa
vadinta “Lithuanian American 
Roman Catholic Federation 
Youth Camp, Inc.”. Ši organiza
cija yra susieta su ALRK Fede
racija.

Bevardžiam ūkiui tapus Dai
nava, vietovės veidas kito me
tais ir mėnesiais. Ežerėlio van
duo nuleistas ir pakraščiai su- 
tvarktyi, pripilti smėlio, pavers
ti patraukliais paplūdimiais. 
Kalneliuose išdygo du mūriniai 
pastatai stovyklautojams ir erd
vi valgykla su virtuve. Atsirado 
namas seselėms. Išdygo apšildo
mas, apskritus metus naudoja
mas administracinis ir kultūri
nis pastatas, kurio viešbutiniuo- 
se kambarėliuose gali sutilpti 
netoli 100 asmenų. Tai vadina
mieji “baltieji rūmai”. Vakari
niame ežerėlio, dabar jau turin
čio Spyglio vardą, krante, išau
go mūrinė svetainė su virtuve 
ir sanitariniais patogumais pik- 
nikautojams. Asfaltuotos sporto 
aikštės, asfaltuoti keleliai. 
Įrengtas mūrinis garažas admi
nistraciniams padargams. Seno
jo ūkio pastatai nuversti arba 
nudeginti. Nereikalingi medžiai 
iškirsti, bet jų vieton prisodinta 
dešimtys tūkstančių naujų, jau
nų medelių. Vien mažyčių, 
sprindžio ilgumo, pušaičių buvo 
pasodinta apie 18.000 naujų. Iš 
jų išaugo tankus pušynas, 3-4 
žmogaus ūgių. Pro vartus į Dai
navą įsigavus, porą šimtų metrų 
į kalną pakopus, kur viena ke
lelio šaka suka į stovyklavietę, 
o kita į piknikautojų paplūdi
mį, dešinėje pusėje stovi išdi
dus, meniškas koplytstulpis, 
tvorele aptvertas.

Tokia dabartinė Dainava, ku
ri, sakau, metų pabaigoje galė
tų dvidešimtmetį minėti. Bet 
tarp ūkio nupirkimo ir stovyk
lavimų pradžios dar buvo dido
kas tarpas. Visų pirma ėjo že
mės sukultūrinimas, paskui at
sirado būtiniausi pastatai, ir tik 
tada pradėjo plaukti jaunuolių 
minios. Pirmieji stovyklautojai 
atsirado 1957 m. liepoje. Paskui

ainava ruošiasi nau|ai vasarai
po kelias jų bangas atvykdavo 
kiekvieną vasarą. Tūkstančiai 
jaunuolių čia praleido po kelias 
vasaros savaites. Kiti išbuvo net 
po kelias vasaras. Dalis jų grįž
ta dabar jau studentais, moks
lus baigusiais naujų stovyklau
tojų lietuvinti arba savo prie
auglio prie Dainavos pratinti. 
Pirmojo pasaulio lietuvių jauni
mo kongreso metu 1966 m. vasa
rą čia stovyklavo beveik šimtinė 
lietuvių iš viso pasaulio kraštų. 
Kanadiečių iš Ontario ir Kvebe
ko čia pilna kiekvieną vasarą.

Ilgainiui Dainavą pamėgo ir 
suaugusieji. Dabar čia stovyk
lauja skautai filisteriai, fronti
ninkai, mokytojai, ateitininkai 
sendraugiai su šeimomis. Jų 
stovyklavimas visada turi kultū
rinius momentus. Jų stovyklose 
kalba profesoriai, deklamuoja 
poetai, skaito beletristai, dai
nuoja solistai, vaidina aktoriai, 
meno kūrinius demonstruoja 
dailininkai. Ko Dainavoje iki 
šiol pasigendame, tai visuome
nininkų bei politikų. O vietos 
Dainava ir jiems turėtų apsčiai. 
Gal ne vidurvasarį, ne birželio - 
rugpjūčio mėnesiais. Stovykla
vimo laikui pasibaigus, politi
kai galėtų čia jaustis puikiau
siai. Iš vienos pusės — visos ci
vilizacijos būtinybės, o iš kitos 
— ramybė, ramybė, ramybė. 
Man dingojasi, jei paskutinė 
veiksnių konferencija ne į Čika
gą, o į Dainavą būtų buvusi nu
kreipta, nebūtų įvykęs nelemta
sis fiasco ...

Dabartinė Dainavos valdyba 
gegužės 7 d. buvo susirinkusi 
Jadvygos ir dr. Adolfo Damušių 
namuose. Dr. A. Damušis yra 
valdybos pirmininkas, o J. Da- 
mušienė — stovyklos administ
ratorė. Buhalteriui dr. Vladui 
Bubilui skaitant numatytos są
matos skaičius, visi valdybos 
nariai juos aptarė, taisė, lygino. 
Posėdžio metu sudaryta sąma
ta siekia $21.000. Pernykštė bu
vo bent tūkstančiu mažesnė, bet 
infliacija verčia ją didinti. Dau
giausia pajamų numatoma gauti 
iš stovyklaujančių grupių, pik
nikautojų, svetainės lankytojų 
paplūdimy, iš aukotojų. Didžiau
sios išlaidos numatytos remon
tui, elektroninės priešgaisrinės 
sistemos įvedimui (valdžia rei
kalauja), mokesčiams, kuro bei 
šildymo sąskaitoms apmokėti, 
keliems būtiniems darbininkams 
stovyklavimo metu.

J. Damušienė išskaičiavo dar
bus, kurie jau atliekami arba 
reikės atlikti prieš stovyklau
tojus pasitinkant. Tai vandens 
įjungimas visuose pastatuose, 
vamzdžių remontas, pastatų va
lymas, o kaikur ir dažymas, čiu
žinių plovimas, virtuvės įrengi
mų patikrinimas, indų paruoši
mas, didelių pievų plotų nušie- 
navimas. Vieną didelį darbą — 
pastatų perdažymą iš vidaus — 
atliko dvi ponios žiemos metu, 
šie darbai nėra apmokami. Juos 
atlieka nemokamai, talkos bū
du, Detroito bei apylinkių lie
tuviai.

Sekančios vasaros personalas 
jau sudarytas. Besimaudančiųjų 
apsauga pavesta Raudonojo 
Kryžiaus instruktoriui Juozui 
Kazlauskui ir Algirdui Nakui. 
Vandens sargai bei švaros pri
žiūrėtojai — Andrius Palūnas, 
Tomas Palūnas ir Egidijus Le- 
lis. Gailestingoji sesuo — Ceci
lija Balsienė. Stovyklavietės šei
mininkė — B. Kiaulėnienė, o 
svetainės — Aid. Palūnienė.

Įvažiavimo mokestis palieka
mas pernykštis: $1 suaugusiems, 
50 et. jaunuoliams iki 18 metų, 
$25 viso sezono, įskaitant ir me
tinę šventę, bilietas. Sezono bi

lietus įsigyti tautiečiai yra ska
tinami, nes tai būtų lyg garbės 
bilietas, auka stovyklavietei. 
Taip pat skatinami svečiai į 
Dainavą nesivežti maisto, o nau
dotis svetainės patiekalais. Po
nia Palūnienė svetainėje šeimi
ninkaus visą vasarą ir šiokiadie
niais. Tautiečiai, kurie neturi 
progos Dainavai pasitarnauti 
darbu, galėtų prisidėti didesne 
ar mažesne pinigine auka. Au
kos laukiamos kiekviena proga.

Posėdžio metu užsiminta apie 
skleidžiamus gandus, jog Daina
va priklauasnti vienam asme
niui. Dr. A. Damušis įsakmiai 
pabrėžė, jog Dainava priklauso 
organizacijai, kurią minėjome 
šio rašinio pradžioje. Nuosavy
bės priklausomybę pakeisti bū
tų nepaprastai sunku ir kompli
kuota.

Dainavoje stovyklaus šią va
sarą: vyresnieji moksleiviai at
eitininkai — birželio 15-29; jau
nučiai ateitininkai — birželio 
29 - liepos 13; seselių prižiūri
ma mergaičių stovykla — liepos 
13-27; ateitininkai sendraugiai 
su šeimomis — liepos 27 - rug-

Nauja Lietuviu
KLF suvažiavimas birželio 7 

d. Toronto Lietuvių Namuose 
buvo neeilinis, nes su juo pasi
baigė Fondo tarybos kadencija. 
Buvo renkama nauja taryba ir 
revizijos komisija. Pagal Fondo 
statutą, tarybos nariai iš savo 
tarpo išrenka valdybą.

Suvažiavimas, kuriam visą lai
ką pirmininkavo pats tarybos 
pirm. dr. A. Pacevičius, pradė
tas mirusiųjų Fondo narių pa
gerbimu ir invokacija, kurią su
kalbėjo kun. J. Staškus. Sveiki
no KLB krašto valdybos atsto
vas J. Vaičeliūnas ir gen. kon
sulas dr. J. Žmuidzinas. Savo 
pranešimuose tarybos ir valdy
bos pirmininkai dr. A. Pacevi
čius ir inž. V. Balsys pasidžiau
gė gražiu Fondo augimu: šios 
kadencijos metu fondo neju- 
domasis kapitalas pasiekė $100.- 
000 ribą ir tvirtai įžengė į ant
rąją šimtinę. Ižd. Pr. Bastys da
vė trumpą Fondo finansinę ap
žvalgą, kuri nebuvo raštu Fon
do nariams pateikta. Revizijos 
komisijos aktą, pagal kurį vis
kas rasta tvarkoje, perskaitė V. 
Montvilas.

Diskusijos po pranešimų buvo 
gana ilgos; paminėsime tik sva
resnius klausimus. Pirmasis to
kių klausimų buvo: kodėl šis su
važiavimas vykdomas pagal se
nąjį statutą, kuris jau prieš ge
rus metus specialiame susirin
kime buvo pakeistas. Šis klau
simas iš dalies buvo aiškintas 
tarybos pirmininko pranešime;

■k e - - . ■
U'įA VAINAUSKAITE sako atsisvei
kinimo kalbą Toronto Aųgštesniųjų 
Lituanistinių Kursų išleistuvėse

Nuotr. S. Dabkaus 

pjūčio 3; mokytojai — rugpjū
čio 10-17; LB tautinių šokių va
dovų kursai — rugpjūčio 17-24; 
jubilėjinė Ateitininkų Federa
cijos stovykla — rugpjūčio 24 - 
rugsėjo 1. Metinė Dainavos 
šventė įvyks liepos 27. Dar neži
noma, kas užims vieną laisvą sa
vaitę — rugpjūčio 3-10 dieno
mis. Čia suminėtos suaugusiųjų 
grupės turės savo programas, 
kurios bus atviros ir svečiams. 
Detroito lietuviai tokias progra
mas gausiai lanko. Apie jas iš
girsime spaudoje, kai ateis lai
kas.

Posėdžio metu buvo apgailė
tas stovyklautojų mažėjimas 
Putnamo seselių vadovaujamo
je stovykloje. Apie tai neseniai 
“Draugo” dienraštyje rašė ir K. 
Bradūnienė. Iš tikrųjų, tos dvi 
savaitės mergaitėms duoda dau
giau, negu pusmetis lituanisti
nėse mokyklose. Tuo klausimu 
ateityje numatoma paruošti bro
šiūrėlę ir išsiuntinėti į šeimas. 
Aš čia galiu tik priminti, jog ir 
šiemet į mergaičių stovyklą už
siregistruoti dar nėvelu, nes ji, 
kaip minėjau, įvyks liepos 13-27 
dienomis.

Fondo vadovybė
esą naujai priimtasis statutas 
dar nėra valdžios patvirtintas, 
nes registracijos įstaiga parei
kalavo atskiru paragrafu išryš
kinti tarybos narių atlyginimo 
klausimą. Klausėjai visdėlto no- 
dėjo žinoti, kodėl taip ilgai tru
ko tą paragrafą įrašyti ir kodėl 
net ir suvažiavimo dieną nebuvo 
sušauktas specialus susirinki
mas tam paragrafui priimti, juo
ba, kad pats paragrafas yra 
mums neesminis, nes iki šiol nė 
vienas tarybos narys neėmė at
lyginimo už darbą. Dr. A. Pa
cevičius pažadėjo, kad šis reika
las bus artimiausiu laiku sutvar
kytas, sušaukiant specialų susi
rinkimą ankstyvą rudenį. Tuo 
tarpu, nesant kitos išeities, su
sirinkimą teko tęsti senąja tvar
ka: balsuoti pagal įnašų didumą 
nuo kiekvienos šimtinės.

Kitas klausimas kilo dėl in
vestavimų. šios kadencijos tary
ba padarė naują žingsnį, inves
tuodama $13,000 pagrindinio 
kapitalo į Toronto Lietuvių Na
mus. Tokios investacijos tikslu
mas kėlė abejonių, tad siūlyta 
ateityje turėti stipriau veikian
čią, iš specialistų sudarytą in- 
vestacijų komisiją.

Ilgokai buvo diskutuotas įga
liojimų klausimas. Dar suvažia
vimui neprasidėjus, registraci
jos pareigūnai atsisakė regist
ruoti įgaliojimus, kurie nebuvo 
surašyti ant specialaus, nariams 
iš anksto išsiuntinėto blanko. 
Turint galvoje, kad dėl netvar
kos paštuose dalis narių tokių 
specialių blankų nebuvo laiku 
gavę, o taip pat, kad tokio spe
cialaus blanko nenumato ir sta
tutas, šiam suvažiavimui buvo 
priimti ir ne ant blankų surašy
ti įgaliojimai. Ateičiai joks nu
tarimas nepadarytas.

Iš šviesesnių dalykų minėti
nas faktas, kad po aštuonerių 
metų nariams buvo įteiktas 
spausdintas Fondo statutas.

Tarybos rinkimai didele tvar
ka nepasižymėjo. Ant lentos su
rašytos kandidatų pavardės jau 
balsavimo metu buvo kaitalio
jamos, o primityvus balsų skai
čiavimo būdas pareikalavo net 
poros valandų laiko, labai užtę- 
sęs suvažiavimą.

Klausimuose bei sumanymuo
se buvo svarstomi nauji kapita
lo telkimo šaltiniai — testamen
tai ir kreipimasis į verslo įmo
nes. A. R.

(Tarybos rinkimų rezultatai 
paskelbti “TŽ” 24 nr. Red.).

Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso rengėjai nutarė prog- 
ramon įjungti ir tautinių šokių 
šventę. Apie ją taip rašo rengė
jų komitetas.

Komitetas ir meno vadovai
— dr. Alfredas Stanevičius — 
Montevidėjaus “Ąžuolyno” va
dovas ir Jonas Lukoševičius — 
Sao Paulo “Nemuno” vadovas
— numato, kad šventėje turėtų 
dalyvauti 12 tautinių šokių gru
pių (po aštuonias poras). Tiki
mės, galės susidaryti tokių vie
netų iš P. Amerikos bent 6, o 
gal ir daugiau. Kiti vienetai bū
tų iš kitų žemynų.

Neturėdami P. Amerikoje lė
šų meniniams vienetams kviesti 
ir bent dalį kelionės užmokėti, 
tegalime paraginti grupes, ku
rios į mus kreipėsi, arba ir kitus 
ansamblius kongrese dalyvauti 
ir prie šventės prisidėti. Komi
tetas savo paskutiniame bendra
jame posėdyje kovo 28-29 Urug
vajuje nutarė, kad šokėjai iš P. 
Amerikos ar iš kitur taip pat 
dalyvaus visoje JK programoje 
(įskaitant stovyklą, kur vyks 
šventės repeticija ir nepilnos 
programos pasirodymas Kalėdų 
dieną). Toks nutarimas derinasi 
su visų noru, kad kongrese da
lyvautų kuo daugiau jaunimo ir 
kad šokių šventė tikrai būtų įs
pūdinga.

Kadangi šventę praturtina ir 
atstovaujamų kraštų įvairumas, 
manome, kad tie kraštai ar vie
tovės, kurie neturėtų sąlygų at
siųsti atskiro vieneto, gali suda
ryti sudėtines grupes (aštuonias 
poras su atsarginiais) iš išrink
tųjų JK atstovų bei antrininkų, 
kitų JK to krašto ar vietovės da
lyvių ir šokėjų. Kad tai įmano
ma, žinome iš IV tautinių šokių 
šventės, kuriai Argentina, Bra
zilija ir Urugvajus tokias sudė
tines grupes sudarė.

Kongreso tautinių šokių šven
tė bus Sao Paulo mieste, Brazi
lijoje. Dalis šventės programos 
papildys visuomenei ir stovyk
lautojams skirtą kalėdinę prog
ramą Argentinoje, šventės re
peticijos įvyks stovykloje, Ar

Lietuviška vasarvietė

“AUDRA”
CAPE COD, Mass., USA

Išnuomojami kambariai nuo birželio 15 dienos viloje 
"AUDRA", kuri yra tik už kelių minučių pėsčiomis 
nuo garsiojo GRAIGVILLE BEACH 
Vieta rami, apsupta medžiais, lietuviška aplinka 

Kreiptis: SIMONAS KONTRIMAS, P.O. Box 733, 

15 Jackson Ave., Centerville, Mass. 02632, USA. 
Skambinti vakarais

nuo 8 valandos (6 1 7) 771-0762

Convenient. 
Safe. 

Friendly. 
Helpful.

Šie keturi žodžiai apibūdina Royal Bankų.
Jei aplankysite Royal Bank skyrių, pamatysite kaip draugiški ir paslaugūs 
yra jo tarnautojai.

Mes padedame žmonėms tvarkyti jų pinigus jau daugiau kaip 100 metų. 
Dėlto galime patarti kiekvienam klientui, kaip geriausiai pasinaudoti 
mūsų paslaugomis. Juk kiekvieno asmens poreikiai yra skirtingi.

Vienas būdas pagelbėti yra mūsų “Bonus Savings Accounts" sąskaita. 
Ji moka geras palūkanas ir įgalina jus taupyti savo lėšas, nes nėra čekių, 
gundančių jas išleisti. Taip jūs esate skatinami taupyti. Žinoma, jūs 
galite atsiimti savo lėšas atėję į savąjį banko skyrių.

Kiekvienas vietinio jūsų Royal Bank skyriaus tarnautojas gali duoti 
daugiau paaiškinimų apie mūsų “Bonus Savings Accounts" ir kitas mūsų 
teikiamas paslaugas.

Kai apsilankysite, pamatysite 
"paslaugusis" 
Kanados bankas 
betkurioje kalboje.

kodėl mes esame žinomi kaip

ROYAL ban k 
the helpful bank

gentinoje. Visus šokius šoks vi
si vienetai kartu, išskyrus Či
gonėlę, kurią šoks tik Brazili
jos šokėjai. Meno vadovai yra 
numatę šiuos šokius: Gyvataras, 
Audėjėlė, Aštuonytis, Ketvirtai
nis, Sukčius, Landytinis, Vijū
nas, Pliauškutis, Kepurinė, Pa- 
keltkojis, Suktinis.

Kaikurių grupių vadovams, 
kurie kreipėsi šiuo reikalu ir ta
rėsi su p. Matulaitiene, norėtu
me sudaryti sąlygas ansamb
liams, kurie į kongresą atvyktų, 
pasirodyti ir atskirai. Tuo būdu 
visos pastangos išsirengti toli
mai ir brangiai kelionei būtų 
geriau pateisintos. Todėl suži
noję, kurie vienetai ryžtasi į 
kongresą atvykti ii- jame daly
vauti, sustatysime pasirodymų - 
koncertų tvarkaraštį — Buenos 
Aires ir Sao Paule savaitgaliais 
(kai dauguma ar dalis jaunimo 
bus stovykloje ar studijų savai
tėje), kituose abiejų kraštų mies
tuose, vietinėje televizijoje ir 
panašiai. Tokiu būdu mes galė
sime duoti progos pasirodyti 
kiek plačiau trim ar keturiom 
grupėm.

Kadangi stovykloje dalyvauja 
jaunimas nuo 16 metų amžiaus 
ir jaunesni liktų išskirti, šokėjai 
turėtų būti bent 16 metų am
žiaus. Kiek sąlygos leidžia, kaip 
ir visi kiti dalyviai, turėtų ruoš
tis JK temoms, programoms, re
gistruotis stovyklos programai 
(ypač pratybiniams būreliams) 
ir t.t. Vykstantieji iš Šiaurės 
Amerikos kreipiasi į ekskursi
jos — kelionės organizatorius 
Čikagoje.

Jeigu būtų siūlymų ar paklau
simų, liečiančių meninę šventės 
dalį, prašome kreiptis į dr. Al
fredą Stanevičių: Rio de Janei
ro 1691, Cerro, Montevideo, 
Uruguay. Apie dalyvavimą pra
nešti ir visais kitais klausimais 
galima kreiptis į Joną Lukoše
vičių JK būstinės adresu: Rua 
das Giestas, 927 - 9, 03147 Sao 
Paulo, SP, Brasil.

Antanas Saulaitis,
III PLJK komiteto pirm.

T E R E S E-SIGITA BANEVIČIŪTE 
pernai baigė Hamiltono McMaster 
universitetą, gaudama BA iš anglų 
kalbos ir Fine Arts, šį pavasarį 
Kingstone baigė Queen’s Teacher 
College ir gavo gimnazijos mokyto
jos diplona. Teresė yra baigusi Ha
miltono Vysk. M. Valančiaus litua
nistinę mokykla. Lietuvių Studentų 
Sąjungos narė ir aktyvi skautė

KRISTINA GEDRIMAITE, baigusi 
Hamiltono McMaster universitetą ba- 
kalaurės laipsniais — Bachelor of 
Physical Education ir Bachelor of 
Arts. Rudenį persikels į Ohio State 
University tęsti studijų magistro 
laipsniui. Kristina 4 metus mokyto
javo lituanistinėje Hamiltono mo
kykloje. Yra Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos centro valdybos sekretorė 
ir užsienio reikalų vedėja, daugelį 
metų dirbusi kaip vadovė įvairiose 
ateitininkų stovyklose. Dabar neaki
vaizdiniu būdu baigia Pedagoginį Li
tuanistikos Institutą Čikagoje

ANELĖ KAMINSKAITE, bakalau- 
rėš laipsniu baigusi McMaster uni
versitete Hamiltone sociologiją. Kaip 
gabi studentė buvo “Dean’s Honour” 
sąrašuose. Ji yra baigusi Katedros 
mergaičių gimnaziją. Aktyviai reiš
kėsi jaunimo veikloje — ateitinin
kuose ir skautuose. Nuo pat vaikys
tės dienų šoka tautinius šokius “Gy- 
vatare” ir šiuo metu yra grupės se
niūnė. Dainuoja chore “Aidas”. Bai
gė Vysk. M. Valančiaus mokyklą
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PIRMOSIOS AUKOS
Antanas Vaupšas “Tiesos” gegu

žės 21 <1. laidoje svarsto liūdnas mau
dymosi problemas. Per tris gegužės 
savaites Lietuvos vandenys jau pa
reikalavo 25 gyvybės aukų. Pagrindi
nė priežastis — maudymasis už pa
plūdimių ribos, kur nėra gelbėjimo 
postų. Taip pvz. nuskendo jauna 
moksleivė Laima Urbonaitė, bandžiu
si Įveikti klastingą Neries srovę. 
Nors dar tik maudymosi sezono pra
džia, kraupios duoklės jau susilaukė 
Kuršių marios, Neris, Rekyvos eže
ras, Vilnelė, Nevėžis, Talšos ežeras. 
Maudymosi mėgėjai nesiriboja ofi
cialiais paplūdimiais, nepaiso įspė
jančių užrašų. A. Vaupšas pasakoja: 
“Pasižvalgykime gražią dieną Neries 
upėje Vilniuje. Paplūdimiai Įrengti 
Valakampiuose ir Žirmūnų mikrora
jone, bet ar tik ten pamatysi besi
maudančius? Jų surasi beveik visur, 
nors yra draudžiantys užrašai, van
duo nešvarus. Priešais “Minsko” par
duotuvę, kaip pasakojo Vilniaus san- 
epideminės stoties gydytoja D. Tiš
kevičienė, Neryje įrengta tikra šu
niška maudykla: čia galima paste
bėti vienu metu maudant 30-40 įvai
rių veislių šunų, čia pat plaukioja 
vaikai. .. Pabandžius sudrausti šu
nų savininkus, šie įžūliai atkerta, 
kad šuneliai labai sukaitę, o įstaty
mo, draudžiančio maudyti šunis, nė
ra ... Saviveiklinis paplūdimys įsi
kūrė nedidelio Salotės ežero pakran
tėse. čia gražiomis poilsio dienomis 
susirenka keliolika šimtų Karoliniš- 
kių bei Lazdynų mikrorajonų gyven
tojų. Vandenyje — knibždėlynas, 
nors niekas nežino, ar ežeras tin
kamas maudytis. Nėra tvarkos ir pa
čiame paplūdimyje: motorizuoti jau
nuoliai vos ne per žmonių kojas birz
gia savo “Javomis” ir “Ižais”, neatsi
lieka ir solidesni “Volgų”, “žigulių”, 
“Moskvičių” ir “Zaporožecų” savi
ninkai ... Jeigu Salotės ežeras ir jo 
pakrantės tinka poilsiui, reikia įreng
ti paplūdimį, įsteigti žinybinį gelbė
jimo postą ...” A. Vaupšo duome
nimis, pusė vyrų, nuskendusių per 
pirmąsias tris gegužės savaites, bu
vo neblaivūs.

IŠLYDĖJO I SIBIRĄ
Pirmoji 50 komjaunuolių grupė 

gegužės 26 d. iš Vilniaus išvyko ties
ti Baikalo—Amūro geležinkelio lini
jos Sibire. Šio uždavinio įgyvendini
mas yra vadinamas “visasąjungine 
spartuoliška statyba”. “Komjaunimo 
Tiesa” išvykusiųjų eilėse mini: Kau
no tiekimo bazės rūšiuotoją A. Be- 
leškevičiūtę, Rokiškio bandomosios 
žemės ūkio mašinų gamyklos elekt
riką V. Savicką, frezuotoją V. Čer
niauską, Šiaulių telefono ■ telegrafo 
stoties elektromechanikę V, Čeka
nauskaitę, Vilniaus “Lelijos” siuvi
mo įmonių susivienijimo siuvėją J. 
Barkauskaitę, Ignalinos rajono V. 
Rylovo kolchozo statybos darbų vyk
dytoją J. Abramavičių, keturias 
drauges iš Vilniaus elektros mata
vimo prietaisų gamyklos — L. Byko
vą, A. Gorbunova, A. Gruzdaitę ir 
N. Savdianec. Visi jie pabrėžė, kad 
nebus lengva, nes reikės padirbėti 
iš peties. Išvykstančius jaunuolius 
tęsti geriausias Lietuvos statybinin
kų tradicijas įpareigojo inž. V. Jan
kauskas, o jiems sėkmės linkėjo 
komjaunimo centro komiteto I sekr. 
V. Baltrūnas. Lietuvos komjaunuo
liai dirbs žvaigždžių miestelyje ir 
Uoljano gyvenvietėje, kurios projek
tą yra paruošę kauniečiai specialis
tai.

TREČIASIS SEMESTRAS
Mokslo metai Lietuvos mokyklose 

buvo užbaigti gegužės 30 d. Mokslei
vių ir studentų dabar laukia tre
čiasis semestras — darbo ir poil
sio stovyklos. Tokių su darbu susie
tų stovyklų bus 450, skirtų 24.000 
moksleivių. Profsąjungų stovyklose 
galės ilsėtis 106.000 vaikų ir paaug
lių, 15.000 daugiau nei pernai. Ki
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Ročesterio tautinių šokių grupė “Lazdynas” paminėjo savo 25-riu metu 
sukaktį. Sveikina ir dovaną įteikia Lietuvių Bendruomenės vardu Antanas 
Burkūnas. Viršuje — šokėjų apsupta ilgametė šokių vadovė Jadvyga Regi- 
nienė. Žemai iš kairės — senjorės šokėjos: Aldona Januškienė, Ramunė 
Bliudnikienė

tus priglaus užmiesčio, sporto, svei
katingumo ir turistinės stovyklos. 
Studentų laukia darbas ir varžybos 
su Gudijos studentais. Jie telkiami į 
studentų statybos būrius. Pernai lai
mėjo gudai, atlikę darbus, kurių ver
tė buvo 24 milijonai rublių, o lietu
vių darbų vertė tebuvo 4,5 milijono 
rublių. Naująją varžybų su Gudija 
sutartį Lietuvos studentų vardu pasi
rašė: tų statybos būrių vadas J. Si- 
javičius, komisaras R. Juozapaitis, 
Suvalkijos zonos vadas M. Bložė, Vil
niaus universiteto komjaunimo sekr. 
S. Imbrasas, Vilniaus pedagoginio 
instituto studentas P. Vasiliauskas 
ir Vilniaus inžinerinės statybos ins
tituto būrio vadas M. Dvilevičius. 
Studentai turės ne tik dirbti, bet 
ir dalyvauti politinėje bei visuome
ninėje veikloje su paskaitomis, kon
certais.

SOVIETINĖ TAIKA
Sovietinės taikos propagandai tar

nauja kiekvienoje respublikoje suda
ryti “taikos gynimo komitetai”. Oku- 
puotoj Lietuvoj šiam komitetui ilgus 
metus vadovavo Juozas Baltušis, ku
riam kompartija yra suteikusi liau
dies rašytojo titulą. Komiteto valdy
bos posėdyje gegužės 14 d. jis pada
rė paskutinį savo pranešimą, pagrin
dinį dėmesį skirdamas sovietų per
galės II D. kare trisdešimtmečiui, 
kompartijos XXIV suvažiavime pri
imtos taikos programos įgyvendini
mui. Po to pasiprašė atleidžiamas iš 
pareigų. Naujuoju propagandinės 
taikos pirmininku buvo išrinktas 
Justas Paleckis, kuris dabar yra va
dinamas rašytoju ir net sovietų “so
cialistinio darbo didvyriu”. Sovieti
niai “Kovotojų už taiką” medaliai 
buvo įteikti J. Paleckiui ir kultūri
nių ryšių su užsienio lietuviais komi
teto tituliniam pirm. V. Karveliui. 
Iš tikrųjų tuos ryšius tvarko V. Ka
zakevičius.

DIRBTINIS EŽERAS
Raseinių melioracijos statybos mon

tavimo valdyba jau pradėjo įrengti 
Giuėvės upelio užtvanką netoli Ario
galos. Penkiolikos metrų augščio už
tvanka, kuriai reikės 600.000 kubi
nių metrų žemės ir apie 1.000 kubi
nių metrų betono, iš Ginėvės išsi
liejusio upelio padarys pusketvirto 
kilometro ilgio ir maždaug 300 met
rų pločio dirbtinį ežerą. Jo vandens 
lygį reguliuos dugne pastatytas be
toninis bokštas. Speciali siurblinė 
tieks vandenį drėkinti “Dainavos” 
kolchozo ganykloms, kultūrinėms 
pievoms ir daržams. Dirbtinis ežeras 
taipgi taps poilsio kampeliu, vandens 
sporto baze.

GIRTI TRAKTORININKAI
Vidaus reikalų ministerijos in

spektorius Vyt. Vasylis “Valstiečių 
Laikraštyje” papasakotu tragišku 
įvykiu atkreipia traktorininkų dė
mesį į liūdnas girtavimo pasekmes. 
Kapsuko (Marijampolės) rajono Su- 
batiškių kaime balandžio 15 vakarą 
mirtinai susivažinėjo Plutiškių kol
chozo traktorininkas Aldonas Kasa- 
kaitis. Būdamas girtas, jis'bandė už
vesti traktorių, paliktą su įjungta pa
vara. Traktoriui staiga pajudėjus, A. 
Kasakaitis atsidūrė po jo vikšrais. 
Suvažinėjęs traktorininką, nevaldo
mas traktorius dar išvertė ir dalį 
mūrinės tvarto sienos. Po šios ne
laimės kolchoze tą patį vakarą bu
vo sulaikyti keli girti traktorinin
kai.

ŽURNALISTŲ SEKCIJ/1
Žurnalistų Sąjunga savo narius, 

rašančius liaudies švietimo klausi
mais, subūrė į naujai įsteigtą sek
ciją ir jiems nustatė darbo gaires. 
Sekcijos tarybos pirmininku išrink
tas laikraščio “Tarybinis Mokytojas” 
red. P. želvys. Pirmajame sekci
jos susirinkime darbo gaires aiški
no vilniškės kompartijos centro ko
miteto mokyklų ir mokslo įstaigų 
skyriaus vedėjo pavaduotojas G. 
Manzurovas. v. Kst.

Ročesterio Lietuvių Bendruomenės choras š.m. birželio 14 d. atšventė savo 25-rių metų veiklos sukaktį. Nuotrau
koje — choro vadovybė: Pijus Domeika, Eugenija Džiakonaitė — valdybos nariai, Jonas Adomaitis — dirigentas, 
Vladas Mališauskas — pirmininkas, studentai R. Obalis ir Kęstutis Saladžius — padėjėjai Nuotr. St. Ilgūno

ROCHESTER. N.Y.
CHORO SUKAKTIS. Birželio 14 

d. Šv. Jurgio parapijos salėje Ročes
terio Lietuvių Bendruomenės choras 
paminėjo 25 metų veiklos sukaktį. 
Prisimename anuos 1949 metus, kai 
būrelis atvykusių tremtinių, o jų 
tarpe muz. Zenonas Nomeika, įstei
gė vyrų oktetą, kuriam ir vadovavo. 
Padaugėjus tremtinių skaičiui, įsteig
tas mišrus choras, 1950 m. pasivadi
nęs Ročesterio Lietuvių Bendruome
nės choru. Pirmajame tautos šventės 
minėjime skambėjo giesmė ir dai
na, diriguojama Jono Adomaičio.

Šio choro dirigentai buvo: Zeno
nas Nomeika, Petras Armonas, Juo
zas Strolia ir Stasys Norkus. Per 25 
metus šis choras yra surengęs per 
100 koncertų Ročesteryje ir kaimy
ninėse JAV bei Kanados lietuvių 
bendruomenėse. Dalyvavo Kanados 
ir JAV lietuvių dainų šventėse.

Nuo 1960 m. dirigento pareigas 
perėmė Jonas Adomaitis. Dideliu pa
sišventimu, darbu ir kantrybe jis 
jau 15 metų vadovauja šiam chorui. 
Choristų veidai keitėsi daugelį kar
tų, bet choras liko tas pats, čia ma
tai tėvą ir sūnų kartu dainuojančius, 
motiną su dukterimis. Tai lyg ir li
tuanistinės mokyklos tęsinys. Jaunie
ji dainininkai mokosi ne tik dainuo
ti, bet ir pažinti liaudies dainų gro
žį, kalbą, dažnai klausdami, kas yra

Hamilton,
KLB SALPOS FONDO Komiteto 

Hamiltono skyrius prieš vasaros ato
stogas vėl išsiuntė 25 siuntinius, 500 
svarų, dėvėtų drabužių į Suvalkų 
trikampį. Šiuo metu vajus nutrau
kiamas iki rudens. Rudenį Šalpos 
Fondas vėl rinks dėvėtus drabužius. 
Komitetas nuoširdžiai dėkoja “Sakas 
Parcel Service” sav. p.p. E. V. Sa
kams už parūpintas dėžes siunti
niams. Otavos apylinkės Šalpos Fon
do atstovei paskirta $100 dėvėtų dra
bužių persiuntimui Lenkijos lietu
viams. SF skyriaus tradicinis rudens 
balius vajaus užbaigimo proga įvyks 
lapkričio 8 d. Jaunimo Centre. Ta 
proga bus pagerbti lietuviai /abitu
rientai, baigusieji XII gimnazijos 
klasę.

“AIDAS” VASAROS METU, lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais, neturės 
jokių repeticijų. Dabar repeticijos 
vyksta antradieniais, 7 v.v., parapi
jos salėje. Visos mergaitės kviečia
mos tose keliose repeticijose daly
vauti. Į choro eiles įsijungė dvi se
sutės Laugailytės iš Prestono ir V. 
Juškevičiūtė. “Aidas” laukia naujų 
dainininkių. Todėl visos mergaitės, 
mėgstančios dainą, kviečiamos at
vykti antradieniais į repeticiją. J. P.

“STELCO” ĮMONĖ, kurioj dirba 
didelė dalis Hamiltono lietuvių, sa
vo tarnautojus, dirbusius 25 metus, 
apdovanojo laikrodžiais ir suruošė 
jiems pokylį. Apdovanotųjų skaičiu
je šiemet yra 32 lietuviai: S. Biki- 
nas, S. Bilevičius, J. Blekaitis, K. 
Butkus, M. Biekša, J. Dragaitis, V. 
Gelžinis, B. Grinius, V. Januška, M. 
Jonikas, V. Kazlauskas, F. Krivins- 
kas, E. Kudaba, V. Kvedaras, P. La- 
tauskas, K. Mikšys, V. Mikuckas, K. 
Mileris, A. Muliuolis, L. Palčiaus- 
kas, J. Paškevičius, A. Pauliukas, R. 
Purlys, J. Pyragius, P. Rimkus, J. 
Romikaitis, A. Seniūnas, V. Stabin- 
gis, M. Trumpickas, A. Tukleris, P.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
jsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

830 Main Street East, telefonas 544-7125 “TALKA”
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $5.000.000.

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai -------------

kiekvieno skoniui

284 KING STREET E., 
HAMILTON — 528-8468 
740 UPPER JAMES ST., 
HAMILTON — 389-4113 

“apynėlis puruonėlis”, “žemčiūgas” ir 
pan. Tas dvi skirtingas amžiumi gru
pes dirigentas Jonas Adomaitis sa
vo nuosaikumu ir dainos meile gra
žiai jungia.

Šio choro koncertus yra praturtinę 
duetais Vytautas Žmuidzinas ir And
rius Ciemenis. Daug prisidėjo savo 
darbu choro akomponiatorius stud. 
Raimondas Obolis ir Kęstutis Sala
džius. Taip pat nuolat talkina prof. 
Vladė Sabalienė, šalia savo pareigų 
rasdama laiko ir solo partijoms. 
Daug, vai daug kartų sol. Birutė 
čypienė nuoširdžiai yra pasitarna
vusi.

Nelengva keliais žodžiais ar saki
niais išreikšti, kiek yra įdėta darbo 
per 25 dainos metus. Kai pažvelgi į 
mažytę Ročesterio lietuvių bendruo
menę, tai tikrai šiam chorui tinka 
šis vardas, nes beveik visi yra buvę 
trumpiau ar ilgiau šio choro eilėse. 
Todėl chorui tenka palinkėti ir to
liau nenuilstamai dainuoti, skleisti 
kitataučių tarpe mūsų tautos dainų 
grožį, nes didis lietuvių ginklas yra 
savita kalba, žodis ir daina. Gi di
rigentui Jonui Adomaičiui linkėtina 
stiprios sveikatos, didžios kantrybės 
vadovauti šiam chorui dar daugelį 
metų, varyti dainos grožio kultūrinę 
vagą iki auksinio jubilėjaus. Ilgiau
sių metų! K.

Ontario
Vaitiekūnas, J. Virkietis. Kaikurie 
jų pradeda galvoti apie išėjimą į 
pensiją. Tikėdamiesi gal kokių nau
jų pasikeitimų, jie dar laukia rug
pjūčio 1, kai turi būti pasirašyta nau
ja darbo sutartis. K. M.

BUFFALO, N.Y.
MEDICINOS DAKTARAS Denis 

Mažeika su žmona Audrone išsikelia 
iš Buffalo gyventi j Vokietiją kaip 
Amerikos kariuomenės gydytojas. 
Ponios Audronės tėvai Romas ir Al
dona Masiulioniai yra žymūs lietu
vybės veikėjai šiame mieste. Į jų 
namus birželio 8 d. susirinko per 80 
svečių. Geroka jų dalis — dr. D. Ma
žeikos bendradarbiai iš ligoninės, 
kurioje jis iki šio laiko dirbo. Išleis
tuvių proga kalbėjo buvusio Lietu
vos valstybės prezidento dr. Kazio 
Griniaus žmona Kristina, paskui Me
morial Hospital vieno skyriaus direk
torius dr. John Armenia, prof. dr. 
Julius Slavėnas, prof. dr. Antanas 
Musteikis, dr. Gražina Slavėnienė, 
buvęs teisėjas Lietuvoje Stasys Gri
kis ir kiti draugai bei artimieji. Iš
vykstantiems buvo sugiedota “Ilgiau
sių metų”.

Dr. Denis Mažeika tarnybą Ameri
kos kariuomenėje pradėjo kapitono 
laipsniu, bet po specialaus kariuome
nės gydytojų paruošimo Teksas vals
tijoje jis rugpjūčio mėn. pradžioje 
išvyks į Vokietiją su majoro laips
niu. Šia jauna patriotų lietuvių šei
ma visi didžiuojasi. Jiems, kaip bu
vusiems “Nemuno” šokėjams, an
samblio vadovė Stasė Zubrickienė, 
taip pat dalyvavusi išleistuvėse, per 
šį korespondentą prašo dar kartą pa
linkėti jos ir viso ansamblio vardu 
geriausios sveikatos ir gražiausios 
ateities jų gyvenime bei Europos lie
tuvių veikloje. Prie šių linkėjimų 
prisideda ir visi Niagaros pusiasalio 
lietuviai. Kor.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 7 %
term, depozitus 1 m. 7 Vi %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 10,/z%

'ennmcįer Ltd
GUELPH LINE prie PROSPECT, 
BURLINGTON — 639-0510 
LLOYD D. JACKSON SQUARE, 
HAMILTON — 525-9641

Delhi, Ontario
NAUJAS INŽINIERIUS. Birželio 

8 d. pas Birutę ir Viktorą Norkus 
įvyko didelė šeimos šventė. Jų sūnus 
Edis baigė Toronto universitetą ir 
gavo Ontario Hydro inžinieriaus dar
bą. Laimingi tėvai sukvietė būrį ar
timųjų giminių pasidžiaugti sūnaus 
laimėjimais.

Edis Toronto lietuviams gerai pa
žįstamas. Jis keletą metų žaidė Auš
ros vyresniųjų krepšinio komandoje. 
Be to, jis gana augšto lygio yra pa
siekęs muzikoje. Kaip geras akorde
onistas, jis grojo Toronto tautinių 
šokių ansambliui “Gintaras”. Pri
klauso muzikų unijai ir groja trom
bonu viename žymiųjų Toronto or
kestrų ir šokių muzikos kapelose.

Edis yra pilnas svajonių ir vilčių. 
Šventėje dalyvavusieji giminės lin
kėjo jaunam inžinieriui geriausios 
ateities ir jo troškimų išsipildymo, 
neužmirštant ir duoklės lietuviškai 
bendruomenei. Dalyvavęs

St. Catharines, Ont.
SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ minėjimas 

įvyks birželio 22, sekmadienį, tuoj 
po pamaldų, vienuolyno patalpose.

GRAŽIŲ ATSILIEPIMŲ apie pra
ėjusį tautybių festivalį pasirodo 
“Standarde”. Būdingas pasisakymas 
yra Joice B. Herrick: “Mes, St. Cath
arines gyventojai, esame laimingi, 
galėdami pasidžiaugti 26 kultūrų 
puikia muzika, žavingais tautiniais 
šokiais, spalvingais drabužiais bei 
įdomiais tautiniais dirbiniais”.

Mūsų “Nemuno” ansamblis daly
vavo keturiuose festivalio pasirody
muose, visą laiką davė programą lie
tuvių - estų “Open House”, siuntė sa
vo narius kur tik reikėjo atstovauti 
lietuviams. Tie nariai parodė nepa
prastą ištvermingumą ir drausmin
gumą. Ansamblis spėjo pasirodyti 
ir kultūros darbuotojų suvažiavime 
Toronte. Didžiuojamės savo ansamb
liu ir visais jų vadovais, ypač Stase 
Zubrickiene!

PAVERGTŲ TAUTŲ organizaci
jos atstovų susirinkimas įvyks bir
želio 19 d. Paderevskio salėje. Bus 
naujos valdybos rinkimai.

KITOS ŽINIOS. Lankėsi viešnia iš 
Kalifornijos — Onos Šukienės sesuo. 
— Išsikelia Antanas Satkevičius į 
vietovę netoli Otavos pas sūnų, ku
ris yra gimnazijos direktoriaus pa
vaduotojas. Geriausios sveikatos ir 
sėkmės. Kor.

VANCOUVER, B.C.
NAUJOJI VALDYBA atgaivino 

gražų paprotį — Motinos Dienos mi
nėjimą Vankuveryje. Bendros pa
maldos, gražios kalbos, gėlėmis ap
dovanotos dalyvės motinos padarė 
dieną pačia įdomiausia. Visa tai pa
daryta Edvardo Gumbelio ir jo nau
jos valdybos narių.

Po pamaldų, kurios vyko Šv. Ma
rijos šventovėje, pradėtas minėjimas 
Tautos himnu, tylos minute žuvu
sioms motinoms pagerbti ir pirmi
ninko kalba. Programą sudaryti pa
dėjo “Gimtosios Padangės Garsų” 
Motinos Dienos minėjimas. Tai iš
trauka iš Felikso Valio vestos radi
jo programos, įrašytos magnetofono 
juostelėj. Malonu buvo vėl girdėti 
kun. J. Bertašiaus žodžius Motinos 
Dienos proga ir eilėraštį “Tau, Mo
tina”. Solistas Damanavičius padai
navo “Ryto saulė” ir “šlama sodai”. 
Dalia Juknevičiūtė paskaitė “Moti
nos laiškai” ir Kazio Bradūno “Prie 
motinos kapo”. Juostoje buvo įrašy
ta ir F. Valio tai dienai skirta ir 
transliuota kalba.

Po pakartotos radijo valandėlės 
sekė Leonardos Macijauskienės pa
deklamuotas eilėraštis “Tu nežiūrėk, 
Mama, pro langą” ir eilėraštis “Mo
tinai” — Brazdžionio. Tai buvo la
bai vykusiai su vaidybiniais gabu
mais atlikta deklamacija, pritariant 
jos pačios paruoštai (juostoje) me
lodijai “Siuntė mane motinėlė”.

Iš jaunųjų labai daug vilčių duo
dantis jaunasis Ramutis Gumbelis 
padeklamavo eilėraštį “Motinos Die
nai”.

Pagrindinę kalbą pasakė Feliksas 
Valys, iškeldamas motinos reikšmę 
lietuvių tautai. Jo patriotinė kalba 
buvo palydėta gausiais plojimais. Jo 
iškeltos mintys, šiai dienai parinkti 
eilėraščiai ir dainos ilgai pasiliks 
mūsų atmintyje. Dalyvis

• Laisvos spaudos siekis — lais
va Lietuva

J. A. Valstybės
JAV LB VII TARYBOS TRECIO

JI SESIJA įvyks birželio 21-22 d. d. 
Klcvelande, Sheraton Inn-IIopkins 
viešbutyje, 5300 Riverside Dr., prie 
tarptautinio Hopkins aerodromo. 
Svečio teisėmis sesijon kviečiami ir 
lietuviškų laikraščių bei radijo va
landėlių atstovai. Darbatvarkėje — 
JAV LB krašto valdybos, kontrolės 
komisijos, garbės teismo pranešimai, 
JAV LB įstatų, taisyklių pakeitimai, 
JAV Lietuvių Fondo įstatų pakeiti
mo tvirtinimas. Organizacinių reika
lų posėdyje J. Gaila kalbės apie 
“reorganizuotą bendruomenę”, A. 
Gečys — apie santykius su veiks
niais, J. Ardys — apie LB tarybos 
vidaus reikalus. Apie IV tautinių 
šokių šventę pranešimą padarys Br. 
Juodelis, PLJS ir III kongresą — D. 
Vaitkevičiūtė. Ketvirtasis sesijos po
sėdis skiriamas JAV LB kultūros ta
rybos veiklos projektui. A. Kairys 
tars įvadinį žodį, dr. A. Klimas kal
bės apie mokslinę literatūrą ir jos 
svarbą išeivijos kultūrinėje veiklo
je, dr. A. Damušis pateiks keletą pa
geidavimų kultūrinei veikiai. Finan
savimo problemas, priemones bei 
metodus nagrinės A. Kairys ir V. 
Volertas. Sesija užbaigiama tarybos 
prezidiumo pirm. A. Rugieniaus žo
džiu, malda ir Lietuvos himnu.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
studijų savaitė bus liepos 5-12 d.d. 
Kennebunkporte. Lig šiol ji būdavo 
rengiama Dainavoje. Pagrindinę sa
vaitės mintį išryškins simpoziumas 
"Tarptautinis sambūvis — lietuviš
koji įtampa”. Jaunimui skirti sim
poziumai nagrinės lietuvybės lygio 
pakėlimą, misiją bendrinėje studen
tų masėje. Specialia programa bus 
paminti: vysk. M. Valančius, M. K. 
Čiurlionis ir prof. J. Brazaitis. M. 
K. Čiurlionio kūrinių koncerte daly
vaus pianistas Saulius Cibas. Savai- 
tėn yra pakviestas ir Simas Kudirka. 
Programose sutiko dalyvauti: dr. J. 
Girnius, kun. St. Yla, dr. K. Skrups- 
kelis, K. Girnius, St. Barzdukas, dr. 
K. Ambrozaitis, dr. C. Kuras, V. Ro- 
ciūnas ir dr. V. Majauskas. Regist
ruojamas! pas kun. L. Andriekų, 
OFM, Franciscan Fathers, Kenne
bunkport, Maine 04046, USA.

DEVINTOJI MOKYTOJŲ IR JAU
NIMO STUDIJŲ SAVAITĖ bus Dai
navoje rugpjūčio 10-17 d.d. Stovyk
los mokestis: pirmam suaugusiam 
šeimos nariui $60, kitiem suaugu- 
siem šeimos nariam, studentam ir 
gimnazistam — po $30, vaikam iki 
12 metų — po $15. Registruotis, at- 
siunčiant dalį stovyklos mokesčio, 
pas Pr. Karalių, 12470 Snow Rd. S., 
Newbury, P. O. Burton, Ohio 44021, 
USA.

PASAULIO LIETUVIŲ GYDY
TOJŲ SĄJUNGOS X suvažiavime 
Čikagoje priimtos rezoliucijos didelį 
dėmesį skiria mūsų veiksnių vieny
bei. Dabartinė veikla nėra tokia, ko
kios reikalauja tarptautinė okupuo
tos Lietuvos būklė ir kokios tikisi 
pavergta tauta. Suvažiavimas prašo: 
VLIKą — imtis iniciatyvos skili
mams pašalinti ir vienybei atstatyti, 
JAV LB ir ALTą — baigti tarpusa
vio ginčui, imtis bendros kovos prieš 
Lietuvos okupantą. Rezoliucija taip
gi griežtai pasisako prieš betkurios 
visuomeninės ir politinės organiza
cijos skilimus į panašaus pobūdžio 
lygiagrečias organizacijas. Visuome
ninio bei politinio darbo pagrindu 
siūlo tarpusavio pagarbą, toleranci
ją, paralelizmo vengiančią veiklos 
koordinaciją. Politiniai bei ideologi
niai skirtingumai laikytini teigia
mais, kol jie padeda Lietuvos laisvi
nimo reikalui. Rezoliucija, žadėda
ma visokeriopą paramą veiksnių dar
bams, tikisi, kad jie grąžins mūsų 
visuomeniniam gyvenimui reikiamą 
rimtį'ir darną. Suvažiavimo dalyviai 
prašo JAV prez. G. Fordą, valstybės 
sekr. H. Kissingerį tęsti Lietuvos 
priverstinio įjungimo Sovietų Są- 
jungon nepripažinimo politiką. Či
kagos demokratas burmistras R. 
Daley prašomas kreiptis į demokratų 
partiją, kad jos atstovai JAV kon
grese gintų okupuotos Lietuvos rei
kalus.

Argentina
ROSARIO LIETUVIŲ KLUBAS 

savo 29 metų veiklos sukaktį pami
nėjo pietumis, kuriuose dalyvavo 
šios vietovės bei apylinkių lietuviai. 
Klubo valdybą sudaro: pirm. E. Žir- 
gulytė-Repšienė, vicepirm. J. Jan
kūnas, I sekr. A. Langhi, II sekr. A. 
Svarlys, I ižd. J. Repšys, II ižd. J. 
Plepys, nariai — T. Plepys, J. Guzas, 
J. Rimavičius, B. Bareikis, R. Repšys 
ir R. Ayola.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AR
GENTINOJE salėj Buenos Aires 
mieste amžiaus 80 metų sukaktį at
šventė pramonininkas Federikas Ko- 
reikis. Jis yra SLA narys, kilęs nuo 
Jurbarko. Jaukiame pobūvyje daly
vavo apie 200 svečių, kurie sukaktu
vininkui sugiedojo “Ilgiausių metų”, 
o jo žmonai Zuzanai padainavo lietu
viškų dainų. Sveikinimo žodį tarė 
P. Sakalauskas.

Australija
MELBURNO LIETUVIŲ PARA

PIJA specialiu pobūviu paminėjo 
kun. Prano Vaserio dvigubą jubilėjų 
— 35 metų kunigystės sukaktį ir am
žiaus šešiasdešimtmetį. Sukaktuvi
ninką sveikino Australijos Lietuvių 
Katalikų Federacijos pirm. V. Lau
kaitis, ALB krašto valdybos pirm. 
A. Šimkus, “Tėviškės Aidų” vyr. red. 
kun. Pr. Dauknys, ALB Melburno 
apylinkės pinn. A. Pocius, LK Mote
rų Draugijos pirm. H. Statkuvienė, 
sekmadienio mokyklos vedėjas P. 

Baltutis, parapijos choro vardu — 
K. Mieldažys, parapijos tarybos var
du — J. Jurgelaitis. Jie pabrėžė su
kaktuvininko nuopelnus ne tik reli
ginėje, bet ir visuomeninėje srityje, 
ypač spaudoje, kaip “Tėviškės Aldų” 
steigėjo ir buvusio ilgamečio vyr. 
redaktoriaus. Pagerbtuvėse dalyvavo 
apie 70 kviestų svečių. Platesnio 
masto kun. Pr. Vaserio pagerbimas 
įvyks ALK Federacijos suvažiavime 
po Kalėdų.

LIETUVIŠKĄ SEIMOS ŽIDINĮ 
Adelaidėje sukūrė Rasa Kubiliūtė ir 
Mindaugas Mauragis. Moterystės ry
šius Sv. Kazimiero koplyčioje palai
mino klebonas kun. A. Spurgis, MIC. 
Koplyčia buvo pilna tautiečių, nes 
abu jaunavedžiai yra veiklūs žmo
nės: Rasa — ateitininkė, muzikė, 
“Lituania” choro vadovė, Sv. Kazi
miero mokyklos mokytoja, viena 
Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos vadovių, o Mindaugas — sporti
ninkas. Vargonais grojo Rasos kon
servatorijos draugė Nemyra Masiu
lytė, smuiku — brolis Gintaras Ku
bilius. Vestuvių pokylį Lietuvių Ka
talikų Centro salėje surengė LK Mo
terų Draugija, o programai vadova
vo jaunosios tetėnas Pr. Pusdešris.

Britanija
PENKTADIENIO KLUBAS Lon

dono Lietuvių Namuose rengia kul
tūrinius, muzikinius ir visuomeni
nius vakarus penktadieniais, ypatin
gą dėmesį skirdamas jaunimui.

A.a. JONAS STRUMSKIS, Lietu
vos nepriklausomybės kovų dalyvis, 
kūrėjas-savanoris, mirė Nottingha- 
me. Velionis buvo gimęs 1893 m. 
Kaudrėnų kaime, Skapiškio vlsč., 
Britanijon atvykęs 1948 m. Pasta
ruosius 15 metų praleido kaip pensi
ninkas, rašinėdamas spaudai. Buvo 
pradėjęs ir savo atsiminimus iš ne
priklausomybės kovų, bet nesuskubo 
užbaigti. Gausus tautiečių būrys jį 
palydėjo į VVilford Hill kapines, kur 
apeigas atliko du kunigai, o pamoks
lą pasakė rekolekcijų vedėjas iš 
JAV prel. V. Balčiūnas.

Vokietija
BRANDOS EGZAMINUS ekster

nu gegužės 16 d. išlaikė visi penki 
Vasario 16 gimnazijos abiturientai
— Aurelija Krivickaitė, Aldona Sa- 
duikytė, Pedro Urbanas, Romualdas 
Žaliukas ir Antanas Vasiliauskas. Iš 
šios grupės A. Saduikytė ir A. Va
siliauskas yra gimę okupuotoje Lie
tuvoje, A. Krivickaitė ir R. Žaliukas
— V. Vokietijoje, P. Ūrbanas Bogo
toje, Kolumbijoje. Atsisveikinimo su 
abiturientais vakarienėje dalyvavo 
dviejų abiturientų tėvai, gimnazijos 
direktorius, bendrabučių vedėjai, IX 
klasės mokytojai ir pora svečių. Di
rektorius V. Natkevičius džiaugėsi 
šiemetinių abiturientų sėkme, nes 
per pastaruosius trejus metus bran
dos atestatus pavyko gauti tik ke
turiem abiturientam, kuriuos savo 
skaičiumi pralenkė dabartinė laida. 
Eksternu laikomi egzaminai yra sun
kiausi V. Vokietijoje. Tad penkių 
Vasario 16 gimnazijos abiturientų 
sėkmė liudija jos augštą mokslo ly
gį. VLB krašto valdybos vicepirm. J. 
Lukošius, sveikindamas abiturientus, 
pabrėžė, kad keturi jų jau yra įsi
jungę į VLB ir kad penktasis taip 
pat taps pilnateisiu nariu.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ 
Vasario 16 gimnazijoje surengė ka
talikų kapelionas kun. J. Dėdinas. 
Be moksleivių, dalyvavo Romuvos 
gyventojai ir Huettenfeldo lietuviai. 
Moksleivės minėjiman atsilankiusias 
motinas papuošė rožių ir tulpių žie
dais. Lietuviškas giesmes giedojo vi
sa salė, vadovaujama dr. V. Jonaltės 
ir ev. dijakono Fr. Skėrio. Pastarasis 
iškėlė idealias motinas, pavyzdžiu 
pasirinkdamas Sv. Rašto moteris. 
Kun. J. Dėdinas savo paskaitoje iš
ryškino tris motinų tipus R. Spalio 
romane “Gatvės berniuko nuoty
kiai”. Motinoms skirtus mūsų poetų 
eilėraščius deklamavo J. Barasaitė, 
E. Gorskytė, apsakymą skaitė R. Ro- 
žanskaitė. Kun. J. Dėdino paruoštos 
mažosios aktorės K. Langytė, Z. 
Dapkutė ir O. Sereikaitė suvaidino 
vaizdelį iš Sv. Kazimiero gyvenimo, 
dalyviams priminusį tris Sv. Ka
zimiero motinas — jo motiną kara
lienę Habsburgietę, Dievo Motiną 
Mariją ir motiną Lietuvą.

Lenkija
LIETUVIŲ VISUOMENINĖS 

KULTŪROS DRAUGIJOS centro 
valdyba išleido neperiodinio laik
raščio “Aušra” š.m. 2 nr., kuris pra
dedamas fotoetiudu “žmonės, būkite 
budrūs”, atiduodančiu duoklę kom
partijų garbinamam pergalės prieš 
Vokietiją trisdešimtmečiui. LVK 
Draugijos veiklos apžvalgą pateikia 
L Karčiauskas, veikliausiu skyriumi 
laikydamas Vroclavą, pasižymėjusį 
komunistinės Lenkijos trisdešimt
mečio ir Gegužės 1 minėjimais. 
Veiklus taipgi buvo ir LVKD Puns
ko ratelis, lietuvių kultūros namuo
se surengęs paskaitas apie sovieti
nę Lietuvą, lietuvišką estradinę mu
ziką, paminėjęs S. Nėries septynias
dešimtąjį gimtadienį. Apie okupuo
tos Lietuvos moksleivių poilsį šią va
sarą Informuoja rašiniai “Tarybų 
Lietuvos padangėje”. A. Janikas šia
me nr. baigia savo platesnę studiją 
apie kompozitorių J. Naujalį. Su M. 
K. Čiurlioniu ir jo šimtuoju gimta
dieniu skaitytojus supažindina I. 
Stoskeliūnas, su Lietuvos kino stu
dijos istoriniu filmu “Herkus Man
tas” — K. Astikas, pagrindinį dė
mesį skirdamas lenkų atsiliepimams 
po filmo demonstravimo Lenkijos 
kino teatruose.



Redaguoja Gabija Juozapavičiūtė ir Ramutė Birgelytė, talkinamos kolektyvo

Svarbiau elitas, o ne mase
Estai prieš keliolika metų padarė 

panašų pareiškimą apie savo tauti
nę veiklą. Jiems atrodė svarbiau ug
dyti elitą, kuris tautiškumą išlaikys, 
negu rūpintis masėmis estų, ku
riems tautiškumas netaip aktualus. 
Susižavėję šia mintimi, Siaurės Ame
rikos lietuvių jaunimo trečiojo su
važiavimo Londone, Ont., programos 
organizatoriai nusprendė ją pateik
ti suvažiavimui ir pažiūrėti, kaip gal
voja lietuvių jaunimas, čia pateikia
me Viktoro Nako mintis, priminda
mi, kad autorius yra 23 metų stu
dentas. RED.

žodis “elitas” yra vienas po
zityviausių žodžių lietuvių kal
boje. Kai žmogus pradeda kal
bėti apie elitą, kyla vaizdas, kad 
kalbama apie gerų geriausius, 
apie pačius pajėgiausius. Tačiau 
šiom diskusijom apibrėžimo “ge
rų geriausias” neužtenka — rei
kia tiksliau tą žodį aptarti. Štai 
ką Rupert Wilkinson savo kny
goje “Governing Elites” sako: 
“Žodis elitas reiškia būdingą 
grupę, iškilusią savoje visuo
menėje ir apjungtą stipriu gru
piniu jausmu, būdingu charak
teriu ir stiliumi.” Taigi, pasak 
Wilkinsono, yra du svarbiausi 
elito bruožai: iškilimas visuome
nėje ir stipri grupinė identifika
cija. Žinoma, žmogus turi paro
dyti tam tikrus gabumus, ku
riais jis pajėgia pasiekti tokią 
poziciją visuomenėje.

Kodėl elitas?
Iš šitokio elito apibrėžimo tu

rėtų būti aišku, kad verčiau ug
dyti lietuvišką elitą, negu lie
tuvišką masę. Kodėl? Visų pir
ma elitas turi augštą poziciją 
visuomenėje, ir žmonės už tai jį 
gerbia. Jeigu žmonės gerbia, tai 
reiškia, kad visuomenė yra lin
kusi klausyti elito. Tiesa, ma
sė gal galėtų atlikti tą patį dar
bą kaip elitas, tačiau be minė
tos pozicijos masė rastų, kad 
jai kelias dažnai yra užkirstas, 
kad ji vis turi įrodyti savo pla
no teisingumą bei naudingumą. 
Visuomenė, pasitikėdama elitu, 
nereikalauja Įrodinėjimų. Rezul
tatas aiškus — elitas greičiau 
ir geriau atlieka tą patį užda
vinį.

Antras motyvas, kodėl yra 
verčiau ugdyti elitą, glūdi gru
pinėje dinamikoje. Mažoje gru
pėje nėra didelių komunikaci
jos problemų. Palyginus su ma
sėmis, elitas dažniausiai yra ma
ža grupė. Išvengus komunikaci
jos problemų, grupė gali tvar
kingai pasiskirstyti pareigom. 
Vienas kitą pažįsta, žino vienas 
kito pažiūras ir keistenybes. To
dėl elito nariai nujaučia kaip 
kolegos elgsis, kai visa grupė 
svarstys problemą ar ruoš pro
gramą. Turint tiek daug in
formacijų, elito nariams nerei
kia gaišinti laiko bandant atspė
ti, suprasti ir galbūt rengti puo
limą prieš kito nusistatymus. 
Masėje komunikacija yra baisi 
problema. Kai žmonių skaičius 
padidėja, sunku palaikyti tvar
ką. Masė praleidžia % laiko 
bandydama ' įvesti tvarką ir 
rinkti informaciją. Be to, jeigu 
kiekvienas žmogus turi vieną 
lygų balsą, bus milijonai skir
tingų nuomonių. Sunku bus ras
ti daugumos sutarimą. Apsiri
bodamas skaičiumi, elitas išven
gia tokios problemos. Taigi, vėl 
prieiname išvadą, kad elitas, 
naudodamasis sisteminga me
todika, yra efektyvesnis, bent 
laiko atžvilgiu, negu dezorgani
zuota masė.

Lietuvių visuomenė
Iki šiol kalbėjome apie masę, 

elitą ir visuomenę. Pažiūrėki
me į mūsų lietuviškąją visuo
menę ir pąsiklauskime, kas jos 
būdingame charakteryje reika
lauja ugdyti elitą vietoje ma
sės? Mūsų lietuviškoji visuo
menė išeivijoje yra pagrįsta de
mokratiniais principais. Thomas 
Dyer savo knygoje “The Irony 
of Democracy” aiškina: nors 
demokratija yra “valdymas, ei
nąs iš žmonių” (“government 
by the people”), tačiau demo
kratijos išlikimas priklauso nuo 
elito. Elitas, o ne masė gali iš
mintingai valdyti, kad demokra
tija išliktų gyva. Toliau Dyer 
sako: “Elitas stipriau laiko de
mokratines vertybes, negu ma
sės.” Kitaip sakant, demokrati
joje elitas yra demokratijos at
rama. Taigi, jeigu norime iš
laikyti išeivijos demokratiją lie
tuvių visuomenės gyvenime, tu
rime būtinai ugdyti lietuvišką 
elitą, kuris tais principais gy

vena. Ugdydami elitą, ugdysime 
ir visą visuomenę, nes stiprin
sime demokratiją.

Atspara asimiliacijai
Yra ir kitas motyvas, kodėl 

lietuviškos visuomenės padėtis 
reikalauja rūpintis elitu, o ne 
mase, būtent, asimiliacija. Asi
miliacija yra pavojingiausias 
lietuvių išeivijos priešas. Kiek
vienais metais mūsų lietuvių 
kalba silpnėja. Visose kolonijo
se jaunimas mažiau ir mažiau 
domisi lietuviška veikla. Kovo
dami prieš asimiliaciją ir ma
tydami mažėjančias savo eiles, 
turime stabtelti ir klausti — 
kokybė ar kiekybė? Ar geriau 
turėti 100 jaunuolių, kurie šiaip 
taip gali ištarti kelias lietuviš
kas frazes, ar 10 jaunuolių, ku
rie tikrai supranta, pažįsta ir 
domisi Lietuva, jos kalba ir kul
tūra! Masėms reikia skirti tiek 
daug laiko, tiek energijos, o 
nauda dažniausiai būna maža. 
Tai savotiškas jėgų eikvojimas 
ir net rizika. Su elitu nėra tos 
rizikos. Žinai už ką moki pini
gą, o nauda yra užtikrinta. Mū
sų jėgos šiomis dienomis yra 
ribotos. Todėl mes turime jas 
kuo efektyviau išnaudoti, t. y. 
pasirinkti elito ugdymą.

Pavojaus akivaizdoje .
Dažnai yra sakoma, kad rusi

fikacija Lietuvoje tikrai stato 
lietuvybės išlaikymą tėvynėje 
pavojun. Dėlto mes turime bū
tinai išlaikyti lietuvybę išeivi
joje. Prileidžiant, kad šis argu
mentas yra teisingas, turi vi
siems būti aišku, kad neverta 
rizikuoti su mase, kad geriau 
pasitikėti elitu. Jeigu lietuvy
bės išlaikymas toks kritiškas, 
turime laiduoti, kad bent dalis 
mūsų perduos gryną lietuvybę 
sekančiai generacijai.

Yra grupė, kuri sako, kad 
Lietuvos lietuviai visados savo 
kalbą ir kultūrą išlaikys ir nė
ra ko mums išeivijoje-jaudin
tis. Jeigu šis teigimas yra tei
singas, tai tegul kiekvienas lie
tuvis išeivijoje elgiasi kaip tik 
jis nori. Jeigu nori atmesti lie
tuvybę, tai tegul ir atmeta. Vie
nu žodžiu, kiekvienas žmogus 
elgsis kaip norės, bet elitas iš
silaikys, nes bus tokių, kuriems 
dar rūpės lietuvių kultūra. Sa
vaime aišku, kad lietuvių visuo
menė, statydama lietuvybę pir- 
mon vieton, koncentruos savo 
dėmesį į tuos, kurie ištikimiau
siai remia lietuvybę. Tai ir bus 
elitas, o ne tie, kurie užmirš
ta kalbą ir atsisako lietuvybės. 
Aplamai, žiūrint į ateitį ir ne
žinant, ar Lietuva išliks lietu
viška ar ne, matome, kad visais 
atvejais yra išmintingiau ugdy
ti elitą vietoje masės.

Snobizmas?
Nujausdamas kritiką, iš anks

to noriu kelis faktus išryškinti. 
Žmonės dažnai klaidingai ma
no, kad elitizmas yra tik vienas 
žingsnis nuo snobizmo (puiky
bės). Būti elitu, pagal jų supra
timą, yra būti riestanosiu. Tie

ALNIS KUOLAS, Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkas, kalba 
S. Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavime Londone, Ont.

Nuotr. D. Blauzdžiūnaitės

sa, elitas gali pasiduoti snobiz
mui. Taip pat tiesa, kad ir ma
sė gali pasiduoti snobizmui. 
Skirtumas yra tas, kad pirmoji 
grupė gali bent iš dalies patei
sinti savo elgesį, nes ji visdėlto 
yra pasiekusi kažko ypatingo. 
Ar elito narys bus snobas, pri
klauso nuo jo temperamento, 
o ne nuo to, kad jis priklauso 
elitui.

Kiti priešinasi elitui ir laiko 
jį snobų sąjūdžiu todėl, kad tik
tai ribotas skaičius gali jam 
priklausyti. Iš vienos pusės tai 
yra tiesa, iš kitos — ne. Tiesa, 
yra ribotas skaičius tokių, ku
rie gali būti patys geriausi vie
noje kurioje srityje. Juk nevisi 
gali būti ekspertai toje pačio
je srityje. Tačiau visi gali pri
klausyti elitui skirtingose sri
tyse. Vieni priklausys jaunų pa
nelių viliotojų elitui, kiti — 
lingvistikos, treti stalo teniso 
žiūrovų, ketvirti lietuvių kultū
ros mylėtojų elitui. Jeigu visi 
priklausome vienam ar kitam 
elitui, kur belieka mūsų sno
bai? Visi nesame snobai. .. 
Bent tiek aišku, kad snobas nė
ra elito sinonimas ir atvirkš
čiai.

Skirtingas lygis
Ugdydami lietuvišką elitą, ne- 

nuskriausime kitų lietuvių vi
suomenės narių, nes kaip įrodė
me, jie priklauso skirtingų sri
čių elitui. Be to, mūsų elitas 
negali būti vienodo lygio, ki
taip sakant, priklausyti lietuviš
kam elitui nereiškia atsiminti 
steigiamojo Lietuvos seimo na
rių pavardes ir tobulai mokėti 
lietuvių kalbą. Gali būti įvairus 
elito lygis. Pvz. Amerikos lietu
vių vyčių vadai, kurie vadovau
ja lietuviams, atvykusioms į 
Šiaurės Ameriką prieš II D. ka
rą, atstovauja vienokiam elitui, 
o mūsų Valiūnai ir Nainiai, ku
rie vadovauja atvykusioms po 
II D. karo, atstovauja kitokiam 
elitui.

Elitizmą ugdome įvairiose sri
tyse. Kiekvienas žmogus siekia 
elito savo pasirinktoje srityje 
dėl dviejų priežasčių: pirma, jis 
turi šiek tiek talento toje sri
tyje, antra, jis yra daug pasie
kęs toje srityje. Lietuvybės iš
laikymo bei ugdymo atžvilgiu 
būtų neišmintinga skirti visą' 
dėmesį tiems, kurie tikrai nesi
domi lietuvybe, ir nepilnai iš
naudoti energingiausių ir la
biausiai kvalifikuotų asmenų ta
lentus.

Viktoras Nakas,
III PLJK atstovas iš JAV

Poetinėj kovoj
Tironas Dionizijus nuvarė Fi- 

lokseną į akmenų skaldyklą už 
tai, kad kritikavo jo poeziją. Vė
liau jį vėl pakvietė pas save pa
siklausyti poezijos. Išgirdęs pir
mąsias eilutes, Filoksenas pašo
ko iš vietos. Dionizijus paklausė:

— O kur nori bėgti?
— Į akmens skaldyklą, — at

sakė Filoksenas.
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Sveiki gyvi, būsimieji pasaulio lietuvių jaunimo kongreso dalyviai! Iš kairės: Romas Sakadolskis, Gabija Juozapavičiūtė, PLB pirm. Bronius Nainys, 
Almis Kuolas, Emilija Pakštaitė, Romas Kasparas. Pasimatysime kongrese! Nuotr. D. Blauzdžiūnaitės

Svarstėm, gvildenom, bet nesiginčijom
Konkreti prieškongresinė ruoša pradėta trečiuoju Šiaurės Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimu Londone, Ont.

Š. m. gegužės 17 ir 18 d.d. 
Londone, Ontario, Western Uni
versity patalpose įvyko trečia
sis Š. Amerikos lietuvių jauni
mo suvažiavimas. Jis buvo su
rengtas Kanados ir JAV Lietu
vių Jaunimo Sąjungų valdybų, 
o techninę ruošą puikiai atliko 
Londono LJS padalinys, vado
vaujamas Jurgio Valaičio, Lino 
Kairio ir Algio Jusio.

Susirinko visi Kanados kan
didatai į atstovus, JAV išrink
tieji III PLJK atstovai, Jauni
mo Sąjungų tarybų nariai, kon
greso organizatoriai bei Lietu
vių Bendruomenės pareigūnai. 
Taip pat dalyvavo atstovai atei
tininkų, skautų, evangelikų or
ganizacijų. Negalinčios dalyvau
ti organizacijos atsiuntė sveiki
nimus. Iš viso užsiregistravusių 
dalyvių buvo per 100. Suvažia
vimo tikslas — pradėti ruoštis 
kelionei į P. Ameriką bei par
eigoms tenai. Buvo apžvelgti 
ruošos darbai P. Amerikoje, 
Australijoje ir Europoje, gvil
dentos bendros lietuviškojo gy
venimo temos. Šalia bendros su
važiavimo dalies, vyko atskiri 
Kanados ir JAV jaunimo posė
džiai kuriuose svarstyta, kaip 
ruoštis savo kraštuose kongre
sui su konkrečiais siūlymais.

Laiškas iš pietų
PLJS valdybos ilgas laiškas 

suvažiavimui įrodė, jog minti
mis ji buvo su mumis. Antano 
Saulaičio laiške rašoma:

Kai jūs gražų Kanados pavasarį 
tariatės Jaunimo Sąjungos ir jauni
mo kongreso reikalais, mes brazi
lišką rudenį esame susirinkę gam
toje taip pat kongreso ruošos svars
tyti ... Didžiausia kongreso sėkmė 
priklausys ne nuo to, ką jūs įkvėpsi
te ir Įnešite į P. Amerikos lietuvių 
gyvenimą, bet — KĄ PARSIVESI- 
TE NAMO! Atstovų, dalyvių ir sve
čių kelionė P. Amerikon bus kelio
nė į lietuviškąją praeitį: čia girdė
site lietuvių kalbą, kuri buvo kalba
ma Lietuvos miesteliuose ir kaimuo
se prieš 50 metų. P. Amerikos orga
nizacinis gyvenimas ir veiklos me
todai senoviškesni. Bet tai bus ir ke
lionė ateitin: gal pirmą kartą savo 
gyvenime iš kitur atvykęs jaunimas 
artimiau susipažins su lietuvišku gy
venimu, kuriame dalyvauja daugiau
sia mišrių šeinių jaunimas — toks, 
koks gal bus pokarinių imigrantų 
vaikų jaunimas Š. Amerikoje už de
šimt ar dvidešimt metų. Tai ir kelio
nė ateitin, kurioje lietuviška veikla 
darosi ribotesnė, šeimos dar pla
čiau išsisklaidžiusios, vietoje dide
lių centrų atsiranda visas žvaigždy
nas mažų vietovių. Visi gyvename 
dviejose kultūrose, kurių viena lie
tuviškoji; nors yra skirtumų, yra 
panaši. Norėsite ar nenorėsite, ta 
antroji kultūra, kaip ją bevadintu- 
me — anglosaksiškoji ir lotyniškoji 
— susikirs: susitiks jūsų pasaulis su 
“trečiuoju pasauliu’’, kuriame P. 
Amerikos lietuviai gyvena. Sis san
tykis, kaip kiekvienas pas mus bu
vęs gali paliudyti, yra jautrus klau
simas, kurį tegali išlyginti ta pirmo
ji — mūsų lietuviškoji — kultūra 
ir meilė kitiems lietuviams, kur jie 
begyventų. “TĖVŲ ŽEMĖ LIETU
VA — MŪSŲ ŠIRDY VISADA!”

Pranešimai
Romas Kasparas, PLB vice- 

pirm. jaunimo reikalams, su
glaustai pranešė, kur ir kaip 
kitose pasaulio vietovėse jauni
mas ruošiasi kongresui. Pažy
mėjo, jog pvz. Britanijoje, Ko
lumbijoje, Venecueloje kongre
so reikalais dar mažai rūpina
masi. Ateityje PLB stengsis už
megzti glaudesnius ryšius su te
nai veikiančiu jaunimu bei 
bendrinėmis lietuvių organiza
cijomis. Išsamiau papasakojo 
apie ruošą P. Amerikos kraštuo
se, kur vyks pats kongresas. 
Argentinoje, kur programa bus 
pradėta gruodžio 20 d., stovyk
la bus pagrindinė kongreso da
lis. Be to, numatytas kongreso 
pristatymas sostinėje, Buenos 
Aires mieste.

Urugvajuje bus trumpiausia 
kongreso programa. Iš Buenos 
Aires į sostinę Montevideo bus 
persikeliama laivu. Čia numato
mas talentų vakaras ir įvairios 
ekskursijos.

Brazilijoje, Sao Paulo mieste, 

bus paskutinė kongreso dalis. 
Čia bus sutinkami Nauji Metai, 
o 1976 m. sausio 1 d. atstovai 
vyks į studijų dienas Itaici mies
telyje už Sao Paulo. Tuo pačiu 
laiku numatomos ekskursijos 
kongreso dalyviams po įvairias 
Brazilijos vietoves.

R. Kasparas priminė, kad P. 
Amerikoje vyrauja kitokios nei 
Š. Amerikos, Europos ar Aust
ralijos politinės tradicijos, kito
kios socialinės bei ekonominės 
sąlygos, kuriose lietuviai turi 
darbuotis. Tai sunkina kongre
so ruošos darbą. Visdėlto kon
greso bendras ruošos vaizdas ge
ras. Jaunimo ryžtas ir entuziaz
mas nugalės visas iškylančias 
problemas.

PLB pirm. Bronius Nainys 
pabrėžė jaunimo kongreso už
duotį dalyvių bei visuomenės 
akyse. Jis suskirstė kongresinį 
sąjūdį į tris dalis: pirmoji — 
paruošiamieji darbai, kurie 
vyksta visame pasaulyje išsi- 
sklaidžiusio jaunimo tarpe; ant
roji — akivaizdžiausia kongre
so dalis P. Amerikoje; trečioji, 
pati svarbiausioji, tai pokongre- 
sinė veikla. Plačiau pažvelgęs, 
jis pabrėžė, 'kad į kongresinį 
darbą įsijungia ne tiktai galin
tys jame dalyvauti, bet ir čia 
pasilikę dalyviai, talkindami jo 
ruošoje bei pokongresiniuose 
darbuose.

Lietuvių kalba — raktas 
ar kliūtis?

Tai dažnai keliamas klausi
mas. Jį gvildeno sesuo Igne Ma- 
rijošiūtė, atvykusi iš Putnamo, 
Conn. Ji pabrėžė, kad stipriai 
rūpinatnasi lietuvių kalbos var
tojimu išeivijoje, tačiau, jeigu 
žmonės nenuolat kalba lietuviš
kai, laikomi prarastais. Ji teigė, 
jog kalba yra raktas asmenų 
bendravimui. Tai ypač išryškės 
kongreso metu P. Amerikoje, 
kur jungianti kalba bus lietu
vių. Kongresai parodo, kad mū
sų kalba turi tarptautinės reikš
mės! Tam rūpi lietuvių kalba, 
kam rūpi lietuviškas prieauglis.

Kraštų posėdžiai
Atskiruose posėdžiuose JAV 

jaunimas svarstė savo statutą, o 
Kanados — diskutavo ruošimą
si apylinkėse kongresui. Nu
spręsta atidžiai skleisti informa
ciją visuomenei apie kongresą. 
Sugalvoti įvairūs būdai, kaip 
pasiekti jaunimą, būtent, para
pijų biuleteniais, brošiūromis, 
keliaujančiais pranešimais su 
skaidrėmis kolonijose bei sto
vyklose. Kanados atstovai taip 
pat nusprendė surengti dar vie
ną III PLJK rinktų Kanados at
stovų suvažiavimą spalio mėnesį 
Toronte. Iki suvažiavimo turėtų 
būti jau surinkti duomenys Ka
nados krašto pranešimui kon
grese ir pradėta ruoštis disku
sijoms studijų dienų temomis iš 
iki to laiko jau paruoštos me
džiagos.

Svarstybos
Sekmadienį po Mišių Londo

no lietuvių parapijoje ir skanių 
pusryčių su lietuviška juoda 
duona, naminiu sūriu bei uogie
nėmis iš netoliese esančių lie
tuviškų ūkių visi grįžo univer
sitetan tęsti suvažiavimo darbų. 
Rytas pradėtas svarstybomis te
ma “Reikšmingiau ugdyti lietu
višką elitą, negu rūpintis visa 
lietuvių visuomene.” Šią tezę 
gynė Viktoras Nakas iš Niujor
ko, ją kritikavo Juozas Gudins- 
kas iš Hamiltono, Kanados. Pir
mininkavo Antanas Šileika, ŠA 
LSS pirm, iš Toronto. Viktoras 
teigė, kad elitas efektyvesnis, 
kokybė svarbiau, negu kiekybė. 
Ugdydami elitą ugdysime ir vi
suomenę. šiame punkte abi pu
sės sutiko, jog elito panaikinti 
negalima ir kad elitas egzistuo
ja visuomenei. Įdomiai Juozas 
pastebėjo, jog elitas yra organi
zacijų rezultatas.

Tautinė rezistencija
Po užkandžių sekė simpoziu

mas “Jaunimo įnašas tautinėje 
rezistencijos kovoje”. Pirminin

kavo Algimantas Čepas iš To
ronto. Dalyvavo: Rūta Nainytė 
iš Čikagos, Rasa Mažeikaitė iš 
Toronto ir Mindaugas Pleškys 
iš Čikagos. Pirmininkas klausė, 
ar išeivijoje užtenka pasiten
kinti konservatyviais būdais iš
reikšti mūsų rezistenciją prieš 
okupantą? Jaunimas Lietuvoje 
imasi drastiškų būdų, pvz. Ka
lantos susideginimas. Laisvaja
me pasaulyje mes turėtume im
tis drąsesnių būdų. Mindaugas 
teigė, jog mums neužtenka siųs
ti laiškus į laikraščius. Reikia 
efektyvesnių būdų: rasti drau
gų augštose pozicijose valdžio
je, turėti greitą komunikaciją, 
rengti viešas paskaitas univer
sitetuose pvz. su Kudirka, siųs
ti knygas, žurnalus tiesiai į Lie
tuvą ir 1.1. Rūta skirstė veiklą 
į sritis: literatūrinę rezistenci
ją, demokratinę, religinę ir et
ninę. Jinai taip pat pasigedo lie
tuviuose radikalumo. Svarbiau
sia rezistencija — tautinis mū
sų sąmoningumas. Rasa teigė, 
jog svarbiausia yra žmogaus as
meninė įtaka kur jisai bebūtų. 
Reikia dalyvauti politikoje ir 
kitur, reklamuotis, nebūti to
kiem kukliem — turime save 
gerbti, veržtis.

LITUANISTINIŲ STUDIJŲ SAVAITE
Norintys patobulinti savo lie

tuvių kalbos, istorijos bei lite
ratūros žinojimą turėtų at
kreipti ypatingą dėmesį į šią 
vasarą rengiamą lituanistinę sa
vaitę, kuri įvyks š.m. rugpjūčio 
11-22 d.d. d. “Loyola of the La
kes” jėzuitų rekolekcijų namuo
se netoli Kent State universi
teto Ohio valstijoje. Vietovė yra 
apsupta ežerais ir miškais.

Bus dėstomi šie kursai:
1. Lietuvių kalbos rašyba, 

kompozicija (rašybos klaidos, 
žurnalistika, stilistika) — kun. 
J. Vaišnys, SJ.

2. Lietuvių kalbos kirčių 
mokslas (tarimo klaidos, kir
čiuotės) — prof. A. Klimas.

3. Lietuvių kalbos linksnių 
mokslas — prof. A. Klimas ir 
St. Barzdukas.

4. Lietuvių literatūra — prof. 
L Gražytė-Maziliauskienė, prof. 
Br. Vaškelis ir prof. R. Šilba
joris. Šis kursas užims dvi va
landas kasdien ir bus privalo
mas visiems studentams.

5. Lietuvos proistorė (archeo
logija, gyventoju buitis, sociali
nė struktūra, tikėjimas, ūkis) — 
prof. J. Puzinas.

Žinių žiupsneliai
tis: svečiams $5; jaunimui $2 iki 
spalio 1 d. ir $5 po to.

• STOVYKLOS netrukus prasidės. 
Pirmoji — moksleivių ateitininkų 
stovykla Dainavoje birželio 15 d. 
(dviejų savaičių).

• TRECIASIS S. AMERIKOS JAU
NIMO SUVAŽIAVIMAS LONDONE 
buvo sėkmingas. Dalyvavo užsiregist
ravusiųjų per 100 dalyvių iš Kanados 
ir JAV. Ypač daug jaunimo susi
laukta iš JAV, nors buvo egzaminų 
laikas. Suvažiavime aktyviai dalyva
vo PLB pirm. Bronius Nainys ir vi- 
cepinn. jaunimo reikalams Romas 
Kasparas iš Čikagos.

• KANADOS POSĖDŽIUOSE su
važiavime Londone KLJS tarybos na
riai nutarė, kad sekantis Kanados 
suvažiavimas turėtų įvykti tiktai 
III kongreso atstovų. JAV savo po
sėdžiuose nutarė taip pat rudenį 
šaukti dar vieną masinį JAV jauni
mo suvažiavimą. Tiktai Kanados at
stovų suvažiavimas įvyks Toronte 
spalio mėn. gale. Londone taip pat 
nustatyti konkretūs atstovams ir ta
rybos nariams uždaviniai, kuriuos, 
ruošdamasis į kongresą, kiekvienas 
turės atlikti iki suvažiavimo Toronte.

• DALYVIAI EKSKURSIJOJE į 
P. Ameriką, pagal “charter flights” 
bendrovių taisykles, privalo turėti 
įrodymus, kad priklauso Lietuvių 
Bendruomenei. Raginame planuojan
čius vykti Pietų Amerikon su eks
kursija užsimokėti LB solidarumo 
įnašą ir gauti nario kortelę jau nuo 
1975 m. liepos 1 d.

• KONGRESO REGISTRACIJA pri
valoma visam jaunimui. Vietiniams 
vyresniems kongreso dalyviams re
gistracija nėra privaloma, tačiau vi
suomenė kviečiama registruotis ir 
tuo būdu paremti lėšomis III PLJK. 
Iš kitų kraštų atvykstantiems (pvz. 
š. Amerikos) registracija taip pat 
yra privaloma. Registracijos mokes-

Trys laiptai
Šiltoje saulutėje atsigaivinę 

ir suvalgę iš maišiukų paruoš
tus užkandžius, dalyviai grįžo 
paskutinei paskaitai prieš išsi
skiriant atskiriem posėdžiam. 
Kalbėjo Romas Sakadolskis iš 
Vašingtono apie pagrindinę kon
greso studijų dienų temą “Tau
tinės savitalkos sąvoka”. Dažnai 
suvažiavimuose, stovyklose ke
liami vis tie patys klausimai. 
Rodos, prieš 10 metų apie tai 
jau kalbėta. Bet pagrindiniai 
klausimai turi būti nagrinėjami 
visą laiką. Pirmame kongrese 
susipažinta, antrame susiorgani
zuota, trečiame jieškome prie
monių, kaip vieni kitiems tal
kinti, ugdyti tautinį sąmonin
gumą. Tautinės savitalkos prie
monių jieškojimas turi remtis 
sekančiais principais: jos turi 
ryškinti lietuvių rezistenciją ir 
turi būti įgyvendinamos pasau
liniu mastu jaunimo tarpe.

Pasibaigus rimtajai suvažia
vimo daliai, dalyviai galėjo pa
sinaudoti universiteto sporto 
patalpomis: plaukykla, sporto 
aikštėmis ir t.t.

Išsiskirstėm su atgaivintu 
ryžtų dirbti jaunos lietuviškos 
visuomenės eilėse. Gabija

6. Pokarinė Lietuvos istorija 
(ekonomijos ir politikos raida, 
gyventojų buitis, kultūros rai
da) — prof. B. Mačiuika.

Visi kursai, išskyrus literatū
rą, dėstomi po valandą kasdien. 
Studentai turi pasirinkti 4 arba 
5 kursus, kurių, be literatūros, 
bent vienas turi būti iš lietuvių 
kalbos ir vienas iš Lietuvos isto
rijos.

Stovyklos kaina — $95. No
rintieji gauti iš lietuvių kalbos 
universiteto kreditus (“upper di
vision credits”) iš Kent State 
universiteto turi sumokėti pa
pildomą mokestį $102 už tris 
valandas arba $145 už 6 vai. Re
gistruojamas! dviem savaitėm. 
Užsiregistravusiems bus prisiun
čiama paruošiamoji medžiaga. 
Registruotis iki š.m. birželio 30 
d.: PLJS Ryšių Centras, 2422 
West Marquette Road, Chicago, 
Ill. 60629, USA. Telefonas: 312- 
476-0601.

Studijų savaitę rengia Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos Ryšių Centras, vadovauja
mas Mindaugo Pleškio Čika
goje.

• IŠVYKA PIETŲ AMERIKON. 
Visais išvykos reikalais kreiptis: 
III PLJK išvyka, 4428 So. Rockwell, 
Chicago, Ill. 60629, USA. Išvyka bus 
1975 m. gruodžio 19 — 1976 m. sau
sio 10 d. Truks 23 dienas. Jaunimo 
kongreso programa prasidės š.m. 
gruodžio 20 d. Buenos Aires, Argen
tinoje, ir truks iki 1976 m. sausio 
7 d. Sao Paulo, Brazilijoje. Po kon
greso numatytos ekskursijos po įvai
rias vietoves. Registraciją numatyta 
pradėti liepos mėnesio gale.

• KONGRESO STOVYKLOS MO
KESTIS: už išlaikymą su maistu ir 
guoliu — apie $5 j dieną. Stovykla 
truks 6 dienas. Stovyklos metu veiks 
paštas ir bankas.

• STUDIJINĖ ANKETA, kuri bu
vo paskleista pasauliniu mastu pir
mą kartą 1966 m. pirmojo jaunimo 
kongreso proga, dabar jau siuntinė
jama trečią sykį. Joje bandoma pa
tirti lietuvių jaunimo nuomones, nuo
taikas, kokios jo vertybės, polinkiai, 
tautinis sąmoningumas, išsilavinimas. 
Jos autoriai yra psichologai: dr. Ro
mualdas Kriaučiūnas ir dr. Algis 
Norvilas. Iš suvažiavimo Londone 
KLJS tarybos nariai parsivežė į savo 
vietoves keliolika anketų ir jas 
skleis jaunimo tarpe. Pritrūkus an
ketų, kreiptis: Studijinė Anketa, 
LWYA Communications Centre, 2422 
West Marquette Rd., Chicago, Ill. 
60629, USA.
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Juzytės vasara
Davė man tėtukas 
Daržo gabaliuką — 
Pasisėjau žirnių, morkų 
Ridikų, agurkų.
Davė man mamytė 
Patvorį darželio — 
Pasisėjau uzarėlių 
Ir žalių rūtelių.
Auga ridikėliai,
Žydi užarei i ai, 
Ai- aš ne martelė 
Ar ne lelijėlė?

N. SLIVINSKAITĖ, Toronto Mairo
nio mokyklos VII sk.mokinė, dainuo
ja solo “Ne pušys vaitoja” Motinos 
Dienos minėjime. Nuotr. S. Dabkaus

Davė man sesytė
Kaspiną ružavą 
Panešioti visą dieną 
Kaip mergaitės dvaro.
Broliuks rado molio 
Duobėje pakrapštęs — 
Nulipinsim žąsį, gaidį, 
Kumeliuką, lapę.
Vienarkliu bričkutėj 
Podė atvažiuoja — 
Skrybėlėta, apsikrovus 
Obuoliais ir uogom. >
Parugėj susėdę
Seksim pasakėlę
Apie laumę, apie vilką, 
Gulbę, lydį, vėžį.
Einam palakstyti
Takučiu per pievas, 
Per tiltuką, dobilieną, 
Per nupjautą šieną.
Prisilakstę ligi valiai 
Grįšime namučio 
Atsigerti šilto pieno 
Pargintų karvučių.
Rytmetį per žolę
Vogčiomis iš tyko 
Sliūkinam žiūrėti, 
Kas naujo nutiko.
— Jau trys kiaušinėliai 
Žalsvi ir šlakuoti . . .
— Atsitraukit nuo brūzgyno!
Ar paimti šluotą?!
Sapnavau aš sapną, 
Kad sparnus turėjau 
Ir skridau kaip vyturėlis, 
Kaip mūs lauko vėjas.

Aguona

Užbaigus lietuvių koplyčių įrenginio darbus Vašingtone ir Romoje bei sutvarkius aukotojų sąrašus _  knygas,
Čikagos Lietuvių Jaunimo Centre buvo surengtos specialios iškilmės su Mišiomis. Jų metu aukotojų sąrašai buvo 
atnešti prie altoriaus. Nuotraukoje — dalis iškilmių dalyvių prie aukotojų sąrašų — knygų. Nuotr. A. Gulbinsko

Pertvarkytas Tautos Fondas
Tautos Fondas sėkmingai fi

nansavęs Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto veiklą 
nuo 1943 m. (Amerikoje nuo 
1955), dažnai vadinamas VLIKo 
banku, yra persiorganizavęs į 
nepriklausomą juridinį vienetą, 
įkorporuotas Niujorko valstijo
je kaip pelno nesiekianti orga
nizacija ir atleistas nuo paja
mų mokesčių. Oficialus vardas: 
Lithuanian National Founda
tion.

VLIKas pradėjo įkorporavimo 
žygius 1972 m. Charta patvirtin
ta 1973 m. birželio 4 d., o 1974 
m. gegužės 21 d. gautas iš IRS 
atleidimas nuo pajamų mokes-

rius kasmet renka narių susi
rinkimas. Įdomu, kad statutas 
tarybai duoda teisę keisti patį 
statutą ir papildyti tarybą, kam 
nors iš tarybos pasitraukus.

Susirinkimas, išklausęs statu
to autoriaus dr. Broniaus Ne- 
micko paaiškinimų, statutą pri
ėmė su vienu pakeitimu, būtent, 
tarybos narių skaičių padidino 
nuo penkių iki septynių.

Į tarybą buvo išrinkti: prel. 
Jonas Balkūnas, Petras Minkū- 
nas, Aleksandras Vakselis, Jur
gis Valaitis, Augustinas Kuolas 
ir Aleksandras Daunys. Septin
tąjį narį pasikvies pati taryba.

Tautos Fondo valdybą sudaro:

narni susirinkimo. Nariai, ne
galėdami dalyvauti susirinkime, 
gali savo balsavįmo teisę įgalio
ti kam nors kitam (proxy). Su
sirinkimas (taip pat tarybos bei 
valdybos posėdžiai) yra teisėtas 
dalyvaujant paprastai daugumai 
balsų. Nutarimai daromi taip 
pat paprasta balsų dauguma.

Iš valdybos pranešimų paaiš
kėjo, kad šiuo metu T. Fondas 
turi 8 atstovybes ir 33 įgalio
tinius. Per juos ateina aukos. 
Aukas renka ir centras. Pažymė
tina, kad Kanados atstovybė per 
Aug. Kuolą šiais metais įnešė 
$18.000, Amerikos Lietuvių Ta
ryba $10.000 (už 1974 metus),

Vakar nuodėmė,
AL. GIMANTAS

Gegužės pabaigoje vienas ge
ras bičiulis Čikagos O’Hare 
aerodrome išlydėjo savo gimi
naitę, skrendančią Lietuvon. 
Daugumą 30-ies asmenų grupės 
sudarė moterys — jaunos, vi
dutinio ir vyresnio amžiaus tu
ristės. Tiesą sakant, tie skry
džiai nebėra naujiena. Vasaros 
sezonui prasidėjus, tos kelionės 
dažnės ir įvairės dalyviais.

Mus domina čia ne tiek pa
čios ekskursijos, kiek jų daly
vių sudėtis. Teko nustebti, kai 
minėtasis bičiulis vardais ir pa
vardėmis ėmė minėti išskren
dančius turistus. Tai mūsų žy
mių veikėjų žmonos ir dukros, 
įvairių jaunimo organizacijų 
pirmūnės, esančios ar buvusios 
vadovės, žinomi asmenys lietu
viškoje veikloje. Jie žinomi, nes 
spaudos puslapiuose dažnai mir
ga veiklos aprašymai, nuotrau
kos, minimi nuopelnai. (Čia ne
bandoma iš to šaipytis, liečiami 
tik kasdienybės reiškiniai).

Šioje vietoje ir kyla savotiš
kos abejonės bei tūli susimąsty
mai. Galvoji sau: kaip greit kei
čiasi laikai, nuotaikos, įsitikini
mai. Dar taip neseniai su nema-. 
žu nerimu stebėjom keliautojus 
Lietuvon, kurie nevienu atveju 
tai atlikdavo pusiau slaptai, lyg 
ir incognito. Paskaitai būdavo, 
kad toks ar kitoks išvyko keliom 
savaitėm Europon. Tik kiek vė
liau, keleiviui grįžus, pusiau pri
vačiai sužinai, kad viešėjęs ir

šiandien dorybė?
tižo?) dalyku. Suminkštėjo ir 
veiksnių iki šiol mažai paisyti 
nutarimai tuo opiu kelionių rei
kalu. Atsirado “privataus bend
ravimo” sąvoka, pro kurią jau 
nesunkiai gali pralįsti ne tik 
kupranugaris, bet ir dramblys. 
Tad bendrajame fronte lyg ir 
tapo ramiau. Mažiau kovos gar
sų, daugiau tolerancijos bei su
sitaikymo su esama padėtimi. 
Kad ir kaip būtų keista, neju
čiomis tai, kas vakar buvo lai
koma lyg ir nemaža nuodėme, 
nusikaltimu tautinės drausmės 
paragrafams, šiandien jau be
veik dora, madinga, supranta
ma, priimtina, nesmerktina.

Kai vis dažniau matai vado
vaujančių asmenų ponias ir pa
neles (dukras), skrendančias Vil
niun, keistos, beveik neskaid
rios mintys apninka: prisimeni, 
kad jų vyrai ar tėveliai nese
niai šaukė ar spaudoje rašė, jog 
politiniams emigrantams nede
ra jieškoti sovietinių leidimų ir 
per jų malonę lankytis okupuo
toje Lietuvoje. Esą iš to kyla 
politinės implikacijos, o kelio
nėm išleidžiami doleriai remia 
Sovietiją. Dabar paaiškėjo, kad 
mes, eiliniai žmonės, turime 
klausyti, ką vadovai kalba, aiš
kina, bet neturime sekti jų ar 
jų šeimų narių pavyzdžiu. At
seit, ne jų darbai, bet tik min
tys turi mus uždegti ir įparei
goti. Taigi, susidaro nauja mūsų 
politinio barometro nuotaikų 
gradacija, kuri, logiškai galvo

Kaip Jonelis raides pažino
Jonelis buvo neturtingos šei

mos vyriausias vaikas. Jis tu
rėjo pas ūkininkus ganyti gyvu
lius. Kartą šeimininkė parvežė 
iš miesto savo sūnui Kazeliui 
elementorių ir pradėjo jį mo
kyti raidžių. Jonelis, arčiau pri
ėjęs, pamatė elementoriuje dau
gelį paveikslų ir juodas dideles 
raides. Jis labai norėjo sužinoti, 
kaip to raidės vadinasi ir priža
dėjo duoti Kazeliui tuščią deg
tukų dėžutę, kad tik jam leistų 
į elementorių kartu žiūrėti. Bet 
šeimininkė Jonelį siuntinėjo 
bulvių skusti, karvių girdyti, 
vandens prinešti. Tik kai Ka
zeliui nusibosdavo elementorių 
sklaidyti ir jį numesdavo ant 
lango ar suolo, tada jį paimda
vo Jonelis. Akis įsmeigęs, labai 
stebėdavosi, .kol šeimininkė ne
ištraukdavo jo iš rankų ir nepa- 
siųsdavo prie kitų darbų.

Kai šeimininkė ėmė mokyti 
Kazelį raides pažinti, Jonelis, 
atsargiai prilindęs artyn, sten
gėsi atsiminti raidžių pavadini
mus, palygindamas jų panašu
mą su daiktais ar žmonėmis.

Pagaliau Jonelis paprašė savo 
motiną, kad jam nupirktų ele
mentorių. Ganydamas atsargiai 
nešiojosi jį su savimi, kad šei
mininkai nepamatytų ir neimtų 
barti. Negalėdamas vienas visų 
raidžių išmokti, prašydavo kitų

pagalbos. Tie šiurkščiai su juo 
elgėsi, bet jei iš jų sužinodavo 
naują raidę, užmiršdavo pada
rytas visas skriaudas ir džiau
gėsi daugiau išmokęs.

Taip rašytoja Žemaitė aprašė 
berniuką, kuris labai norėjo pa
žinti raides.

Rita Bureikaitė, VIII sk. 
Los Angeles, Kalifornija

Drugelis
Aš myliu saulę 
ir gėles, 
linksmas bitučių 
daineles.
Margas drugelis
aš esu,
skraidau, žaidžiu 
su vėjeliu.
Pasaulis didelis
gražus,
o aš lankau 
jo žiedelius.
Saulutė šypsosi
dailiai, 
mane vilioja 
ten augštai.
Saprneliai kelia
vėl mane, 
sudiev — 
skubu su saulele.

B. Vytienė

čių. Aukos fondui gali būti nu
rašomos nuo pajamų.

Pirmasis šios naujos korpora
cijos nariu susirinkimas įvyko 
š.m. gegužės 31 d. Niujorke, 
Kultūros Židinyje. Fondo tary
ba ir valdyba padarė praneši
mus, patvirtintas statutas (by
laws), išrinkta taryba (board of 
directors) ir aptarti tolimesnės 
veiklos klausimai.

Susirinkimą sušaukė fondo 
steigėjų taryba ir jam vadova
vo jos pirm. prel. Jonas Balkū
nas. Kiti steigėjų tarybos na
riai yra: Petras Minkūnas, dr. 
Bronius Nemickas, Aleksand
ras Vakselis ir Jurgis Valaitis. 
Jie buvo pakviesti į prezidiumą. 
Be jų, į prezidiumą buvo pa
kviesta Jonė Pumputienė, Ro
mualda Šidlauskienė ir Kanados 
atstovas Augustinas Kuolas.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
Tautos Fondas, kaip juridinis 
asmuo — korporacija, veikia 
remdamasis dviem dokumentais 
— Niujorko valstijos patvirtinta 
charta ir steigėjų tarybos pri
imtu statutu. Amerikos įstaty
mų nustatyta tvarka už korpora
cijos veiklą yra atsakingi jos 
direktoriai (taryba). Jos darbus 
tvarko direktorių tarybos pa
skirta valdyba, o pačius direkto-

pirm. Aleksandras Vakselis, vi
cepirmininkai — Ignas Gasiliū- 
nas ir Juozas Bagdonas, ižd. Vy
tautas Kulpa, sekr. Romualda 
Šidlauskienė, finansų sekr. Jonė 
Pumputienė, nariai — Jonas 
Rūtenis ir Jonas Vilgalis.

Organizacijose įprastai ren
kamos kontrolės komisijos T. 
Fondas neturi. Kontrolės darbą 
atlieka taryba.

Kas yra Tautos Fondo nariai? 
Jų yra trys kategorijos: 1. au
kotojai,'kurie kasmet paaukoja 
nemažiau $100; 2. fondo parei
gūnai — tarybos nariai, valdy
bos nariai, atstovai, įgaliotiniai 
ir komisijų nariai, kol jie eina 
pareigas; 3. organizacijos (jų 
balsavimo teisė nustatoma bend
ru susitarimu su taryba). VLI- 
Kui, pavyzdžiui, yra pripažinta 
51% balsų; :.Nauji nariai tvirti-

Los Angeles įgaliotinis Antanas 
Skirius — $7.500. Iš viso šiais 
metais Tautos Fondas yra gavęs 
aukų $45.000.

Tautos Fondas ir toliau savo 
pagrindiniu uždaviniu laiko fi
nansavimą VLIKo veiklos. Iš
imtinais atvejais gali būti finan
suojamos ir kitos organizacijos 
ar specialūs projektai. Kiti fon
do uždaviniai, kaip telkimas in
formacijos apie okupuotą Lie
tuvą, garsinimas Lietuvos lais
vinimo bylos viešomis informa
cijos priemonėmis per laikraš
čius, radiją, televiziją, įvairių 
leidinių spausdinimas ir kita 
gali būti vykdomi paties fondo 
arba fondo finansuojami.

Fondo adresas: Lithuanian Na
tional Foundation, Ine., 29 West 
57th Street, New York, N.Y. 
10019, USA. P. Ą.

Lietuvoj. Dabar tokių kelionių 
lyg ir nesiginama, nebandoma 
dirbtinai slėpti. Visa tai pasi
daro lyg ir mados (gal net pres-

jant, turėtų vesti ir prie toli
mesnių pakeitimų. Laikas vie
nus grūdina, kitus tik aptašo, iš 
trečių atima pusiausvyrą.

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
176 LAKESHORE ROAD WEST

(kampas Mississauga Road N.)
Port Credit, Ont. Tel. 278-2757

LOUIS TEMPORALE — oficialus skulptorius — 
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of 

Nova Scotia ir Archives Bldg.

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir skulp
tūros darbus — greitai ir menšikai. Užsakymus 
atliekame pagal projektus ir taip pat turime 

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visq meniikq darbq pagal 

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529

Dėdės dvaras
jūs norite

odės žiogo 
ražiam ūky?

buvo Jaras, 
o trečiasis — 
pats didysis 
liko Štaras . . .

k paršiukų 
■’ kiaulytė?

Svarūs, gražūs 
ir švelnučiai, 
bet jie choru 
žviegia drūčiai!

Viens paršelis 
vardu žaras, 
kits paršelis

Vėl kiti 
vadinas šitaip: 
Žėras, Ėras, 
o mažiausias buvo Šeras.
Tvarte guli 
ir dukrytės 
Ūkė, Rūkė, Kuke, 
paskutinė — Juodasnukė.
Suskaičiuokit, 
kiek iš viso 
paršų 
dėdės ūky? J. Narūne

Man žinomi rašytojai
Man žinomi rašytojai yra: 

Maironis, Vincas Krėvė, Vincas 
Kudirka.

Maironis. — Maironio tikra 
pavardė yra Jonas Mačiulis. Jis 
gimė 1862 m. spalio 21 dieną ir 
mirė 1932 m. birželio 28 dieną. 
Maironis yra labai garsus Lietu
vos rašytojas ir yra parašęs 
“Mano gimtinė”, “Kur bėga Še
šupė”, “Vasaros naktys”, “Lie
tuva brangi” ir daug kitų.

Krėvė. — Vinco Krėvės tikra 
pavardė yra Vincas Mickevi
čius. Jis gimė 1882 metais Aly
taus apylinkėse ir mirė 1954 m. 
liepos 7 dieną Filadelfijoj. Krė
vė yra parašęs “Dainavos šalies 
senų žmonių padavimai”, “Mer
kinės pilis”, “Šiaudinėj pasto
gėj” ir daugelį kitų.

Kudirka. — Vincas Kudirka

gimė 1858 m. gruodžio 31 d. ir 
mirė 1899 m. rudenį. Kudirka 
yra ypatingai žinomas, nes pa
rašė Lietuvos himną ir kitus 
eilėraščius, daug satyrų ir įvai
rių straipsnių.

Daiva Čekanauskaitė, VII sk.
Los Angeles, Kalifornija

Mįslė
Pavasarį atskrenda ji, 
apsigyvena paupy. 
Atvyksta nekviesta, 
bet visad laukiama. 
Mes žinom, kad ji čia 
gyvena paslapčia. 
Tik neikite tenai, 
gal miega jos vaikai!? 
Kai rudenį ji skris, 
“sudiev” pasakys.
Kas? (Antis)

WINDSOR, Ontario
A.a. VYTAUTAS ŽEMAITIS, 45 

m., mirė gegužės 12 d., širdies smū
gio ištiktas. Dirbo ir gyveno Detroi
te. Dažnai atvykdavo j Windsorą ir 
sekmadieniais dalyvaudavo pamaldo
se. Palaidotas gegužės 16 d. iš Šv. 
Kazimiero šventovės “Heavenly 
Rest” kapinėse Windsore. Laidotu
vėmis rūpinosi sesuo Eleonora ir jos 
vyras Saliamonas Kazlauskai. Velio
nis buvo nevedęs.

MOTINOS DIENOS minėjimas, su
rengtas B-nės valdybos gegužės 11 
d., praėjo labai sklandžiai ir gražiai. 
Iškilmė pradėta pamaldomis Šv. Ka
zimiero šventovėje. Kun. D. Lengvi
nas atnašavo Mišias už gyvąsias bei 
mirusias motinas ir pasakė gražų, 
tai progai pritaikintą pamokslą. 3 v. 
p.m. St. Clair auditorijoje įvyko aka
demija. Valdybos pirm. Joana Ku- 
raitė pakvietė skaityti paskaitą iš 
Čikagos atvykusią Dainą Kojelytę. 
Paskaitininke, nors jaunutė, bet pui
kias mintis perdavė gražia lietuvių 
kalba. Tai retenybė mūsų lietuviško 
jaunimo tarpe. Naujai suorganizuo
tas ir vadovaujamas p. Stanevičiūtės- 
Holmes tautinių šokių vienetas gra
žiai pašoko keletą šokių.

Ta pačia proga prisiminta, kad ba
landžio 23 d. suėjo 25 metai nuo 
KLB Windsoro apylinkės jsisteigi- 
mo. Minėjime ir tautiniuose šokiuo
se dalyvavo ir lietuviškai nekalban
čio, bet noriai su lietuviais bendrau
jančio jaunimo. Po minėjimo visi bu
vo pavaišinti kava ir užkandžiais.

BIRŽELIO 7 ■ 8 D.D. Willisted me
no galerijos parke surengtoje meno 
parodoje dalyvavo labai daug įvairių 
menininkų. Parodą aplankė kelios 
dešimtys tūkstančių žmonių. Buvo 
paviestos ir kelios etninės grupės. 
Lietuviams atstovavo jaunas tik 
prieš pusmetį suorganizuotas tauti
nių šokių vienetas, kuris įrengtoje 
estradoje gražiai pašoko tris šokius. 
Publika nepagailėjo šokėjams katu
čių. Šokių vadovė pasistengė, kad 
per taip trumpą laiką išmokytų su
dėtingesnius šokius. Keletas jaunuo
lių niekad nebuvo šokę ir net nebu
vo matę šokamų lietuviškų šokių.

E. Z.

• Maža garbė svetimom kalbom 
kalbėti, didelė gėda savosios 
gerai nemokėti

Vyresnieji piliečiai yra vienas 
reikšmingiausiu mūsų turtu 
v

Štai kq daro Ontario 
ju pripažinimui

“Tai geriausias mūsų 
gyvenimo metas”

Vyresniųjų Piliečių Savaitė atkreipia dėmesį 
j jų įnašą ir poreikius — skleidžia bei 
garsina patarnavimus, teikiamus vyresniesiems 
piliečiams Ontario vyriausybės, skatina plėsti 
jiems pramoginius ir socialinius patarnavimus 
Ontario bendruomenėse.

Vyresnieji piliečiai nuolat įrodo, kad jų 
gyvenimas gali būti kūrybingas ir produktir.gas. 
Pavyzdžiui, daugelis jų savanoriškai padeda 
kitiem vyresnio amžiaus piliečiam — nuveža 
juos į pasimatymus, užpildo pajamų mokesčių 
blankus, moko juos, dalinasi savo patirtimi.

Ar žinojote, kad vyresniesiems piliečiams 
yra daugybė fizinio tinkamumo kursų, kuriuos

galite lankyti (įskaitant olimpines vyresniųjų 
piliečių žaidynes, organizuojamas kaikuriose 
Ontario bendruomenėse)?

Ar žinojote, kad patys vyresnieji piliečiai 
įsteigė daugybę klubų bei centrų pagal 
specialius savo interesus, įskaitant beveik 
viską — nuo meno iki kelionių po 
pasaulį?

Kadangi Ontario provincijoje yra 1000 
Vyresniųjų Piliečių Klubų ir 90 Vyresniųjų 
Piliečių Centrų, galimas dalykas, vienas jų yra 
ir jūsų bendruomenėje. Be to, yra daugybė 
įvairių klubų, nesiejamų su amžiumi — tai 
foto klubai, daržininkystės klubai, studijų 
grupės ir visa eilė kitokių dalykų, kuriems 
pensininkai pagaliau turi laiko.

Specialių stipendijų ir kitokios pagalbos 
dėka senesni žmonės gali grįžti į mokyklą ir 
universitetą puoselėti naujų talentų bei 
domėtis naujais dalykais.

Socialinių reikalų ministerija (Ministry of 
Community and Social Services) ką tik išleido 
brošiūrą RESOURCES FOR SENIOR CITIZENS, 
kurioje paskelbta specifinė informacija apie 
kursus ir patarnavimus vyresniesiems piliečiams. 
Jei norite ją gauti, kreipkitės į vietinę 
minėtos ministerijos įstaigą arba rašykite:

Senior Citizens’ Bureau
Ministry of Community and

Social Services
Hepburn Block, 4th Floor
Queen’s Park, Toronto.
M7A 1S2

Ministry of Community and Social Services 
Rene Brunelle, Minister

Government of Ontario
William Davis, Premier



Paminėtas profesorius Ramūnas
JŪRATĖ SESKUTĖ

Gegužės 2 d. sukako metai 
nuo prof. A. Ramūno mirties. 
Tą dieną velionis buvo paminė
tas lietuvių šventovėse Mišio- 
mis ir šeimos bei artimųjų mal
domis.

Pedagoginė Pasaulio Draugi
ja Kanadoje (World Education 
Fellowship Canada) surengė sa
vo mirusiojo steigėjo — pirmi
ninko prof. A. Ramūno minėji
mą Otavos universitete. (WEF 
įsteigta 1922 m. naujai iškylan
čioms žmonijos pedagoginėms 
problemoms spręsti, iškeliant 
kūrybines žmogaus galias, ug
dant jauno žmogaus dvasines ir 
fizines vertybes, kad subrendęs 
sugebėtų spręsti vis naujai iš
kylančius klausimus. Dr. A. Ra
mūnas 1968 m. tapo šios tarp
tautinės organizacijos centro 
valdybos nariu ir Kanados sky
riaus įsteigėju - pirmininku — 
WEF - Canada Founding Presi
dent. Pirmininku buvo R. Rus
sell).

PROF. ANTANAS RAMŪNAS, ku
rio mirties metinės buvo paminėtos 
Otavos universitete gegužės 2 d.

Gegužės 2 d., 5 v.p.p., Univer
siteto Centre šv. Mišias už ve
lionį atnašavo kun. R. Sheve- 
nell, OMI, koncelebruojant kun. 
J. Gagne, OMI, kun. dr. V. Ski- 
landžiūnui, kun. J. Duggan, bu
vusiam prof. Ramūno studentui 
ir jo parapijos vikarui. Kun. dr. 

v R. Shevenell, buvusio psicholo
gijos fakulteto dekano, pamoks
las apie intymų žmogaus santy
kį su Kūrėju sujungė visus da
lyvius nepaprasto nuoširdumo, 
dvasinio intymumo nuotaika, 
kuri buvo jaučiama per visą va
karo programą.

Po vakarienės minėjimą pra
dėjo WEF-Canada pirmininkas 
pedagogikos fakulteto dekanas 
dr. L. Desjarlais. Išsamioj pa
skaitoj “Dr. A. Ramūnas — 
mokslininkas pranašas” jis iš
reiškė meilę bei pagarbą buvu
siam savo mokytojui-auklėtojui 
ir kolegai, kuris “... su didele 
erudicija galėjo įžvelgti į visas 
humanistinės žinijos sritis, ver
tinti jų idėjas, siekimus, išva
das, klaidingas prielaidas ir pra
našo vyzdžiu nurodyti naują 
minties kryptį, ko ir kur dabar 
reikia jieškoti, kas artimiausio-
je srityje bus atrasta.” Otavos lietuviams.

Toronto Augštesniųjų Lituanistinių Kursų studentai, laimėję VI. Pūtvio 
kuopos šaulių premijas už rašinius. Iš kairės: Vida Turūtaitė II, Tomas 
Senkevičius I, Birutė Nakrošiūtė III Nuotr. St. Dabkaus

Žmona
Žmona rašo vyrui laišką:
Ir vėl neišleido —
Jau gal niekad nematysiu
Tavo brangaus veido.
Labai liūdna ir nemiela
Ir visai neaišku,
Kodėl tu vos atsakai
I kelinta, laišką?
Ar baigi mane pamiršti,
Ar tai stoka ryžto?
Nemanau, kad kas negero,
Ar rimtai pagrįsto.
Tu man mylimas ir mielas
Visad, kaip anuomet...

Dr. J. Gagne, Lyginamosios 
Pedagogikos Centro sekretorius, 
kalbėjo apie dr. Ramūną, šio 
centro įsteigėją, vadovą ir jo 
nuopelnus, kuriant lyginamo
sios pedagogikos mokslą.

Prof. R. Ruseli kalbėjo apie 
WEF įsteigimą, tarptautinius 
kongresus, kuriuose dr. Ramū
nas “elektrino” auditoriją.

Kun. dr. V. Skilandžiūnas, 
LKM Akademijos Otavos židi
nio vicepirmininkas, kalbėjo 
apie draugystę su dr. Ramūnu, 
apie vulkanišką jo asmenybę, 
įkvėpiančiai veikusią visus — 
tuos, kurie su juo suartėdavo, ir 
tuos, kurie jį tik girdėdavo.

Vienas jauniausių velionies 
kolegų, buvęs jo studentas Clau
de Prefontaine, kuris yra daręs 
vertimų iš velionies raštų, kal
bėjo apie dr. Ramūno vartoja
mos kalbos dvasios pagavą, jo 
stiliaus meniškumą: “... iš jo 
knygų kiekvieną sakinį galima 
naudoti citatoms.” Savo mintis 
kalbėtojas užbaigė su tikru įsi
jautimu paskaitęs Ramūno poe
mą prancūziškai “Ode a la Ter
re Quebecoise”.

Dr. Pierre Turgeon: “šis kuk
lus dvasios milžinas tiek asme
niniais pokalbiais (jis su kiekvie
nu noriai dalindavosi savo feno
menaliu žinojimu), tiek savo as
menybe paveikė mano, kaip psi
chologo, visą profesinį brendi
mą. Dabar per paskaitas aš savo 
studentus įkvėpiu Tony minti
mis; savo naujausią knygą 

•“From Work to Career to Voca
tion: A Reconceptualization” ir 
straipsnius aš grindžiu Tony 
idėjomis”.

Prof. Genutis Procuta, Rytų 
Europos ir SSSR pedagogikos 
žinovas, Lyginamosios Pedagogi
kos Centro sekretorius: “Ne 
vien talentai, dideli gabumai pa
daro žmogų didingą, bet ir tai, 
kam jis tuos talentus panaudo
ja. Dvasinis duosnumas, dalini
mas, dovanojimas su meile, 
kukliai, net su nusižeminimu, 
paprastumas santykiuose su ki
tais darė dr. Ramūną didingu 
ir visų mylimu.”

Marietta Viteznik, čekė, buvu
si studentė, Kalgario universi
teto profesorė: “Dr. Ramūnas 
buvo tikras mokytojų mokyto
jas — jo auklėtiniai skleidžia jo 
idėjas ne tiktai Kanadoj, Ame
rikoj, bet ir Europoj bei ki
tuose kontinentuose. Jo skelbia
mas mokslas nebuvo tik sausos, 
abstrakčios teorijos, bet ir 
krikščionybės principais grįstas 
kelias, siekiąs perkeisti, tobulin
ti gyvenimą. Jo žodis, paremtas 
tiesa ir patirtimi, ėjo iš širdies.
Dr. Ramūnas, kaip mokytojas, 
nepilstė rieškučiomis žinojimo, 
tik žadino mokinius jieškoti 
tiesos, siekti dvasinių augštu- 
mų. Jis parodo nuostabią pa
dangių mėlynę, o mokinys pats 
skrenda drauge su mokytoju, 
siekdami saulės horizontus.”

Pabaigai WEF-Canada vice
pirmininkė ir Lyg. Pedagogikos 
Centro vicedirektorė dr. Marija 
Ramūnienė padėkojo visiems 
minėjimo dalyviams, rengėjams, 
prof. Robertui Burns, WEF-Ot- 
tawa pirmininkui ir valdybai, 
kunigams, paskaitininkams, sve
čiams iš Kingstono — Bronei ir 
Vytui Paulioniams, atvežusiems 
dail. Anastaziją Tamošaitienę,

Lietuvoj
Kada mes gi pagaliau • 
Susitiksim, kuomet?
Šiemet dvylikti sueina, 
Kai prašau leidimo.
Mane nerimas kankina, 
Ligos kibti ima.
Kuo aš kalta, kad taip lemta 
Man kentėti skaudžiai . . . 
Okupantams viskas leista, 
Niekas jų nebaudžia.
O, brangusis, pasirūpink, 
Jieškok žmogaus teisių, 
O mane galbūt išleis, kai 
Pensijon išeisiu.

PR. NORUŠIENĖ

Montrealio Aušros Vartų parapijos choras kartu su parapija švenčia savo 25-rių metų veiklos sukaktį. Nuotrau
koje iš kairės: choro vadovas sol. Antanas Keblys, akompaniatorė Colombe Pelletier, dirigentė Madeleine D. Roch, 
globėjas ir parapijos klebonas kun. Jonas Kubilius, SJ Tony’s Photo Studio

Kertinis naujosios Lietuvos akmuo 3
Vyskupas Motiejus Valančius — atkaklus lietuvių rezistenci jos vadas

PR. NAUJOKAITIS

Vyskupas sukilime nedalyvavo 
net jam nepritarė, numatęs jo 
nepasisekimą. Tačiau daug ku
nigų sukilimą rėmė ir už tai val
džios buvo kaltinami. Vyskupas 
visais savo diplomatiniais ga
bumais ir autoritetu stengėsi 
savo kunigams padėti. Tačiau 
netrukus ir vyskupas nustojo 
valdžios pasitikėjimo. Kad ga
lėtų kiekvieną vyskupo žings
nį sekti ir kad ganytojas būtų 
izoliuotas nuo savo vyskupijos, 
1864 m. valdžia įsakė vyskupui 
su visa kurija ir kunigų semi
narija iš Varnių persikelti į 
Kauną. Buvo uždrausta vysku
pui lankyti savo vyskupiją.

Represijos palietė visą plačią 
Valančiaus veiklos programą: 
buvo uždarytos visos parapijinės 
mokyklos ir jų vietoje dides
niuose centruose įsteigtos rusiš
kos; uždraustos visos religinės 
brolijos, suprantama, ir blaivy
bės brolijos; uždrausta švento
vių statyba bei remontas, kryžių 
bei paminklų statymas, viešos 
procesijos. Kunigams išvykti iš 
savo parapijos reikėjo gauti lei
dimą. Vienuolynams uždrausta 
priimti naujus kandidatus. Ap
ribotas klierikų skaičius semi
narijoje.

Skaudžiausias smūgis buvo 
spaudos uždraudimas lotyniško
mis raidėmis. Vyskupas negavo 
leidimo perspausdinti anksčiau 
išleistų knygų, o Zavadskis už 
atitrauktos datos knygų išspaus
dinimą buvo skaudžiai nubaus
tas. Tada vyskupui nieko kito 
neliko, kaip kreiptis į Tilžės 
spaustuves, spausdinančias lie
tuviškas knygas Mažajai Lietu
vai. Katalikų kunigui Jonui Za- 
bermanui (pramokusiam ir lie
tuviškai) M. Valančius nusiuntė 
5000 rb. ir tuo įsteigė pastovų 
fondą lietuviškoms knygoms 
leisti. Prūsuose išspausdintoms 
knygoms atgabenti ir išplatin
ti buvo suorganizuotas knygne
šių tinklas. Savo ir kitų paruoš
tas lietuviškas knygas Valančius 
spausdindavo Prūsijos spaustu
vėse ir tokiu būdu aprūpinda
vo knygomis savo vyskupijos ir 
net kitų Lieutvos sričių žmo
nes.

M. Valančius atkakliai kovojo 
ir su rusiškomis raidėmis. Pra
džioje vyskupas manė, kad to
mis raidėmis bus spausdinami 
tik mokyklų vadovėliai, bet ga
na greitai pamatė, kad tie “kir
vukai” yra planinga rusinimo ir 
pravoslavinimo priemonė. Kai 
viena Valančiaus aprobuota ofi
cialių pamokslų knyga spausdi
nant buvo kiek kitaip perreda
guota, pakeistas tekstas, vysku
pui buvo gera proga nutraukti 
betkokius santykius su rusiškų 
raidžių komisija. Policijos at
vežtas į klebonijas tas pamokslų 
knygas vyskupas uždraudė kuni
gams naudoti.

Raidžių reikalu M. Valančius 
parašė ir Prūsuose išspausdino 
9 religines-politines brošiūras ir 
jas plačiai paskleidė Lietuvoje. 
Tose brošiūrose autorius (anoni
mas) atvirai atskleidė rusų po
litikos tikslus ir ragino žmones 
neimti nė į rankas rusiškomis 
raidėmis spausdintų knygų, o 
gerų knygų įsigyti iš knygnešių, 
neleisti vaikų į rusiškas mokyk
las, juos mokyti slaptose mokyk
lėlėse pas pasamdytus “darak
torius”. Tų brošiūrų poveikis 
buvo didelis. Jų aiškinimai ati
tiko žmonių psichologiją: prie 
lotyniškų raidžių skaitytojai jau 
buvo pripratę, o rusų priespau
da iš viso piktino žmones sa
vo neteisingumu.

Nors tos politinės brošiūros 
buvo ir be autoriaus pavardės, 
bet visoje priešingoje akcijoje 

rusai įtarė vyskupą ir jį labai 
sekė, stengėsi izoliuoti nuo pa
galbininkų ir nuo vyskupijos. 
Jo artimuosius trėmė į Sibirą 
(Juozas Silvestras Dovydaitis), 
šalino iš seminarijos profesūros, 
vyskupui pagalbininkui Alek
sandrui Beresnevičiui neleido 
gyventi Kaune. Iš artimesnių 
žmonių Kaune tebuvo likę semi
narijos rektorius Jeronimas 
Račkauskis ir kan. Antanas Ba
ranauskas (busimasis Seinų vys
kupas). Rusai tikėjosi, kad izo
liuotas ir vienišas vyskupas pa- 
luš. Bet Valančius nepalūžo ir 
vis atkakliai kovojo, visokiais 
būdais stengėsi apeiti valdžios 
potvarkius, nemokėti uždedamų 
piniginių baudų. Rusai jautė, 
kokį didelį autoritetą ir įtaką 
turėjo M. Valančius. Jo neken
tė, bet ir bijojo. Nukėlę į Kau
ną, rusai rengėsi vyskupą iš
tremti. Bet kai vyskupo atsi
sveikinti prigužėjo pilnos gatvės 
arkliniais vežimais kaimiečių, 
gubernatorius pajuto, kokį už
nugarį turi vyskupas, ir dėl to 
pasitenkino tik jo izoliacija nuo 
ganomųjų.

Nuolatinė įtampa ir vienišu
mas silpnino vyskupo sveikatą. 
Kauno gubernatoriaus archy
vuose yra išlikę pranešimų, ku
riuose rusai džiaugiasi, kad vys
kupas jau liguistas ir nepajė
giąs atlikti visų savo pareigų. O 
pagalbininkas vysk. Aleks. Be
resnevičius tuo metu buvo pri
verstas gyventi Mintaujoje ir 
Valančiui negalėjo padėti. 1874 
m. vasario mėnesį gana kukliai 
M. Valančius paminėjo savo 
vyskupo pareigų 25 metų sukak
tį. Dienoraštyje įrašė: “sveikino 
šaltai, matyt, tiek tebuvau ver
tas.”

M. Valančius mirė Kaune 1875 
m. gegužės 29 d. (senuoju kalen
dorium gegužės 17 d.). Palaido
tas katedros-bazilikos rūsyje. 
Kan. A. Baranauskas pasakė ka
tedroje laidotuvių pamokslą, 
kuriame paminėjo vyskupo di
džiuosius darbus ir jo reikšmę 
lietuvių tautos gyvenime.

M. Valančius tiek daug galėjo 
padaryti ir dėl to, kad buvo vys
kupas. Net valdžios akyse jo už
imama vieta buvo lyginama su 
gubernatoriaus vieta. Savo 
darbštumu, rūpestingumu ir 
planinga veikla jis įsigijo dide
lį autoritetą kunigų ir tikinčių
jų akyse. Jo žodis buvo tiesos 
žodis ir kartu įsakymas, kurio 
reikėjo klausyti. Jo patarimas

Mūsų keramikės laimėjimai
Mūsų pritaikomosios dailės 

menininkė Valentina Balsienė 
birželio 7-8 dienomis dalyvavo 
Oakvillės Art Society surengtoj 
“Art in the Park” meno paro
doje. Joje buvo išstatyta tapy
bos, keramikos, sidabro ir kito
kių kūrinių. Valentina kerami
kos grupėj laimėjo antrą pre
miją.

Kiekvienais metais George 
Brown College ruošia metines 
studentų parodas. Iš 10 parink
tų mokinių, kurie galės išstatyt 
savo darbus, pakviesta ir Valen
tina. Taip pat sekantį rudenį ji 
ir toliau dėstys Potter’s studi
joj.

Džiaugiamės, kad gabios ir 
darbščios mūsų moterys nesi
skundžia prispausta moteriškės 
dalia, nelaukia, kad jas kas “iš
laisvintų”, o kūrybingais dar
bais ne tik savo asmeninį gyve
nimą praturtina, bet ir suteikia 
daug estetinio pasigėrėjimo bei 
pasididžiavimo lietuviškai visuo
menei. Juo labiau, kad būdamos 
kūrybingos, kaip Valentina, ne
sibaido ir kasdieniško “moteriš
ko” darbo: gyvai dalyvauja Ana

buvo išminties šaltinis. Seinų 
vyskupas Lubienskis slapta at
vyko Į Aleksoto miškelį, kad su
sitikęs su Valančiumi galėtų pa
simokyti rezistencijos metodų. 
Tačiau Seinų vyskupas už valan- 
činę taktiką buvo ištremtas į Si
birą ir kelionėje buvo nužudy
tas.

Žiūrint į M. Valančiaus dar
bus iš 100 metų perspektyvos, 
nepaprastu didumu iškyla jo 
veiklos reikšmė. Jis pirmas su
kūrė atkaklią rezistenciją prieš 
rusų politikos tikslus. M. Valan
čiaus pradėta kova truko ir po 
jo mirties. Rusų noras primes
ti lietuviams rusiškas raides pa
sibaigė administracijos pralai
mėjimu. M. Valančius dirbo, 
kad Lietuva būtų šviesi, blaivi, 
dora, tikinti ir laiminga.

Tiesa, Valančius nekalbėjo 
apie lietuvybę ir jos išlaikymą, 
bet jis dirbo konkrečius darbus 
lietuvybei stiprinti. Tik po Va
lančiaus planingos veiklos Anta
nas Baranauskas galėjo sušukti: 
“kad tu, gude, nesulauktum, ne
bus, kaip tu nori, bus kaip Die
vas duos, ne tavo priesakai ne
dori”. Tik Valančiaus išpuren
toje dirvoje galėjo prašvisti 
“Aušra”, iškilti Vincas Kudir
ka, Jonas Basanavičius, Mairo
nis, J. Tumas-Vaižgantas ir kiti 
tautinės sąmonės kėlėjai. Greta 
M. Valančiaus realistinės veik
los galėjo išsitekti ir Simano 
Daukanto patriotinis romantiz
mas, ir Lauryno Ivinskio kalen
doriai, ir kitų didesni ar mažes
ni vyskupo talkininkų literatū
riniai, švietimo ar blaivinimo 
darbai darbeliai.

M. Valančius buvo moralinis 
savo gyvento laikotarpio vadas 
— įkvėpėjas ir praktiškų veik
los kelių rodytojas. Per 25 me
tus valdydamas per 1 mil. tikin
čiųjų turinčią vyskupiją, jis pa
liko aiškias ir toli siekiančias 
savo veiklos žymes. Jis nutiesė 
naujos, tautinės Lietuvos atgi
mimo pagrindus. Teisingai sa
koma, kad vyskupas Motiejus 
Valančius yra pats didžiausias 
19-ojo amžiaus lietuvių vadas, 
didesnis už išgarbintus senuo
sius kunigaikščius, sukūrusius 
politinę Lietuvos galybę, bet tą 
galybę ir pražudžiusius, visai 
užmiršusius kultūrinę ir tauti
nę sritį. M. Valančius atsigręžė 
veidu į liaudies kultūrinimą. 
Čia ir buvo tikrasis naujosios 
Lietuvos kelias.

pilio Moterų Būrelio veikloj, ke
pa pyragus, verda kavutę. Mūsų 
liaudies išmintis sako: “tinka ir 
prie svečio, ir prie pečiaus.”

Linkiu Valentinai ir toliau 
sėkmingai darbuotis mūsų vi
suomeniniame gyvenime, o savo 
meno darbais kuo plačiausiai 
skleistis ir garsinti savo, ir tuo 
pačiu, lietuvių vardą. B. M.

Atsiųsta paminėti
ARCHIVUM HISTORIAE PONTI- 

FICIAE, 1974, nr. 12. Leidėjas — 
Pontificia Universitas Gregoria- 
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Romae. Išspausdintas kun. prof. Pau
liaus Rabikausko, SJ, straipsnis apie 
Smolensko vyskupijos įsteigimą: 
“Die Gruendungsbulle dės lateini- 
schen Bistums Smolensk und ande
re diesbezuegliche Papsturkunden 
(1636), 207-233.

Ignas Medžiukas, ŠV. KAZIMIERO 
LITUANISTINE SESTA DIENINE 
MOKYKLA 1949 - 1974. Los Angeles, 
California, 64 psl.

ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietuviškojo 
ugdymo žurnalas mokyklai ir šeimai, 
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mo taryba. Redaktorius — Petras 
Maldeikis. Čikaga, 1975.
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JUNGA geriausiu nebeletristiniu 
1973 m. leidiniu pripažino Algio 
Rukšėno dokumentinę knygą "Day 
of Shame”, atskleidžiančią Simo Ku
dirkos tragediją. Premijos medaliai 
jam ir kitiems autoriams bus įteik
ti bibliotekininkų suvažiavime, kuris 
įvyks š.m. spalio 25 d. Columbus 
mieste, Ohio valstybiniame universi
tete. JAV pakrančių apsaugos kari
ninkus ruošianti akademija A. Ruk
šėno “Day of Shame” yra įtraukusi 
į kariūnams privalomų perskaityti 
knygų sąrašą. "Vigilant" laivas, ant 
kurio denio prasidėjo S. Kudirkos 
tragedija, priklausė JAV pakrančių 
apsaugai.

PROF. DR. JUSTINAS PIKU- 
NAS, dėstantis psichologiją Detroi
to universitete, yra paskirtas psicho
logijos departamento vadovu, šia 
proga platų rašinį apie jo mokslinį 
kelią nuo Kauno Vytauto D. univer
siteto iki Detroito paskelbė psicho
logijos departamento biuletenis "Psy
che”.

“NAUJŲJŲ MENO HORIZONTŲ” 
dailės parodoje Čikagoje gegužės 2 
— birželio 6 d.d. dalyvavo trys Lie

tuvių Dailininkių Draugijos atstovės: 
Audronė Ambrozaitytė su ofortu, 
Vanda Balukienė ir Aleksandra Boo- 
ner su tapybos darbais “Mandala”, 
“After Offenbach”. Šią metinę rink
tinių kūrinių parodą rengia “The 
North Shore Art League" organiza
cija.

PROF. DR. MARIJA GIMBUTIE
NĖ, pakviesta Amerikos Lietuvių 
Klubo, skaitė skaidrėmis iliustruotą 
paskaitą “Senosios Europos dievai ir 
deivės” Kalifornijos Santa Monica 
mieste, amerikiečių moterų klubo 
salėje.

NIUJORKO TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
GRUPE, suorganizuota ir vadovauja
ma Jadvygos Matulaitienės, Brook- 
lyno Kultūros Židinyje paminėjo 
veiklos 25 metų sukaktį. Jubilėjinia- 
me koncerte, be dabartinių grupės 
narių, atlikusių didžiąją programos 
dalį, šoko ir buvusieji šokėjai. Sol. 
Jūratė Veblaitytė, sopranas, koncer
tą papildė J. Gruodžio, S. Šimkaus, 
B. Dvariono dainomis, Mocarto ope
ros “Pagrobimas iš Serailio” arija. 
Jai akompanavo A. Prižgintas, o šo
kiams muzikinę palydą parūpino A. 
ir E. Gutauskų orkestras. Sukaktuvi
nį leidinį suredagavo Kęstutis Čer- 
keliūnas.

1975 METŲ POEZIJOS PAVASA
RĮ Čikagos Jaunimo Centre gegu
žės 30-31 d.d. suorganizavo Teresė 
ir Jonas Bogutos, pagerbdami prieš 
dvi savaites mirusios savo dukrelės 
Liepos atminimą. Jis buvo pradėtas 
Aisčio, Bradūno, Bogutaitės, Radaus
ko, Radžiaus, Kėkšto, Nagio, Vėžio, 
Vaitkaus, Meko, Mačernio, Tysliavos, 
Šlaito, Sadūnaitės, Švabaitės, Nykos- 
Niliūno, Marcinkevičiaus posmais, 
skambėjusiais iš magnetofono juos
telių, įrašytais skaitovų R. Vėžio, R. 
Stakausko, J. Bradūno, L. Alensko, 
M. Eivaitės, L. Rastenytės-Lapinskie- 
nės ir E. Juodvalkytės. Poetinę nuo
taiką sustiprino T. J. Bogutų paruoš
tų skaidrių rodymas penkiuose ekra
nuose, L. Alensko parūpintas muzi
kinis fonas. Antrąją “Pavasario” da
lį sudarė okupuotos Lietuvos poetų 
S. Gedos, J. Marcinkevičiaus, J. De
gutytės, J. Vaičiūnaitės, T. Venclo
vos, M. Martinaičio, J. Juškaičio, A. 
Baltakio, V. Šimkaus kūriniai, dekla
muojami E. Juodvalkytės, J. Bradū
no ir L. Alensko. Televizijos ekra
ne buvo parodytas T. Bogutienės pa
sikalbėjimas su Kaziu Bradūnu apie 
poeziją, žemininkus, poetus Lietuvo
je bei jo paties kūrybą. Pokalbį vaiz
do juostelėn įrašė J. Boguta. “Pava
sarį” užbaigė poezijos vakaras, ku
riame savo kūrybą skaitė Kazys Bra- 
dūnas, Mirga Pakalniškytė, Živilė 
Bilaišytė, Julija Švabaitė, Rimas Vė
žys, Vitalija Bogutaitė, Aldona Zails- 
kaitė, Eglė Juodvalkytė ir Aloyzas 
Baronas. Programos vadovė T. Bo- 
gutienė tarė padėkos žodį už tech
ninę pagalbą R. ir D. Kviklytėms, 
St. Pautienienei, dekoracijas sukū
rusiai dail. D. Stončiūtei. Susilaukta 
gausių dalyvių, ypač jaunimo.

KALIFORNIJOS SANTA MONI
CA MIESTO radijo stotis KFAC M. 
K. Čiurlionio šimtąjį gimtadienį pa
minės rugsėjo 22, jo gimimo dieną, 
45 minutes truksiančia programa. Ja 
pasirūpino LB Vakarų apygardos vi- 
cepirm. L. Zaikienė ir daugelio LB 
parengimų meninė • vadovė kompoz. 
G. Gudauskienė, aplankiusios radijo 
stoties programų direktorių Carl 
Prince. Jos jam įteikė specialiai pa
ruoštos medžiagos, į plokšteles įra
šytų M. K. Čiurlionio muzikinių kū
rinių. Platų M. K. Čiurlionio minė
jimą rugsėjo 20-21 d.d. surengs LB 
Vakarų apygardos valdyba su apylin
kėmis. Jame numatoma akademija, 
J. Gliaudos veikalo “Čiurlionis” 
premjera, M. K. Čiurlionio kūrinių 
reprodukcijų paroda.

KANADIŠKOS BELETRISTIKOS 
specialų numerį ruošiasi išleisti 
Charles Lillard, Creative Writing 
Department, University of Victoria, 
Victoria, B. C. Jis bus skirtas 
prozai neoficialiomis Kanados kalbo
mis. Anksčiau jis jau yra sureda
gavęs bei išleisdinęs tų neoficialių 
kalbų poezijos rinkinį. Kadangi pro
zos leidinys turėtų pasirodyti jau šį 
rudenį, Ch. Lillard prašo autorius, 
neanglus ir neprancūzus, nedelsiant 
siųsti jam savo kūrinius. Šiuo metu 
vedamos derybos dėl finansinės pa
ramos. Tikimasi, kad autoriams ir 
vertėjams bus galima atsilyginti pro
fesiniu mastu.

“POEZIJOS PAVASARIS — 1975”, 
vienuoliktą kartą pradėtas Palemo
ne prie S. Nėries namelio, šiemet bu
vo skirtas sovietų pergalės prieš na
cius trisdešimtmečiui. Poetai, prieš 
susirinkdami Kaune, duoklę propa
gandai jau buvo atidavę apsilanky
mu Pirčiupiuose ir Rūdninkų girio
je, kur yra įsteigtas sovietinių parti
zanų muzėjus. S. Nėries prizą Kau
no miesto vykdomasis komitetas pa
skyrė Marcelijui Martinaičiui už ei
lėraščių rinktinę “Akių tamsoj, šir
dies šviesoj”, o Šakių rajono S. Nė
ries kolchozo metinę premiją laimė
jo V. Šulcaitė už poezijos rinkinį 
"Volungė jaučia lietų”. Keliaudami 
po Lietuvą, poetai neužmiršo ir Kryž- 
kalnio, kur jų laukė paminklas so
vietų armijai. “Pavasario” užbaiga 
įvyko Vilniuje, universiteto centri
niame kiemelyje, čia gėlėmis buvo 
'papuoštas mūsų literatūros pradinin
ko K. Donelaičio paminklas. Be lie
tuvių poetų, savo kūrinius skaitė 
svečiai iš Estijos ir Maskvos. Kon
certinę programą atliko radijo dalių 
gamyklos mišrus choras “Vilnis” ir 
Vilniaus respublikinių mokytojų na
mų liaudies instrumentų ansamblis.

VALSTYBINIS SERBŲ DRAMOS 
teatras pirmą kartą aplankė Vilnių. 
Svečiai iš Jugoslavijos Novi Sado 
vilniečiams atvežė serbų klasiko Jo- 
vano Sterijos - Popovičiaus komediją 
“Varna povo plunksnomis”, režisuo
tą Dejano Mijačiaus. ši komedija te
atro repertuare yra nuo pat jo jsi- 
steigimo' 1861 m. Antruoju gastrolių 
spektakliu buvo Belgrado Dailės 
Akademijos prof. Zorano Petrovi- 
čiaus novelių romano “Sakutės kai
mas” inscenizacija. Ją paruošė ir re
žisavo D. Džurkovičius.

SOL. GIEDRE KAUKAITE, Vil
niaus operos sopranas, savo rečitalį 
filharmonijos salėje pradėjo V. Bel- 
linio, R. Wagnerio, G. Verdi operų 
arijomis, P. Čaikovskio romansais 
“Jei aš lauke ne žolelė”, “Jei aš bū
čiau žinojusi”, italų klasiko A. Scar
latti “Žibute”. Antrąją rečitalio dalį 
užpildė du vokaliniai ciklai — vil
niečio F. Bajoro “Sakmių siuita” ir 
Manuelio de Falla "Septynios ispanų 
liaudies dainos”’. Solistei akompana
vo pianistė G. Ručytė. Dainavimo 
pedagogas Z. Paulauskas, recenzuo
damas rečitalį, daro išvadą, kad jau
najai sol. G. Kaukaitei tebėra aktua
li viršutinio registro problema, ypač 
operiniame repertuare.

SOL. NIJOLĖ AMBRAZAITYTĖ, 
Vilniaus operos mezzo-sopranas, 
gastroliavo Leningrade, žymiajame 
S. Kirovo operos ir baleto teatre ji 
atliko šarlotos vaidmenį J. Masse- t 
net operoje “Verteris”, o Verterio 
vaidmens atlikėju buvo vietinis sol. 
K. Plužnikovas. Jiedu 1970 m. da
lyvavo tarptautiniame dainininkų 
konkurse Bukarešte ir laimėjo sidab
ro medalius.

V I L N IAUS RESPUBLIKINIUO
SE PROFSĄJUNGŲ RŪMUOSE įvy
kusiame poezijos ir muzikos vakare 
dalyvavo jaunieji poetai — R. Damb
rauskaitė, A. Karosaitė, O. Baliuko- 
nytė, V. Jasukaitytė, R. Graibus, J. 
Kalinauskas ir R. Vanagas. Jų kūry
bą aptarė Vilniaus jaunųjų rašytojų 
sekcijos pirm. A. Guščius, paliesda
mas ir kaikurias dabartinės poezijos 
problemas. Apie savo kūrybą kalbė
jo kompozitoriai V. Montvila ir J. 
Juozapaitis, o jų kūrinius atliko Vil
niaus operos sol. G. Apanavičiūtė, 
smuikininkas P. Kunca, pianistės L. 
Juozapaitienė ir H. Radvilaitė.

SĄJUNGINIAME JAUNŲJŲ 
FOLKLORISTŲ SEMINARE Repi
ne, Leningrado srityje, buvo nagri
nėjama tema “Folkloras ir šiuolai
kiškumas”. Pranešimą apie lietuvių 
liaudies raudas padarė S. Puteikie
nė, apie instrumentinių sutartinių 
garsines struktūras — A. Karaška.

FILOLOGIJOS DOKTORATO di
sertaciją “Lietuvių dramaturgijos 
raida” Vilniaus universiteto filologi
jos fakulteto mokslinėje taryboje ap
gynė literatūros kritikas J. Lanku
tis. Jo oponentais buvo prof. dr. V. 
Zaborskaitė, dr. L. Gineitis, dr. D. 
Sauka.

SOVIETŲ SĄJUNGOS prietaisų 
pramonės mokslinių techninių drau
gijų centro tarybos konkurse akade
miko S. Vavilovo premiją laimėjo 
grupė Kauno politechnikos instituto 
mokslininkų — prof. dr. K. Raguls- 
kis, technikos mokslų kandidatai A. 
Jurkauskas, R. Kanapėnas ir Z. Po
cius. šia premija įvertintas jų dar
bas “Mokslinio tyrimo prietaisų bei 
įtaisų kompleksas precizinių rotori
nių sistemų dinaminėms charakteris
tikoms matuoti”, susietas su 20 iš
radimų.

VEIKLOS DVIDEŠIMTMETĮ spe
cialiu koncertu paminėjo Juozo Va
nago vadovaujamas Vilniaus pramo
nės darbuotojų vyrų choras “Aidas”. 
Koncerte buvo atlikta daug skirtin
gų epochų kūrinių, jų tarpe — G. 
Palestrinos “Vaikai”, F. Vetiko 
“Noktiurnas”, C. M. von Weberio 
harmonizuota prancūzų liaudies dai
na “Linksmas vyras”, G. Verdi “Pi
ligrimų choras” iš operos “Lombar- 
diečiai”. Vadovui J. Vanagui talkina 
dirigentas ir koncertmeisteris A. Lo
pas. Apie choro organizavimą J. Va
nagas svajojo jau 1953 m. pavasarį, 
ruošdamasis valstybiniams egzami
nams J. Tallat-Kelpšos muzikos mo
kykloje, ir šį sumanymą įgyvendino 
po dvejų metų.

BULGARIJOS LEIDYKLA “No- 
rodna kultūra” savo tristūkstantąja 
knyga išleido bulgarų kalbon išvers
tą V. Petkevičiaus romaną “Apie 
duoną, meilę ir šautuvą”. V. Kst.
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PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę 

visada Jums sąžiningai patarnaus

S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA "ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS. 

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
mLC?a»9C St' Tor°n,°' Ont . Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 8 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 Ę term, indėlius 1 metų 8’/a%
Antradieniais 10 - 3 = pensijų s-tas .814%
Trečiadieniais uždaryta = taupomąsias - savings s-tas 7’/2% 
Ketvirtadieniais 10-7 = depozitų - čekių s-tas 6%
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:
Šeštadieniais 9-12 E asmenines 9’/2%
Sekmadieniais 9.30-1 E nekiln. turto 9’/į %

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais — 
9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

Nemokamo visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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

AUTORITE SALES and SERVICE
Telefonas 531-1305 1636 DUNDAS St. W.

Konkursas
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 

centro valdyba skelbia 1975 m. 
jaunųjų žurnalistų konkursą. 
Bus skiriamos Daužvardžio Fon
do premijos. Šiais metais kan
didatams nereikės pristatyti sa
vo darbų. Jie bus atrenkami 
specialios komisijos, kuri seks 
išeivijos spaudą. Numatoma 
kreiptis į lietuvių radijo pro
gramų vedėjus su prašymu su
teikti duomenų apie jaunųjų ra
dijo talkininkų įnašą. Premijas 
gali laimėti jaunimas iki 30 me
tų amžiaus. Konkursas apims 
spaudos darbus (įskaitant ir fo
tografijas) ir talką radijo pro
gramų paruošime nuo 1975 m. 
balandžio 1 iki gruodžio 31 d. 
Laimėtojų pavardės bus pa
skelbtos spaudoje 1976 m. sau
sio mėn.

Emilija Pakštaitė, 
LŽS centro valdybos 

vicepirm. jaunimo reikalams

Ateitininkų žinios
MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SĄ 

JUNGOS centro valdyba šią vasarą 
savo rengiamose stovyklose kviečia 
gvildenti pagrindinę temą “Kas esa
me, kur einame?” Bus atskiros 
moksleivių ir jaunučių stovyklos Dai
navoje.

Temos moksleivių stovykloje: bir
želio 16 — “Ideologiniai ateitininkų 
pagrindai steigimosi metais”, L. Sid- 
rys; birželio 19 — “Ateitininkų veik
la iki rusų okupacijos”, dr. A. Da
rnusis; birželio 20 — “Ateitininkų 
veikla išeivijoje”, V. Narutis; birže
lio 26 — “Ateitininkų misija šian
dieną”, P. Alšėnas. Be to, moksleivių 
stovykloje J. Damušienė kalbės apie 
naująją uniformą, D. Kojelytė — 
apie ateitininkų archyvą, kun. dr. 
K. Trimakas — apie “Ateities” žur
nalą.

Temos jaunučių stovykloje: “Kaip 
aš bendrauju su kitais”, D. Bilaišy- 
tė; “Lietuviški papročiai”, V. Kaspu
tis; “Laisvė”, V. Kazlauskaitė; “Kas 
aš esu?”, D. Mičiūnas; “Katalikišku
mas”, R. Neverauskaitė; “Draugys
tė”, D. Norvilaitė; “Tautiškumas”, 
A. Razgaitis; “Visuomeniškumas”, K. 
Rociūnaitė; “šeimyniškumas”,?

Šios vasaros tema ypač tinka mūsų 
stovykloms šiais 65 metais nuo įsi- 
steigimo. Maloniai kviečiame jauni
mą dalyvauti bent vienoje iš šešių 
at-kų ruošiamų stovyklų. Jos prasi
deda: Dainavoj mokslievių — birž. 
15 d. (dvi savaitės); Baltijoj (prie 
Montrealio) moksleivių ir jaunučių 
— liepos 12 d. viena savaitė); Wa- 
sagoj (už Toronto) moksleivių ir 
jaunučių — liepos 20 d. (dvi savai
tės); Neringoj moksleivių ir jaunu
čių — rugpjūčio 17 d. (viena savai
tė); Los Angeles moksleivių ir jau
nučių — rugpjūčio pabaigoje.

MAS centro valdyba

ir Bloor Autorite Garage, 296 Brock Ave.
(tarp Dundas ir College)

• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
• Visi automobilių mechaniniai taisymai.
• Snieginės ir p'aprastos padangos, Michel'in, B. F.

Goodrich, Radial ir kt.
Sav. FRANK PETTIT

NUO LŪŠNOS IKI DANGORAIŽIO!
Verslo bei pramonės pastatų elektros 
įrengimai, priežiūra ir kiti darbai 

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Prakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA? 

4*

Klauskite mane apie:
• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudą
• šeimos apsaugą

• Studentų draudos 
fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas
Canadian Premier Life
2 Carlton St., suite 714

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave.
telefonas 536-5936

Skautų veikla
• Mindaugo dr-vės dviračių kelio

nėje į Cold Creek, Ont., birželio 8 d. 
dalyvavo 19 skautų ir vadovų. Iš vi
so dviračiais važiuota 56 mylios. Ke
lionėje pasižymėjo Robertas Grybas, 
kuris mažesnio tipo dviračiu važiavo 
lygiomis su geriausiais dviratinin
kais. Cold Creek parke dr-vė turė
jo trumpą sueigą, kurios metu įteik
ti ženklai skautams, dalyvavusiems 
medžių sodinime High Parke. Spor
tui irgi dar užteko energijos. Padė
ka V. Siminkevičiui už sunkvežimio 
paskolinimą ir V. Sendžikui už tal
ką. Sekanti dr-vės iškyla ir kandida
tų įžodis bus Romuvoje birželio 21- 
22 d.d. Į šią iškylą kviečiami visi dr- 
vės tėvai. Rinktis Romuvoje birželio 
21 d., 11 v.r.

• Romuvoje du savaitgalius dir
bo iš Toronto J. Baltaduonis, K. Ba
tūra, A. Grybas, A. Kalendra, V. Ke
turakis, I. Krasauskas, B. Saplys ir 
T. Stanulis; iš Hamiltono — V. Auš
rotas, p. Bajoraitis, D. Stukas ir J. 
Tomaitis. Ačiū visiem talkininkam. 
Dabar talkos vyksta kiekvieną savait
galį. Visi kviečiami prisidėti. Tuo 
reikalu kreiptis į Br. Saplj tel. 654- 
9052.

• Romuvos komiteto narį T. Sta- 
nulį užjaučia visa skautija, mirus 
jo tėveliui.

• XHI-toji Romuvos stovykla — 
liepos 19 — rugpjūčio 2 d. d. Regist
racijos lapus su mokesčiu grąžinti 
iki liepos 1 d. C. S.

• VOKIETIJOJE kovo mėnesį Ro
muvoje, Vasario 16 gimnazijoje, įvy
ko Vokietijos Lietuvių Jaunimo Są
jungos (VLJS) suvažiavimas. Pami
nėta M. K. Čiurlionio gimimo sukak
tis dailininko Alfonso Krivicko pa
skaita. Studijinėje dalyje išnagrinė
ta jaunimo kongreso prasmė ir su
daryta finansų komisija.

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

NORINČIUS INVESTUOTI
ar apsigyventi COSTA DEL SOL (pietinėje Ispanijos dalyje) 
prašome kreiptis į: JUSTIN RASA, Playamar 4-14-D, 
Torremolinos (Malaga), SPAIN. Tel. 38-72-00

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)
Važiuoti j vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 myliq, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog j garožg.
• Sgžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 

DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 
Darbas sąžiningas ir garantuotas 

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST. 

Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

KLB krašto valdybos pirm. J. R. Simanavičius įteikia pažymėjimus Toronto 
Augštesniųjų Lituanistinių Kursų absolventams. Dešinėje — Vytenis Ba
naitis, viduryje kursų vedėjas V. Taseckas Nuotr. St. Dabkaus

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Trudeau vyriausybės perdidelis 
liberalizmas mirties bausmės 
grąžinimą žmogžudžiams gali 
padaryti pagrindiniu klausimu 
sekančiuose parlamento rinki
muose.

Provincinio parlamento rin
kinius Saskačevane laimėjo 
premjero A. Blakeney NDP so
cialistai, nors ir mažesniu nuo
šimčiu, kaip 1971 m. Jų popu
liarumas nuo 55% sumažėjo iki 
39%, D. Steuarto vadovaujamų 
liberalų — nuo 43% iki 32%. 
Liberalai išsaugojo parlamente 
turėtą 15 narių skaičių, o so
cialistai, praradę 7 narius, da
bar turės tik 38. Tačiau 61 vie
tos parlamente tie 38 nariai vis 
dar sudaro veiksmingą daugu
mą. Didžiausią staigmeną pada
rė konservatoriai, kurie nuo 
1964 m. Saskačevano parlamen
te neturėjo nė vieno atstovo. Jų 
vadas D. Collver, partijos va
džias perėmęs prieš porą metų, 
laimėjo 7 vietas ir partijos po
puliarumą pakėlė nuo 2% iki 
28%. Premjeras A. Blakeney 
šiais rinkimais reikalavo balsuo
tojų pritarimo griežtesnei pro
vincijos linijai su federacine vy
riausybe dėl Saskačevano naftos 
kainų.

Viceadmirolas Douglas Boyle, 
vadovaujantis karinėms pajė
goms Kanados Atlanto provinci
jose, susikirto su krašto apsau
gos ministerija. Halifakse įvy
kusiame konservatorių partijos 
pasitarime jis paprašė jų pa
galbos Kanados apsaugai su
stiprinti. Dėl perdaug menko 
karinio biudžeto jam teko suma
žinti lėktuvų skraidymus ir ka
ro laivų plaukiojimus. “Argus” 
lipo lėktuvai,, sekantys povan
deninius laivus prie Kanados 
krantų, yra pagaminti jau prieš 
17 metų ir lig šiol nekeičiami. 
Pasak viceadmirolo D. Boyle, 
Kanada neatlieka įsipareigoji
mų savo sąjungininkams tokiu 
metu, kai Sovietų Sąjunga kas
met didina savo laivyno pajėgu
mą. Atrodo, jis išreiškė ir kitų 
Kanados sričių karinių vadų 
mintis, kurie taip pat kenčia 
biudžeto padiktuotą karinių pa
jėgų mažinimą. Kanados kariuo
menės daliniai Atlanto Sąjun
goje vis dar tebėra ginkluoti pa
senusiais britų gamybos tankais 
“Centurion”, kurių tarnybos 
pradžia siekia II D. karą. Už šią 
kritiką viceadmirolas D. Boyle 
susilaukė krašto apsaugos mi- 
nisterio J. Richardsono prie
kaištų, bet nebuvo nubaustas.

Demokratinėje santvarkoje įsta
tymai neleidžia kariniams va
dams kritikuoti vyriausybės.

Parlamentinis komitetas imi
gracijos reikalams Toronte pri
iminėjo pasiūlymus naujam 
įstatymui paruošti. “Park Pla
za” viešbučio salę triukšmingu 
cirku pavertė maoistai, trukdy
dami kraštutiniosios dešiniųjų 
grupės “Western Guard” atsto
vui J. R. Taylor skaityti savo 
pareiškimą. Abi šios grupės yra 
panašios demokratijos atmeti
mu. Maoistai propaguoja Leni
no ir Markso komunizmą, “Wes
tern Guard” — baltąjį rasizmą. 
Trys imigracijos komiteto at
stovai — NDP socialistas And
rew Brewin, liberalai Monique 
Begin ir Robert Kaplan — iš
ėjo iš posėdžio, nelaukdami ra
sistinio “Western Guard” pasiū
lymo, o konservatorių atstovas 
Lincoln Alexander, negras, pa
siliko. Laikraščių puslapiuose 
plačiai nuskambėjo jo išmintin
gi žodžiai: “Aš manau, kad ka
nadiečiai turėtų žinoti, ko sie
kia kaikurios grupės. Nors jų 
pozicija yra gėdą daranti, man 
atrodo, mes turime ją išryškin
ti.” Kumščius kilnojusių maois- 
tų eilėse buvo ir amerikietė Wa
terloo universiteto profesorė 
Marsha Forest, kuriai neturėtų 
būti vietos Kanados universite
tuose. Kanadai nereikia demo
kratijos principų nepripažįstan
čių komunizmo garbintojų augš- 
tosiose mokyklose. Nereikalin
gi jai ir baltieji rasistai, savo 
šūkiais teršiantys tvoras. Imi
gracijos komiteto pirm. M. 
O’Connell, atlaikęs maoistų ir 
“Western Guard” susikirtimus 
Toronte, Hamiltone buvo pri
verstas nutraukti pirmąjį posė
dį. Spaudai jis teigė, kad jo ko
mitetas kairiųjų grupių trukdy
mų jau yra susilaukęs net aš- 
tuoniuose Kanados miestuose.

Toronto pagrindinę Yonge 
gatvę pornografijos sąšlavynu 
pavertė įvairios nuogybės — 
masažo salonais užmaskuoti 
prostitucijos lizdai, pornografi
niai knygynai ir kino teatrai. 
Toronto savivaldybė neturi tei
sės šiai gatvei išvalyti. Dėl ki
lusio torontiečių triukšmo da
bar pagalbą naujais įstatymais 
pažadėjo Ontario premjeras W. 
Davis. Pirmiausia miestui bus 
suteikta teisė įvesti leidimus 
masažo salonams. Spėjama, kad 
sekso imperiją Yonge gatvėje 
tvarko ir remia didžiosios nusi
kaltėlių organizacijos, galbūt 
net ir Mafia.

jTINKAMIAUSIOS DOVANOS | 
VASAROS IR RUDENS SEZONUI 1

X v
y? Gėlėta nepermatomo nailono medžiaga suknelėms, 1 jardas ... $ 5.00 
'' (suknelei reikia 2'/z jardo) v
$ Krimplinė medžiaga — lygi, su ornamentais arba gėlėta; 8

tinka moteriškiems apsiaustams, eilutėms, suknelėms, 1 jardas $ 6.50
8 Labai gera vilnonė angliška vyriškai eilutei medžiaga .........  $45.00
\ Nailoninės arba šilkinės skarelės (viena) .... .....................  $ 2.50 &
ji Geriausios rūšies nailoninės moteriškos kojinės, 1 pora ...... $ 2.50 X
C Komplektas moteriškų nailoninių apatinių drabužių ..........  $10.00 vj
'j Vyriški išeiginiai nailono marškiniai $10.00 3
ji' Kojinės — kelnaitės (tights), 1 pora ................................... $ 3.50

Krimplinė medžiaga su blizgučiais, 1 jardas ........................ $ 7.50 jj
C Dirbtinio minko rudas kailis, 1 jardas ................................... $17.50 yj
ji Šitos kainos yra su iškaitytu sovietiniu muitu; reikia pridėti ''
'j tik persiuntimo išlaidas ...................................  $17.00 ji
* SPECIALUS SIUNTINYS (1 — 1975) g 
vj 8 jardai krimplinės medžiagos, 5 jardai nepermatomo nailono,
8 1 bliuskutė, 1 vyr. išeiginiai marškiniai, 2 nailoninės skarelės, yj
jy 3 p. nailoninių moteriškų arba vyriškų kojinių; viskas su muitu &
g ir persiuntimo išlaidomis kainuoja .......................................  $125.00 jy
yj Priimame užsakymus autovežimių, motociklų, dviračių, televizijos jj 

aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus tokiom prekėm, kurių iš čia 8
jv negalima pasiųsti. X
jy Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti sau “Olimpia” rašomąsias S 
yj mašinėles su lietuvišku raidynu. X

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame jj 
j? palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis. v

BALTIC STORES LTD. (Z. Juras) |
y< 421 Hackney Rd., London, E. 2. England yj
$ Tel. 01-739 8734 arba 01-460 2592 S
3 yj
yj Reikalaukite mūsų kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus. j?
yy Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas. yj

GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
PARDAVIMAI HIGH PARK RAJONE

INDIAN RD., atskiras, 9 kambarių, vandeniu šildomas; privatus įva- 
žaivimas, dviem automobiliam garažas, atviras mortgičius.
INDIAN RD., atskiras, 14 kambarių tributis (triplex), 50’x 200’ skly
pas, 3 garažai.
GLENDONWYNNE ST., atskiras, gražus 7 kambarių namas, 4 kam
bariai pirmame augšte, platus įvažiavimas, garažas. Vienas atviras 
mortgičius.
INDIAN GROVE, atskiras, 14 kambarių, arti Bloor, privatus įvažia
vimas, didelis sklypas.
SWANSEA, gražus, pilnai modernizuotas 5 kambarių namas per du 
augštus. Palieka naujus — šaldytuvą, virimo krosnį, plovimo mašiną 
ir džiovintuvą. Kilimai. Garažas. Prašoma kaina $49.900.
RONCESVALLES gatvėje, atskiras 12 kambarių dvibutis (duplek
sas), moderniai įrengtas, vandeniu šildomas; galima naudoti kai- 
kuriems verslams; privatus įvažiavimas; greitas pardavimas. Įmokėti 
apie $20,000. 9% mortgačius.

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
AL. GARBENIS STASYS DARGIS
Namų tel. HU 9-1543 Namų tel. 248-9196

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame p* jb m JA *£ j| 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE -----------------------------------

’ MOKA:
81/i% už 1 m. term. dep.
71/2% už taupymo s-tas
814% už pensijų planą

6% už čekių s-tas (dep.)
AKTYVAI virš 10

IMA:

9’/2% už asm. paskolas 

914% už mortgičius

milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai 

(American Express).

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai..ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 Toronto, Ontario, M6P IA6

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai, a Parduodamos lempos 
ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir kelnės 
(slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), megztinės 

(double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Tecylene)

1 1 13 Dundas St. W., EyfE/l Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 el" 534-5434 NUOLAIDA

YOUNG a. BIGGIN LTD. REALTOR
10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose 

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų nuosavybę, 
mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

reikaluose ir MISSISSAUGA apylinkėje 
1576 Bloor St. West • Telefonai: įstaigos: 537-3431 
Toronto 165, Ontario • 537-3433

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
„ - . ■ programos,971 College St., Toronto 4, Ontario —-------- :——

VISI verslo bei
Telefonas: 533-4363 reklaminiai

LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai

R. CHOLKAN & CO.
CHOLKAII LTDR1AL^AAyORREAL tbTATt ----

GENERAL INSURANCE
JANE — BLOOR — SWANSEA puikus, vos keliolikos metų senumo 
dvibutis su užbaigtu butu rūsyje. Garažas su privačiu įvažiavimu, 
labai gražus privatus kiemas, apie $25,000.00 įmokėti. Namas be 
skolų. Senukai parduoda dėl sveikatos.
KINGSWAY — SOUTH, apie $10,000 — 15,000 įmokėti, 6 kambariai, 
vienaaugštis. Graži moderni virtuvė, 2 prausyklos, pilnai užbaigtas 
rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, arti parko, susisiekimo ir 
krautuvių.
MISSISSAUGA, gražus, didelių kambarių, 3-jų miegamųjų, viena
augštis, pasakiška, moderni virtuvė su įmontuota indams plauti ma
šina, spalvota kepimui - virimui plyta, šaldytuvas ir kiti priedai, 2 
didžiuliai kambariai su baru ir kilimais rūsyje, garažas su privačiu 
įvažiavimu, kiemas su vaismedžiais. Prašoma kaina tik $89.800.
RONCESVALLES — HIGH PARK, apie $15.000 įmokėti, puikus di
džiulis 11 kambarių, atskiras mūrinis narnąs, 2 prausyklos, 3 virtu
vės, gražiai įrengtas didžiulis poilsio kambarys rūsyje su baru; gauna 
apie $5000 nuomos, be to, butas šeimininkui.
RUNNYMEDE — BLOOR, apie $15-20.000 įmokėti, atskiras, mūri
nis 12 kambarių dvibutis, garažas su privačiu įvažiavimu, gražioje, 
ramioje gatvėje.

P. K E R B E R I S, 
2336 Bloor Street West 

tel. 763-5555 namų 535-1584

• Neretai pasitaiko, kad tur
tingas vyras Kalėdų proga savo 
žmonai dovanoja automobilį, o 
Velykoms — skyrybas.

(Br. Markaitis)

• Mylėdamas kaimyną, nebū
tinai turi nuversti savo tvorą.

• Lijo taip smarkiai, kad vi
sos kiaulės pasidarė švarios, o 
visi žmonės — purvini.



SKAITYTOJAI PASISAKO
“UŽMIRŠTIEJI”

Su didžiausiu įdomumu skaičiau 
Jūsų straipsnį “Užmirštieji”. Jūs ra
šote gryną tiesą. Kai augau Brookly- 
ne, atvyko vadinamieji “dypukai”. 
Buvau vienas tų, kurie šiek tiek mo
kėjo senosios kartos tarmę. Tada 
mes, vaikai, buvome išjuokti už “pėt- 
nyčias", “pork čopsus” ir “Storus”. 
Buvau pasiryžęs apdailinti savo kal
bą, nes buvo tokių retų žmonių, 
kaip kun. Pakalniškis, dr. Vasys, dr. 
Račkauskas, šokių mokytoja p. Ma
tulaitienė ir kiti, kurie reikalą su
prato, kad reikia stiprinti šiek tiek 
lietuviškai mokančius, kviesti į lie
tuvišką veiklą. Mūsų tarpe buvo ki
lusių iš lietuviškų ir mišrių šeimų, 
bet lietuviškai nemokėjo abeji. Mū
sų vyčių kuopoje buvo nariai su pa
vardėmis Johansen, Vahar, Michalski 
(aš). Bet daugumas naujosios atei- 
vijos laikė mus ir tebelaiko antraei
liais, nors jų pačių vaikai gal tik 
žodį kitą lietuviškai temoka. Dar 
sunkiau buvo tiems, kurie buvo auk
lėti lietuviškoje dvasioje, bet mišrios 
kilmės. Lietuviai ateiviai niekino tė
vą, bet augštino motiną, nesupras

dami vietinių sąlygų. Dabar, maž
daug po 30 metų, jie daugiau su
pranta padėtį, bet gal jau pervėlu. 
Anuomet į minėtą rajoną atvykę at
eiviai rado mažą mano dukrą, kuri 
mokėsi lietuvišką eilėraštį Kalėdų 
eglutei. Kai ji tą eilėraštį pasakė, 
viena profesoriaus žmona papeikė jos 
akcentą. Dabar, po 20 metų, ji pati 
kalba su akcentu.

Mano žmona yra kilusi iš pilnai, 
lietuviškos šakos. Jos tautiniai dra
bužiai yra pasiūti Lietuvoje, bet at
eiviai sako, kad “negryni”. Labai 
sunku suprasti. Už tai daugumas mū
sų jau atkrito. Jie kitaip jaučiasi, 
kai nuvyksta į Lietuvą. Ten gal gud
resni žmonės — gerbia čia gimusius, 
nepaisant mišrios kilmės.

Kitaip elgiasi kitataučiai. Pvz. pa
sakysi vokiečiui, kad esi lietuvis, tai 
tuojau iš Valaičio padarys Walait. 
Lenkai tučtuojau laiko nariu “Rrzesz- 
popolita obojga norodovv”. Gaurys 
greitai pasidaro Gawrys, o Kaukas 
neilgai trukus laiko save lenku.

Jau seniai laikas įvesti puslapį 
anglų kalba “Tėviškės Žiburiuose” ir 
“Darbininke” arba vadinamą “bi

lingual page", kaip yra pvz. vokie
čių laikraštyje “Buffalo Volks- 
freund”. Reikėtų anglų kalba lietu
viško savaitraščio, panašaus į lenkų 
“Am-Pol Eagle”, leidžiamo Buffalo 
mieste. Esu tos nuomonės, kad tuo 
būdu užmirštieji nepraras to, ką 
turėjo, be to, gal bus paskatinti mo
kytis gražios bei garbingos lietuvių 
kalbos, istorijos ir kultūros.

Gal dar nepervėlu, o gal tegali
ma gedulingai pasakyti apie naujo
sios ateivijos daugumą: “nieko ne
pamiršo, nieko neišmoko”?

Thomas Michalski
Hamburg, N. Y.

VIS TA SAVIKOVA!
Perskaičiau š.m. “Tž” 22 numery

je Jono Vaičiūno pasisakymą apie sa- 
vikovą. Jis mane labai sujaudino. Aš 
manau, jis neturėjo būti spausdina
mas "TŽ”. Iš jo aš sužinojau, kad 
vyksta nesutarimai.

Nesutarimų buvo ir mano tėviškė
je. Mama norėjo parduoti vištą, o 
tėvas neleido, nes norėjo kiaušinių. 
Visdėlto jiedu susitarė, o aš galėjau 

• eiti gimnazijon. Dabar vyksta nesu
tarimai viršūnėse. Atsirado kažkokia 
“Reorganizacinė Bendruomenė”. Ky
la klausimas — kam turiu duoti au
ką? Greičiausiai niekam neduosiu, 
kol viršūnės nesusitars. K. činčius

LIETUVOS HIMNAS
“TŽ” 1975 m. 16 nr. “Skaitytojai 

pasisako” skyriuje pareiškiama, kad, 
pamaldoms pasibaigus, mūsų himnas 
netinka giedoti Dievo namuose, nes 
Kristus sako: “Mano Tėvo namai yra 
maldos namai"; reiktų himną su
krikščioninti, vietoj žodžio “saulė” 
vartoti “Dievas”.

Kristus, atėjęs į Jeruzalės maldos 
namus, rado prekiaujančius pirklius 
ir, juos išvarydamas, pasakė: “Mano 
Tėvo namai yra maldos namai”. To 
Kristaus pasakymo visai negalima 
taikyti mūsų himnui. Pastarasis tu
ri gilią prasmę, visai atitinka Kris
taus mokslą ir nė vieno žodžio nėra 
prieštaraujančio Jam. Jei Kristus at
eitų į maldos namus ir rastų mus 
giedančius Tautos giesmę, Jis palai
mintų ir kartu su visais giedotų. 
Dauguma lietuvių esame “varguo
liai” ir nepajėgiame įgyti Lietuvių 
Namų, todėl minėdami tautines ir 
kitas šventes • turime glaustis prie 
parapijų. Mes esame nepriklausomos 
demokratinės Lietuvos vaikai ir no
rime tokią Lietuvą atstatyti. Kiek
vienam garantuojama religinė ir są
žinės laisvė, tai kodėl norime vieni 
kitus prievartauti, diskriminuoti. Lie
tuvos himnas yra demokratinis ir 
tinka visiems lietuviams, išskyrus

Sužinokite daugiau 
apie savo šalį

Jūsų šalis nori būti tyrinėjama. Ramūs ežerai ir didelės upės; 
nepaliesti miškai ir augšti kalnai; sudėtingi didmiesčiai, 
atspindintys augančos šalies gyvastingumę; ramūs miestai ir 
miesteliai, kur gyvenimas plaukia lėtesniu tempu. Įsisavinki šalies ;; 
kultūras, jos tradicijas, jos istoriję ir tikrai jauskis namie.

Kur bekeliausite, rasite nuoširdžius, draugiškus žmones ir 
šiltę bei malonų priėmimę.

Jūsų kelionių Įstaigos atstovas pagelbės jums suplanuoti 
pažintinę kelionę, painformuos apie lankytinas vietas, matytinus 
dalykus arti ir toli. Teiraukitės apie Įvairias galimybes pamatyti 
Kanadę, Įskaitant ekskursijas ir kitas suplanuotas pasiūlas.l1*1Canada

Canadian Government 
Office of Tourism

Office de tourisme 
du Canada

Balio Maskeliūno Įstaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814 

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė
PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., ■ rnr 1OKQ
TORONTO, ONTARIO ®
• ------- UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU-------•
• ---------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS ---------- •

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Stayner, Ontario
STAYNER - WASAGA ir apylin

kėse vis daugiau lietuvių apsigyve
na, užtat ir bendradarbiavimas daro
si gyvesnis. Mes nuoširdžiai ruošia
mės Vasario 16, Motinos Dienos mi
nėjimams, švenčiam kartu šeimyni
nes šventes, o, reikalui esant, ir ma
terialinę paramą vieni kitiems teikia
me. Mūsų bendradarbiavimui daug 
padeda p.p. Lapavičių šeima. įvai
riom progom naudojamės jų restora
no patalpomis be atlyginimo. Ponia, 
nors ne lietuvių kilmės, bet visada 
dalyvauja minėjimuose, o sūnus Ra
mūnas jau yra gerokai pramokęs lie
tuviškai ir gražiai deklamuoja. T. S,

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

apšildymo darbus.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto
Metro Lie. PH.136. Tcl.532-5191

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

paprastu ir oro paštu
Dovanos be muito: Motociklai, sklb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1 92/a svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.

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

lietuvių Baltic Exporting Co. 480 R°™lles.Aye”
JSTAIGA Toronto 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALuZA

JOHN’S ELECTRIC .Ts^l
343 Roncesvalles Avė. • Tel. 535-4646

Šaldytuvai nuo $59.95 • Elektrinės krosnys nuo $49.95 • Džiovintuvai 
nuo $55.95 • Pataisyti ir pilnai garantuoti • Važiuojame taisyti ir į 
namus • Aptarnaujame ir taisome visų rūšių namų apyvokos reik

menis. • Turime didelį pasirinkimą dalių ir elementų.
PERKAME — PARDUODAME — MAINOME

nepriklausomos Lietuvos priešus.
Buvo ir yra valstybių, kurių him

ne įrašytas “Dievas”, o jos skriau
džia silpnesnius, mažesnius, parduo
da kitas valstybes, prekiauja kitų 
sunkiai uždirbtais pinigais. Ar prisi
dengdamos himne žodžiu “Dievas” 
jos dirba didesnei Dievo garbei?

Praeityje mūsų himnas pergyve
no visokių nuomonių, užpuolimų, bet 
kaip tas senelis ąžuolas ant Rambyno 
kalno, mūsų tautoje išliko gyvas. Ne
varykime Lietuvos himno “Lietuva, 
Tėvyne mūsų” iš šventovių, nes jis 
neprieštarauja Dievui ir moko mus, 
kokiais turime būti, skatina žengti 
į šviesesnę ateitį, atgauti nepriklau
somybę, laisvę mūsų kraštui.

Bronius Abromonis

Toronto, Ontario
Toronto L. Namų Moterų Bū

relis, Įsteigtas prieš porą metų, 
plečia savo veiklą, ypač kultū
rinėje srityje. Numatoma šį ru
denį surengti meno parodų. Tuo 
reikalu susirašinėjamą su daili
ninkais. Lapkričio 8 d. numaty
tas tradicinis balius. Rūpinama
si LN sekmadienio popietėmis. 
Viena iš parengimų komisijos 
narių dežūruoja sekmadieniais, 
prižiūri tvarką. Stengiamasi tai
syti tai, kas taisytina. Dabartinę 
LN Būrelio valdybą sudaro: 
pirm. A. Jankaitienė, vicepirm. 
B. Bedarfienė, ižd. P. Jankaitie
nė, sekr. p. Skilandžiūnienė, ko
respondentė bei ryšininkė K. 
Butienė. Parengimų komisija: 
O. Rinkevičienė, L. Česėkienė, 
E. Delkuvienė, M. Yokubynie- 
nė, J. Rukšienė, A. Stopienė. 
Valdybai talkina p. Butkienė ir 
St. Ciplijauskienė. Kultūrinę ko
misiją sudaro: Pr. Radzevičiūtė 
ir L. Krikščiūnaitė - Ranosz. Re
vizijos komisija: L. Novogrods- 
kienė, p. Mačionienė ir L. Matu
levičienė. Metinis susirinkimas 
įvyko balandžio 27 d. Jame bu
vo išklausyti pranešimai, išrink
ta vadovybė. Statuto svarstymas 
atidėtas kitam susirinkimui. 
Įrengta Gedimino pilies menė 
pagal archit. dr. A. Kulpos pro
jektą. Į šį projektą būrelis įdėjo 
daug širdies ir darbo, telkdamas 
lėšas. Už tai iš daugelio tautie
čių ir kitataučių susilaukta gra
žių atsiliepimų. K. But.

“Sports Week” savaitraštis 
VI. 26 išspausdino pasikalbėji
mą su G. Rautinšu, žymiuoju 
krepšininku, šiuo metu žaidžian
čiu Kanados rinktinėje. Repor
teris Jack Batlen pirmiausia mi
ni, kad krepšinis yra tautinis 
Lietuvos sportas. Jo tradicijas 
pasisavinęs ir G. Rautinšas, ku
ris krepšinį žaisti pradėjęs lie
tuvių Prisikėlimo parapijos sa
lėje, toliau žaidęs Šv. Mykolo 
kolegijoje. Vėliau jis išvykęs į 
Niagaros universitetą, kur ga
vęs stipendiją. Be to, jis žai
dęs ir Kanados rinktinėje, ku
riai vadovauja Jack Donohue. 
Pasak G. Rautinšo, JAV-se ko
legijos daug daugiau dėmesio 
kreipia į gabuosius krepšinin
kus. Kanadoje to nesą. Kai jis 
pats baigęs Šv. Mykolo kolegiją, 
niekas su juo nekalbėjęs. Gavęs 
tik keletą laiškų. Tuo tarpu JA 
V-se jis tuoj pat laimėjęs at
sakingųjų dėmesį. Kanadoje esą 
daug gerų krepšinio žaidėjų, 
bet atsakingieji jais nesidomi. 
Kanadiečiai vadovai turėtų j tai 
atkreipti dėmesį. Reporteris 
priduria: “O gal yra kita išeitis. 
Gal didieji Kanados krepšinio 
mėgėjai galėtų gauti Lietuvos 
garbės pilietybę ir Prisikėlimo 
parapijos — Šv. Mykolo kolegi
jos keliu žengti į krepšinio gar
bę. Juk žiūrėkite ką tuo keliu 
pasiekė Jurgis Rautinš.”

Prie šio aprašymo reikia pri
dėti, kad Jurgis-Gintaras Rau
tinšas baigė Niagaros universi
tetą, vadovaujamą Tėvų vincen- 
tiečių, ir gegužės 25 d. gavo ba
kalauro laipsnį (Bachelor of 
Science). Jo specialybė — trans
porto mokslai. Jau turi darbo 
pasiūlymą Kanados uostų de
centralizacijos srityje.

Mississaugos miestas yra vie
nas iš greičiausiai augančių Ka
nados vietovių. Šiuo metu čia 
yra 223.000 gyventojų. Tikima
si, kad 1990 m. čia gyvens per 
pusę milijono žmonių. Vis dau
giau čia apsigyvena ir lietuviš
kų šeimų. Šiuo metu išlaikė val
džios egzaminus ir gavo leidi
mus pirkimo bei pardavimo 
verslui dvi jaunos lietuvaitės — 
Gražina Strimaitienė ir Virgini
ja Vaštokienė. Jos abi dirbs 
Mississaugos rajone.
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Čikagos lietuvių horizonte
VLADAS RAMOJUS --------------------------

KAPU PUOŠIMO DIENOS
Federacinės valdžios ir atskirų 

valstijų įstatymai taip susipynė, kad 
šiemet Illinois valstijos gyventojai 
turėjo dvi Kapų puošimo dienos 
šventes: pirmadienį, gegužės 26, fe
deracinės valdžios nustatytą, ir penk
tadienį, gegužės 30 — Illinois vals
tijos. Daugumas įstaigų šventė pir
madienį. Tą dieną buvo uždarytos ir 
beveik visos didžiosios krautuvės. 
Tuo tarpu lietuvių kapinėse Kapų 
puošimo dienos iškilmės įvyko penk
tadienį. Iškilmės Sv. Kazimiero kapi
nėse buvo perduotos ir per televi
ziją (II k.) 10 v.v. žiniose. Tą die
ną Sv. Kazimiero kapinėse vysk. V. 
Brizgys pašventino monumentalų pa
minklą ant 1970 m. Cicero mieste 
mirusio didžiojo valstybininko ir po
litiko prel. M. Krupavičiaus kapo. 
Originaliam meniškam paminklui 
projektą padarė architektai (tėvas ir 
sūnus) Jonas ir Rimas Mulokai. Pa
minklui lėšas surinko specialus ko
mitetas, kuris išleido ir pedagogo P. 
Maldeikio redaguotą prel. M. Krupa
vičiaus monografiją. Ant paminklo 
yra paties prel. M. Krupavičiaus pa
sirinktas įrašas: “Lietuvi, tebūna 
Tau pirmaisiais tėvas ir motina, bet 
virš jų tebūnie Tau Tavo Tėvynė 
Lietuva”. Čikagoje yra dešimtys įvai
rių kapinių. Iš jų Kapų puošimo 
dieną populiarios CBS televizijos 
stoties atstovai pasirinko tik dve
jas kapines iškilmių vienai kitai de
talei perduoti. Jų tarpe kaip tik bu
vo ir lietuvių Sv. Kazimiero kapinės. 
Įdomu, kas televizijos atstovus pa
traukė: ar istorinė prel. M. Krupa
vičiaus asmenybė, ar savitai įdomi 
jo paminklo forma? Iš Sv. Kazimie
ro kapinių buvo rodomas tik prel. 
M. Krupavičiaus paminklas ir viena 
kita iškilmių detalė prie paminklo.

MIRĖ KNYGOS MYLĖTOJAS
Balandžio 20 d. savo kambaryje 

buvo rastas nuo širdies smūgio mi
ręs žurnalistas ir didelis lietuviškos 
knygos mylėtojas Jonas Vaidelys. 
Velionis buvo viengungis ir pasku
tinius kelerius metus gyevno Willow 
Springs priemiestyje pas J. Balčiū
ną. Į spaudos darbą velionis įsijun
gė neprikl. Lietuvos laikais. Tada 
buvo priimtas j Lietuvos Žurnalistų 
S-gą ir jos nario kortele didžiavosi 
iki paskutinių dienų. Kai V. Vokie
tijoje pradėjo eiti “Žiburiai”, J. Vai
delys kurį laiką buvo vienas iš jų 
redaktorių. Atvykęs į Čikagą, ilgesnį 
laiką dirbo “Sandaroje” kaip korek
torius. Didžiausi J. Vaidelio nuopel
nai — tai meilė lietuviškai knygai. 
Jis knygas rinko visur, kur tik ga
lėjo. Pamatęs laikraštyje mirties 
pranešimą, kad mirė lietuvis, lėkda
vo pas mirusio gimines jieškoti pa
liktų knygų. Tokiu būdų surinko 
daug senųjų knygų, išleistų pirmo
sios lietuvių emigracijos. Buvo lai
kai, kai J. Vaidelys ruošdavo turtin
gas lietuviškos knygos parodas mūsų 
visuomenei kultūros kongresų ar 
įvairių iškilmių bei suvažiavimų pro
gomis. Dabar tokio darbo krivūlę yra 
perėmęs red. Br. Kviklys, kurio pri
vatus archyvas yra vienas pačių tur
tingiausių laisvajame pasaulyje. A.a. 
J. Vaidelio mirties pranešimuose ir 
atsisveikinimo vakare koplyčioje bu
vo paminėti jo ryšiai su naujai Či
kagoje įsisteigusiu spaudos klubu. 
Esą velionis buvo to klubo narys. 
Aišku, mirusieji tiesos žodžio jau ne
begali pasakyti, bet kiek mums, Lž 
sąjungos nariams, o ypač vienam iš 
buvusių artimiausių a.a. J. Vaidelio 
draugų — Vyt. Kasniūnui žinoma, 
velionis visą laiką didžiavosi esąs 
senas Liet, žurnalistų S-gos narys ir

apie spaudos klubą nekalbėdavęs op
timistiškai. “Naujienose” išspausdin
tame J. Vaičiūno nekrologe nepami
nėta, kad koplyčioje su a.a. J. Vai
deliu LŽS cv vardu atsisveikino J. 
Janušaitis.

POEZIJOS PAVASARIS
Jau dveji metai žiemą naujoje 

Jaunimo Centro kavinėje penktadie
nių vakarais vyksta kultūrinės vaka
ronės. Į jas susirenka 50-150 (kaika- 
da gal ir daugiau) klausytojų. Per
nai pavasarį tų vakaronių užbaigimo 
proga du jauni akademikai — Tere
sė ir Jonas Bogutos sugalvojo mū
suose naują dalyką (populiarų Lie
tuvoje), būtent, "poezijos pavasarį”. 
Pernai šventė įvyko tuo metu, kai 
lankiausi Kanadoje, ir todėl įspūdžių 
neaprašiau, nes jos nemačiau, šie
met tokia šventė buvo surengta Jau
nimo Centre gegužės 30-31 d.d. Ji 
susidėjo iš kelių dalių: penktadienio 
vakarą lietuvių poezijos kūrėjų eilė
raščiai buvo perduoti iš magnetofo
no juostos, ekrane rodant įvairius 
vaizdus, šeštadienio vakarą kavinė
je buvo tikrai šventiška aplinka. 
Prie įdomiai paruoštų dail. D. Ston- 
čiūtės dekoracijų susirinko apie 120 
poezijos mylėtojų, kur jų laukė ka
va ir vynas. Programoje J. Bradū- 
nas perskaitė LRD pirm. kun. L. 
Andriekaus sveikinimą ir š.m. LRD 
premijos laimėtojo poeto A. Nykos- 
Niliūno porą eilėraščių. Po jo savų
jų eilių pluoštus pabėrė: K. Bradū- 
nas, M. Pakalniškytė, Ž. Bilaišytė, J. 
švabaitė, R. Vėžys, V. Bogutaitė-Keb- 
lienė (Detroitas), A. Zailskaitė, E. 
Juodvalkytė ir Al. Baronas. Visų pir
ma visus maloniai stebino ypač jau
nųjų poetų gražus ir grynas lietu
viškas žodis. Tai buvo pati svarbioji 
vakaro didybė. Jaunųjų, kuriems at
stovavo M. Pakalniškytė, Ž. Bilaišy
tė, A. Zailskaitė ir E. Juodvalkytė, 
simboliai bei įvaizdžiai mums sun
kiau suprantami, bet stebina jų gra
ži kalba. 1934 m. gimusi V. Bogutai- 
tė-Keblienė savo kūriniu “Odė lai
kui” atstovavo tai ribai, kurios gyvu 
kūrybiniu krauju alsuojančios poe
zijos paskirus fragmentus dar gali 
suvokti ar suprasti ir šešiasdešimt
mečių karta. Maironio epochai pra
ėjus, B. Brazdžioniui rečiau beskel
biant naujus eilėraščius, labai savi 
darosi poetai K. Bradūnas ir J. Šva
baitė. Pirmojo poeto ciklai “Myli
mos ir žudomos raidės”, "Alkana 
kelionė”, byloję apie anapus uždan
gos likusią tėvynę ir laisvąjį pasau
lį, išlaikė kūrybinę galią, nors kar
tais atremti į labai prozaiškus taš
kus. Graudus buvo J. švabaitės cik
las, skirtas jos praėjusių metų kelio
nės į okup. Lietuvą įspūdžiams. R. 
Vėžys ir A. Baronas atstovavo humo
ristinei kūrybai ir tuo žanru užkarta-* 
vo auditoriją. Aplamai, šeštadienio 
vakaro poezijos šventė buvo viena 
pačių gražiausių.

Yra šeimų be lietuviško laik
raščio? Atsiųskite jų adresus 
“T. Žiburių” administracijai— 
ji siųs keletą numerių susipa
žinti nemokamai

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street' West 
Toronto 9. Ont. (prieš Lietuvių 
Nomus) «Tel. 535-6252 
Greitos potornavimos, neaugš- 
tos kainoj. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

V Badenas AH Seasons Travel, B.D.
2224 Dundas Street W., 

Toronto, Ontario 
M 6 R 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo 11 v. r. iki 7 v. v.

FRANK BARAUSKAS Limited 
REALTOR

3828 Bloor St. West, Islington, Ont. M9B 1K8

• Nuosavybių pirkimo ar pardavimo reikalais Jūsų
-------------  vartojamomis kalbomis padės--------------

• Valteris Drešeris Realtor Mgr.
• Helen Bailey (Balčiūnienė)
• Arvidas Zakarevičius
• Pranas Barauskas, F.R.I.

231-6226
233-3323
233-3323
743-0100

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namą tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKY, O.D. 
412 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Howard Park Ave.)

Kabineto tel. 531-4251
Darbo valandos nuo 10 vol. ryto 
iki 6.30 vai. vok. Šeštadieniais 
nuolO v. ryto iki 4 v. p.p.

Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landron Cres., Weston, Ontario
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TO RO Al T
Anapilio žinios
Telefonas 2774270

— Praėjusį sekmadienį neatvažia
vo specialusis autobusas, kuris kas 
sekmadienį 11 v. pamaldoms atveža 
maldininkus pamaldoms nuo Isling
ton požeminio iki Anapilio ir po pa
maldų grąžina atgal. Pasiteiravus au
tobusų stotyje, paaiškėjo, kad tai 
įvyko dėl šoferių pasikeitimo. Atei
tyje pažadėta tvarkingai pristatyti 
autobusą sekmadieniais 10.30 v. Is- 
lingtone.

— Vasaros metu Anapilyje ir Wa- 
sagoje kviečiama visus pamaldų da
lyvius įsijungti į tradicinių lietuviš
kų giesmių giedojimą. Anapilyje 11 
v. pamaldose giedojimui vadovauja 
sol. V. Verikaitis.

— Šį sekmadienį, 3 v.p.p., atida
romas “Vilniaus" paviljonas Prisikė
limo par. salėje. Pasai į Vilniaus ir 
kitus paviljonus gaunami Anapilyje 
šį sekmadieni prieš ir po pamaldų.

— Wasagoje pamaldos sekmadie
niais laikomos 10 ir 11 v.r.

—■ Anapilio statybai aukojo $250: 
dr. S. Šalkauskis; po $100: Pr. Bas
tys, E. Stungurys, A. G. Stankai; 
$50: S. A. Arūnai.

— Naujosios šventovės statybai 
aukojo po $100: V. Jurgulienė, P. 
Culbinskas, A. Kriaučiūnienė, P. 
Dargienė; $60: A. Kairys iš Čikagos. 
Visiems geradariams nuoširdi pa
dėka.

— Pamaldos: šį penktadienį 7.30 
v.r. už a.a. Placidą Stripinienę; sek
madienį Anapilyje: 10 v. r. už a.a. 
Marijoną Skaržinskienę, 11 v. už a.a. 
Leonardą Šimutį, buv. “Draugo” re
daktorių, ir a.a. Petronėlę Makuzie- 
nę; Wasagoje: už a.a. Vladą Jaš- 
kevičių ir 11 v. už a.a. Barborą ir 
Vladą Kulius.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Konfirmacija — birželio 22, 

sekmadienį, 1.30 v.p.p., pamaldos — 
su šv. Komunija. Bus konfirmuoti: 
Della Marcytė, Dana Prankevičiūtė, 
Kristina Prankevičiūtė, Astrida Be- 
darfaitė, Asta Šernaitė, Raimundas 
Miliauskas, Raimundas Turūta, Ed
vardas Urbanavičius, Jonas Urba
navičius. Parapijos klebonas aplan
kys visų konfirmandų puotas. Visi 
parapijiečiai skatinami nepraleisti 
šių iškilmingų pamaldų.

— Hilda (Lorencaitė) ir Charles 
Marczynski susilaukė antros dukre
lės.

— Ida ir Lionginas Paškus iš Bur- 
lingtono Įstojo į mūsų lietuviškąjį 
vienetą.

— Svarbus lietuvių ir anglų para
pijiečių specialus susirinkimas įvyks 
birželio 25, trečiadienį, 7.30 v.v. Dar- 
batvarkėje — kun. A. Žilinsko kvie
timas būti lietuvių klebonu parapi
joje. Teisiškai tai galima padaryti 
balsuojant visai parapijai. Reikia % 
susirinkime dalyvaujančių narių. 
Kiekvienas parapijietis virš 16 me
tų turi teisę balsuoti. Visų narių da
lyvavimas yra kritiškai svarbus.

— Kun. A. Žilinskas su šeima iš
vyks atostogų birželio 29 d. ir grįš 
rugpjūčio 1 d. Paskutinės pamaldos 
prieš atostogas bus birželio 22 d., 
sekančios — rugpjūčio 3 d., 9.30 v.r.

A.a. dail. V. Bričkaus brolio 
Juozo, gyv. Los Angeles, žmoną 
Pauliną ištiko nelaimė — sava
me bute užsidegė drabužiai, ir 
gaisre ji žuvo š. m. gegužės 
26 d.
VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA 
LAUŠ GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo bū
dai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M., N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3-8008.

MOTERIS jieško namų valymo dar
bo dviem dienom į savaitę Skambin
ti tel. 769-4523.

SPRINGHURST BEACH, netoli lie
tuvių salės, išnuomojami su atskirais 
įėjimais kambariai sezonui ar savai
tėms. Galima virtis. Teirautis ten pat 
Lindale Ave. pas p. E. Kulienę.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
534-5615.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefo
nu 535-4329, 

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainų.Skambinti 769-5024, 
Toronte.

LIETUVIS ATLIEKA visus namų 
dažymo darbus iš lauko. Tel. 535- 
2581. Skambinti po 5 v.p.p. ir klausti 
Joe.

BARONESSA
Beauty Salon

Savininkė Alė Kerberienė
2265 Bloor St. W. 
kampas Bloor - Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, j 
pusmetiniai, dažymas, peru- 

i kai ir t.t. Prieinamos kainos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sveikiname Loretą ir Petrą Mu

rauskus, paminėjusius savo 20 metų 
vedybų sukaktį; Joną ir Juzę Krikš
čiūnus, paminėjusius 25 metų vedy
bų sukaktį.

— Nuoširdžiai užjaučiame: Biru
tę Šalkuvienę, mirus Lietuvoje jos 
mamytei; Juzefą Juodikaitienę, mi
rus Lietuvoje jos broliui; Br. Petry- 
lienę, Lietuvoje mirus jos broliui; 
M. Remeikį, mirus jo broliui; V. Gu
daitį, mirus Ročesteryje jo pusbro
liui.

— Praėjusį sekmadienį per 11.15 
v. Mišias buvo paminėti sibiriniai 
trėmimai. Koncelebruotas Mišias at
našavo kun. Eugenijus Jurgutis, kun. 
Antanas Prakapas ir kun. Tadas De
gutis. Po Mišių buvo nuneštos gėlės 
prie Lietuvos kankinių paminklo.

— Susituokė Birutė Cinčikaitė ir 
Mirando Nacearato.

— Pakrikštyta Loreta Saulė, Jono 
ir Kristinos Genių dukrelė; Paulius 
Leonas, Teodoro ir Bernice Galinių 
sūnus.

— Šventovės atnaujinimo vajus 
jau pasiekė $20.000. Pranciškonų va
dovybės posėdyje buvo nutarta, kad 
darbai nebus pradėti, kol nebus su
rinkta daugiau pusės reikalingos su
mos, t.y. $50.000. Planai jau pa
rengti.

— Choro repeticija — ketvirtadie
nį, 7.30 v.v. Choras rengiasi dainų 
šventei.

— Pirmą liepos mėnesio sekma
dienį pradedame laikyti Mišias vie
toj 11.15 v. 11.30 v., o vakare — vie
toj 7 v.v. — 8.30 v.v.

— Mišios pranciškonų vasarvietė
je Wasagoje vasaros metu bus laiko
mos sekmadieniais 11 v. ryto.

— Registracija jaunimo į stovyk
las jau pradėta par. raštinėje. Auš
ros stovykla vyks liepos 6-19 d.d., 
aeitininkų — liepos 20 - rugpj. 2 d.d.

— Mišios šeštad., 8 v. — už Vladą 
Giedriką; 8.30 v. — už Zarembų šei
mos mirusius, užpr. P. M. Pranaičių; 
9 v. — už Joną ir Zigmantą; 9.20 v. 
už Kotryną Januškevičienę, užp. M. 
Morkūnienės; 9.45 v. — už Antaną 
Keterį, užpr. J. Juodikaitienės; sek- 
mad., — 8 v. už Alfonsą Dausę, užpr. 
M. A. Empakerių; 9 v. — už parapi
jiečius; 10 v. — specialia intencija, 
užpr. J. Černiauskienės; 11.15 v. — 
už Mykolą Dervinį, užpr. S. Dervi- 
nienės; 7 v.v. — už Adelę ir Petrą 
Kemėžius, užpr. A. J. Vaškevičių.

Lietuvių Namų žinios
— Pr. sekmadienį LN popietė bu

vo gausi — dalyvavo apie 250 asme
nų. Buvo svečių iš Los Angeles. Jie 
labai domėjosi LN organizacija ir 
patalpomis. Pirmą kartą popietėje 
prie stalų patarnavo suaugesnės lie
tuvaitės.

— LN bingo vadovybė sako, kad 
gegužės mėnesį į bingo rinkdavosi 
mažiau lošėjų. Tačiau šiemet jų su
sirinkdavo žymiai daugiau nei per
nai tuo metu. Per pirmąsias birželio 
savaites bingo lošėjų skaičius vėl žy
miai padidėjo.

— Pagal Ontario LCBO taisykles, 
svetainės “Lokys” neturi teisės lan
kyti neturintieji 18 metų amžiaus. 
Tai reiškia, kad jaunuoliai iki 18 
m. amžiaus gali j svetainę ateiti tik 
sekmadienį per popietes su savo tė
vais ar kitais šeimos nariais.Tos tai
syklės prašomi visi griežtai laikytis, 
nes kitaip “Lokys” ir jos tarnautojai 
LCBO gali būti skaudžiai nubausti.

— Toronto Lietuvių Pensininkų 
Klubo ekskursija į Niagaros krioklį 
išvažiuoja birželio 24, antradienį, 9 
v.r. nuo Lietuvių Namų. Taip pat 
bus ir parvežti į LN. Norintieji eks
kursijoje dalyvauti prašomi už ke
lionę sumokėti $4.50 ketvirtadienio 
arba sekmadienio popietėse.

Žurnalistikos premija toron- 
tiečiui. Pranešta, kad Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos 
1974 metų 1000 dolerių žurna
listikos premija yra paskirta 
Akademijos Toronto židinio na
riui kunigui dr. Pranui Gaidai, 
kurio darbai kaip rašto žmo
gaus, visuomenininko, redakto
riaus ir žurnalisto yra plačiai ži
nomi ne tik išeivijoje, bet ir pa
vergtoje Lietuvoje. Tai yra di
delė garbė ne tik premijos lai
mėtojui, bet ir visam LKMA To
ronto židiniui, kuris nuoširdžiai 
sveikina laureatą1 ir linki jam 
daug ištvermės bei sveikatos vi
suose jo darbuose. Premijos me
cenatas yra kun. dr. J. Prunskis, 
o vertintojų komisiją sudarė: 
kun. dr. A. Baltinis, dr. J. Gir
nius, kun. dr. V. Kazlauskas, 
kun. R. Krasauskas ir prof. dr. 
K. Skrupskelis. Laureatui pre
mija bus Įteikta po vasaros ato
stogų. LKMA Toronto židinys

Dantų.
gydytojas

A.Mikelėnas,
D. D. S.,

93 MILL St. E., ACTON.

Tel. (519) 853-1900.
Pacientai priimami iš 

anksto susitarus

LIETUVIU PAVILJONAS
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Liepos I, antradienj-
* Estradinis vakaras lietuviškasis jaunimas
* Orkestras “Muzika”

Birželio 28, šeštadienį-
* Hamiltono “Aidas”
* Orkestras “Muzika”

Birželio 29, sekmadienį-
* Londono “Baltija”
* Orkestras “Muzika”

Birželio 30, pirmadienį-
* Subatvakaris — “Atžalynas”
* Orkestras “Muzika”

• Birželio 23, pirmadienį-
* Subatvakaris — Toronto “Atžalynas”
* Orkestras “Muzika”

Birželio 27, penktadienį-
* Subatvakaris — “Atžalynas”
* Orkestras “Muzika”

• Birželio 24, antradienį-
* Subatvakaris — “Atžalynas”
* Stepo Kairio Muzikinis Vienetas
* Orkestras “Muzika”

• Birželio 22, sekmadienį-
* Toronto “Gintaras”
* Orkestras “Muzika”

• Birželio 25, trečiadienį-
* Subatvakaris — “Atžalynas”
* “Gintaras” (jaunesniųjų ir mažųjų grupės)
* Orkestras “Muzika”

^VILNIUS 
nuo birželio 22 dienos iki liepos 1 dienos 
Prisikėlimo parapijos patalpose 1021 College Street, Toronto

H MONTREAL
Sibirinių trėmimų sukaktis pami

nėta gana įspūdingai drauge su es
tais ir latviais. Tam buvo skirtas vi
sas savaitgalis. Birželio 13 d. padėtas 
vainikas prie Nežinomojo kario pa
minklo, o birželio 15 d. surengtos 
ekumeninės pamaldos Aušros Vartų 
šventovėje. Naujo ryžto visam minė
jimui teikė Simo Kudirkos dalyvavi
mas. Jo kalbos pasiklausyti į AV 
par. salę susirinko labai daug daly
vių. Išsamesnis pranešimas apie šias 
iškilmes bus paruoštas vėliau.

Šiemet “Baltijos” stovyklavietė 
mini 10 metų sukaktį. Ateitininkų

• Birželio 26, ketvirtadienį-
* Hamiltono “Gyvataras”
* Orkestras “Muzika”

Kviečiame atsilankyti, pasigėrėti programa, pasilinksminti ir pasivaišinti lietuviškais 
pyragais bei valgiais. Įsigykite papigintus pasus prieš Karavano pradžig!

Prisiminti Sibiro tremtiniai
Birželio 11, trečiadieni, 8 v.v., 

į Toronto Šv. Pauliaus didžiulę 
šventovę susirinko gausi minia 
baltiečių, nors gana smarkiai 
lijo. Sunku nustatyti tikslų da
lyvių skaičių, bet stebėtojui at
rodė, kad jų buvo apie 1500. 
Iškilmės pradžioje, vedant Ka
nados vėliavai, buvo įneštos Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos vėlia
vos. Jas nešė centrinių organi
zacijų pirmininkai, jų tarpe — 
J. R. Simanavičius, KLB pirmi
ninkas, šiais metais vadovaująs 
ir Kanados Baltiečių Federaci
jai, kuri surengė šias iškilmes. 
Vėliavas lydėjo Įvairių tikybų 
dvasininkai (iš 9 keturi buvo 
lietuviai). Pirmoje iškilmės da
lyje visuomeninio pobūdžio kal
bą pasakė senatorius P. Yuzyk. 
Būdamas istorijos profesorius ir 
politikas, jis išsamiai apžvelgė 
Baltijos valstybių bei jos kai
mynų būklę sovietinėje nelais
vėje ir pabrėžė, kad laisvųjų 
tautų uždavinys — kovoti ne 
tik už savo, bet ir kitų laisvę. 
Antrąją iškilmės dalį sudarė 
ekumeninės pamaldos, kurias 
atliko evangelikų, katalikų ir 
ortodoksų kunigai. Gerai pa
ruoštą pamokslą pasakė latvių 
evangelikų liuteronų kunigas 
Juris Calitis. Šv. Rašto bei mal
dų skaitymus atliko kun. J. 
Staškus, kun. y. Velleso (estas), 
kun. Aug. Simanavičius, OFM.

Giedojo jungtinis lietuvių cho
ras, sudarytas iš “Varpo” ir Pri
sikėlimo parapijos chorų, diri
guojamas J. Govėdo ir E. Krikš
čiūno; latvių šv. Andriejaus ev. 
liuteronų par. choras, diriguoja
mas Arvids Purvs. Vargonais 
grojo estė Inga-Pia Korjus, Šv. 
Petro ev. liuteronų šventovės 
vargonininkė. Ypač įspūdingas 
buvo momentas trijų mažų mer
gaičių — estaitės, latvaitės ir 
lietuvaitės atėjimas prie alto
riaus ir simbolinės žvakės užde
gimas. Jos vaizdavo bendrą tri
jų tautų likimą — dabarties ne
laisvę ir ateities viltį. Gaila tik, 
kad šiais metais ta iškilmių da
lis nebuvo tinkamai suorgani
zuota (pernai ji buvo įspūdin
gesnė). Visi dalyviai buvo ap
rūpinti bendrų giesmių tekstais. 
Kiekviena tautybė galėjo giedo
ti bendras melodijas, pasinau
dodama tekstu gimtąja kalba. 
Iškilmė baigta baltiečių tautų 
himnais, giedamais susirinkusių 
dalyvių. Šį kartą ir Lietuvos 
himnas stipriai skambėjo. Ma
tyt, buvo gana gausiai susirin
kę lietuviai. Ypač daug reiškė 
jungtinis choras.

Taip religiniu ir patriotiniu 
būdu buvo prisiminti baltiečiai, 
išplėšti iš savo tėvynių ir su
naikinti Sibire arba kaip nors 
išsigelbėję. Tokia minėjimo for
ma, atrodo, visiem priimtina. B.

Mokyklos tarybos posėdis 
Anapilyje Įvyko birželio 10 d. 
Augšt. lituanistinių kursų vedė
jas V. Taseckas ir pagrindinis 
lektorius A. Rinkūnas padarė 
pranešimus. Pasidžiaugta gerais 
praėjusių mokslo metų rezulta
tais. Kursams buvo duota lietu
vių kalbos užskaita kanadiečių 
mokyklose. Ateinančiais metais 
norima suorganizuoti tris klases, 
šeštadieninės mokyklos reika
lais kalbėjo mokyklos vedėjas 
J. Andrulis, apibūdindamas 
mokslo metų eigą. Konstatuota 
darnus mokytojų ir mokinių su
gyvenimas. Mokslo metų užbai
gai padaryta ekskursija į Tūks
tantį salų prie Kingstono. Pasi
džiaugta dail. Ant. ir Anastazi
jos Tamošaičių nuoširdžiu pri
ėmimu. Sekantį tarybos posėdį 
nutarta šaukti prieš mokslo me
tų pradžią. Pareikštas pageida
vimas mokslo metus pradėti pa
maldomis, įvesti mokykloje 
kiekvienoje klasėje visų moki
nių dainavimą, panaudojant įre- 
korduotas juosteles, išleisti mo
kyklos leidinį, įjungiant ir kitas 
lietuvių mokyklas Kanadoje. 
Pageidauta atkreipti tėvų dėme
sį į vaikų leidimą į lietuviškus 
vaikų darželius, reikalui esant, 
atidaryti vaikų darželio skyrių 
Toronto vakaruose. Nutarta pa
kviesti visus šiais metais baigu
sius X mokyklos skyrių ateinan
tį rudenį įstoti į Augštesniuo- 
sius Lituanistinius Kursus. Mo
kyklos tėvų komiteto pirm. Pr. 
Dovydaičiui esant ligoninėje,

tarybos vardu nutarta pasvei
kinti jį, padėkoti už rūpesčius 
mokyklos reikalais ir palinkėti 
greit pasveikti.

J. Karka, Lietuvoje baigęs 
ekonominius mokslus ir tarna
vęs Toronto miesto savivaldybė
je, išėjo į pensiją. Ta proga su 
p. Karkiene aplankė keletą Eu
ropos kraštų. Keliom dienom 
buvo sustoję Romoje. Toje pa
čioje grupėje keliavo L. Pocie
nė. Ji daugiausia domėjosi Ro
mos įžymybėmis. Visi jie buvo 
apsistoję Romoje esančioje “Vil
la Lituana”, kur rado labai pri
einamas kainas, gerą maistą ir 
aptarnavimą. Adresas: Piazza 
Asti 25, Roma, Italy.

Adomas Kantautas, gyvenąs 
Edmontone ir dirbąs universite
to bibliotekoje, šią savaitę da
lyvauja bibliotekininkų suvažia
vime Toronte. Jo paruoštas bib
liografinis veikalas apie lietu
vius ir Lietuvą jau išėjo iš spau
dos. Pirmuosius egzempliorius 
jis atsivežė į Torontą.

G. Jocas yra Ontario vyriau
sybės žemės ūkio ministerio 
vykdomasis asistentas. Jis yra 
užaugęs Rodney apylinkėje ir 
baigęs žemės ūkio mokslus 
Guelph universitete. Gana gerai 
moka lietuvių kalbą

Aldona Biretaitė pirmąja mo
kine baigė Kardinolo Newmano 
gimnazijos 10 skyrių.

Jurgis Račys, buvęs ilgame
tis “Varpo” valdybos pirminin
kas, gydomas Šv. Mykolo ligo
ninėje.

Kanados daugiakultūrės tary
bos posėdžiai vyksta Otavoje 
birželio 19-21 dienomis. Svars
tomos įvairios rekomendacijos 
federacinei vyriausybei. Daly
vauja ir darbo bei daugiakul- 
tfirių reikalų ministeris J. Mun
ro. Taryboje yra 101 įvairių tau
tybių narys. Iš lietuvių daly
vauja kun. Pr. Gaida.

Tautybių savaitė — Karava
nas prasideda birželio 22, sek- 

.madienį, ir baigsis liepos 1 d. 
Svarbu įsigyti įėjimo pasus 
prieš karavano pradžią. Smul
kesnė informacija — šio pusla
pio skelbime.

“Parama” praneša, kad pra
dedant birželio 28, šeštadieniais 
liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
raštinė neveiks. Birželio 30, pir
madienį, ir liepos 1, antradie
nį, bus uždaryta. Liepos 2 d. 
raštinė veiks nuo 10 v.r. iki 6 v. 
v Pirmadieniais ir ketvirtadie
niais “Parama” atidara iki 6 
v.v. “Paramoje” yra pakanka
mai pinigų patenkinti papras
tom ir “line of credit” pasko
lom, pirmiem ir antriem mort- 
gičiam.

Šaulių stovykla bus Tėvų 
pranciškonų stovyklavietėje N. 
Wasagoje liepos 3-6 d. d. Jau 
gauti registracijos pranešimai 
iš šaulių kuopų Bostone, Wor- 
cesteryje, Klevelande, Čikago
je, Detroite, Montrealyje ir ki
tų. Sudaryta plati kultūrinė pro
grama. Paskaitas skaitys K. Mil- 
kovaitis iš Čikagos, “Tremties 
Trimito” red. S. Kaunelienė iš 
Detroito ir montreališkis J. 
Šiaučiulis. Penktadienio vakarą 
laužui vadovaus muz Alf. Mi
kulskis, LŠST kultūros vado
vas. šeštadienį ruošiamas ban
ketas su bufetu, menine pro
grama bei šokiais. Į banketą 
kviečiami ne tik šauliai, bet ir 
stovyklautojai Wasagoje bei 
šaulių bičiuliai. Stovyklos kape
lionu bus kun. J. Borevičius, SJ. 
Sekmadienį jis laikys pamaldas. 
Stovyklos gydytoju sutiko būti 
dr. K. Pautienis iš Klevelando. 
šauliai ir šaulių bičiuliai, no
rintieji stovyklautį, registruo
jasi iki birželio 26 d. pas sto
vyklos vadovą St. Jokūbaitį, 23 
Alhambra Ave., Toronto, Ont. 
M6R 2S4. Tel. 1-416-537-2869.

Stovyklos informacija
Gausi ekskursantų grupė, 43 

asmenys, daugiausia torontie- 
čiai, grįžo iš kelionės po Euro
pą. Aplankė Vilnių, Romą ir ki
tas Europos vietoves. Birželio 
19 d. išskrenda 16 asmenų eks
kursija Europon.

Kriminalinių sužeidimų kom
pensacijos taryba paskyrė kom
pensaciją $3,218 Algirdui Jasiū- 
nui, kuris buvo sužeistas kaimy
no. Pastarasis prieš keletą metų 
šovė į Algirdo tėvą, kuris mirė, 
o Algirdą tik sužeidė. Buvo ras
ta, kad minėtasis kaimynas dėl 
psichinės pusiausvyros stokos 
negalėjo būti teisiamas, šią ži
nią paskelbė “The Globe and 
Mail” 1975. VI. 13.

Gauta žinia “TŽ” redakcijo
je, kad Kanados įstaigos, išduo
damos užsienio pasus baltie- 
čiams, gimimo vietovę žymi ne 
Estiją, Latviją ar Lietuvą, bet 
Sov. Sąjungą. Tuo reikalu buvo 
kreiptasi į užsienio reikalų mi
nister). Gautas pasų pareigūno 
R. J. Sutherland šis paaiškini
mas (1975. V. 29):

Jūsų laiškas, rašytas 1975 m. ge
gužės 10 d. ministeriui ir keliantis 
klausimą Sov. Sąjungos vizos reika
lavimų Baltijos kraštuose gimusioms 
Kanados piliečiams, kurių gimimo 
vieta nurodoma Estija, Latvija ar 
Lietuva, — man buvo perduotas at
sakyti.

Viza yra įrašas pase arba kitokia
me kelionės dokumente, padarytas 
kitos vyriausybės konsulinio parei
gūno, rodantis, kad jo turėtojui duo
tas leidimas įvažiuoti arba pakarto
tinai įvažiuoti į rūpimąjį kraštą. Są
lygos vizai gauti yra nustatomos tik
tai atitinkamos vyriausybės.

Kanados pasas išduodamas paleng
vinti kanadiečiui kelionę už Kana
dos ribų. Pasų išdavimo įstaiga ne
daro sprendimų tokio pobūdžio klau
simuose, tačiau rūpinasi, kad kana
diečiai galėtų laisvai keliauti. Dėlto 
ištaisome pase gimimo vietovę, ne
priimtiną vizą duodančioms įstai
goms to krašto, kuriame nori lan
kytis paso turėtojas, jei pastara
sis prašo gimimo vietovės pavadini
mą (description) pakeisti.

Šiame rašte aiškiai pasakyta, 
kad pakeitimai daromi tiktai 
paso gavėjui prašant. Jeigu bū
tų tai daroma prieš paso gavėjo 
norą reikėtų protestuoti. To
kiais atvejais turėtų susidomė
ti vadovaujantieji baltiečių 
veiksniai.

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
Toronto skyrius parašė raštą 
Kanados užsienio reikalų minis
teriui A. MacEachen Europos 
saugumo konferencijos reikalu 
ir gavo šį atsakymą, rašytą 1975. 
V. 30 ir pasirašytą paties minis
terio.

Dėkoju už laišką, rašytą 1975 m. 
gegužės 21 d. ir liečiantį Europos 
saugumo bei bendradarbiavimo kon
ferenciją bei galimas jos pasekmes 
Baltijos valstybėms. Kanados vyriau
sybė ir toliau nepripažįsta de jure 
Baltijos valstybių inkorporavimo So
vietų Sąjungon. Netolimoje praeity
je dviem atvejais tuometinis užsie
nio reikalų ministeris Mitchell Sharp 
išreiškė tą nusistatymą atstovų rū
muose. Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijoje Kanada 
sėkmingai stengėsi išvengti priėmi
mo betkokių pareiškimų ar doku
mentų, implikuojančių pokarinių 
Europos sienų pripažinimą. Kanados 
nuomone, teisinis pripažinimas sie
nų, kaip II D. karo rezultato, turėtų 
būti padarytas taikos sutartyje.

moksleivių stovykla bus liepos 12- 
19 d.d. ir paminės tą sukaktį. Atei
tininkai kviečia jon ne tik montrea- 
licčius, bet ir kitų vietovių jaunimą. 
Informacijos bei registracijos reika
lu kreiptis: Julija Adomonienė, 6470 
Jalobert, Montreal, HIM 1K9, P.Q. 
Ateitininkų moksleivių kuopos pir
mininkė yra Kristina Mališkaitė.

Pirmoji ateitininkų vasaros sto
vykla buvo suorganizuota 1966 m. 
Jai vadovavo sės. M. Dovida, sės. 
Bernadeta, Algimantas Rudinskas, 
Jonas Ladyga ir kun. Kijauskas, SJ. 
Pernai stovykla įvyko liepos 13-20 
d.d. Atvažiavo vadovai iš Klevelando
— Elenutė ir Kazys Razgaitis, iš 
Hamiltono — Kristina Gedrimaitė, 
iš Čikagos — Linas Sidrys, dv. va
das kun. R. šakalys iš Kennebunk^ 
perto. Pernai kiekviena diena tūrėjo 
atskirą temą. Patiko draugystės, lie
tuviškumo, olimpiados ir iškylos die
nos, ypač kai lankėme prancūzų 
mergaičių stovyklą, surastą už kal
nų. Stovyklos vakarinių laužų klau
sosi pakrančių gyventojai, klausosi 
kalnai iš vienos pusės ir ežeras iš 
kitos, klausosi ir kartoja. Stovyklos 
priešai liko vis tie patys — juodo
sios muselės ir uodai, bet nebai
sūs. J. A.

Uniforma, miegmaišis ir kuprinė
— užsimesk viską ant nugaros ir 
atvyk stovyklauti skautų ir skaučių 
stovyklon “Baltijoj” nuo liepos 26 d. 
iki rugpjūčio 10 d. Pernai mūsų 
buvo susirinkęs visas būrys. Ir tu 
šiais metais atvaž’uok! Registracija 
ir informacija: El< Jurgutienė 626- 
7499 arba Romas Otto 365-1778. R.O.

“Litas”, kaip ir kiti bankai, šią va
sara neturės Šv. Jono Kr. ir Kana
dos Dienos ilgųjų savaitgalių. Tos 
šventės bus švenčiamos kalendorinė
mis datomis, tai yra birželio 24 ir 
liepos 1, antradieniais. Pirmadie
niais bus dirbama normaliomis dar
bo valandomis. Be to, vasaros me
tu “Litas” nedirba sekmadieniais 
nuo gegužės 15 iki spalio 15 d.

Olimpiniai pinigai. “Litas" jau 
priiminėja užsakymus ketvirtosios 
serijos olimpiniams pinigams. Pini
gai bus nurašomi nuo sąskaitos juos 
užsakant. “Litas” pardavinėja olim
pinius pinigus tik oficialia kaina. 
Kaikurie tarpininkai kartais duoda 
nedidelę nuolaidą ir pardavinėja že
miau oficialių kainų. — “Litas” dar 
turi kelis rinkinius antrosios serijos 
olimpinių pinigų, kurie pardavinėja
mi ir pavienėmis monetomis. Tai tin
kama dovana įvairiomis sukaktuvinė
mis progomis.

Nė vienas bankas nebeduoda če
kių patarnavimų nemokamai, o kai
kurie jų kainą pakėlė net iki 25 
et. už kiekvieną čekį. “Litas” duoda 
nemokamus čekių patarnavimus ir 
dar moka 6% palūkanų nuo 3 mėn. 
minimalinės sumos sąskaitoje. Ap
mokėti čekiai sekančio mėnesio pra
džioje grąžinami paštu. Daug čekių 
rašantiems nariams “Litas” duoda 
čekhj kredito paskolą iki $2,500, 
kuri kiekvieno mėnesio 15 d. su
mažinama tiek, kiek tuo metu leidžia 
nario einamoje sąskaitoje turima pi
nigu suma.

Bankams ir “Trust” bendrovėms 
vasario mėnesį beveik per pusę su
mažinus palūkanas už santaupas, “Li
tas” šiemet tikisi rekordinio augimo. 
Jau per šiuos 5 mėnesius jis paaugo 
daugiau kaip pernai per visus metus 
ir sparčiai artėja prie 6 mil. dole
rių balanso. Gegužės mėnesį išduo
ta per ketvirtį milijono dolerių pa
skolų, o birželio mėnesį numatoma 
išduoti per $300,000. “Litas” šiuo 
metu dar turi pakankamai lėšų pa
skoloms. Pr. R.

G re i tas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545
tjFtJ Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A 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, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas ................. 6.0%
Taupomąsias s-tas ............... 8.0%
Term. ind. 1 m....................... 8.0%
Term. ind. 2 m. .................. 8.5%
Term. ind. 3 m........................ 9.0%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau
dę iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines .............................. 10.5%
Nekiln. turto ......................... 10.25%
Čekių kredito ......................... 12.0%
Invcstacines nuo ................. 10.75%

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS:
1465 De Sevc St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.


