
THE LIGHTS OF HOMELAND
Nr. 28 (1171) 1972 LIEPOS-JULY 13 LIETUVIŲ SAVAITRASTIS — LITHUANIAN WEEKLY • 941 DUNDAS ST. WEST, TORONTO 3, ONTARIO, CANADA • Tel. 3 6 8 -68 1 3

Sveiki jaunimo kongreso rengėjai, dalyviai, sportininkai 
ir svečiai! Lietuvos jaunimo laisvės ryžtas telydi ir jus!

Pasaulio įvykiai
PRANCŪZIJOS PREZ. G. POMPIDOU PREMJERĄ J. CHABAN-DELMAS 
pakeitė velionies De Gaulle garbintoju Pierre Messmer, buvusiu 
krašto apsaugos ministeriu tais laikais, kai iš Prancūzijos turėjo 
išsikraustyti Atlanto Sąjungai priklausantys JAV kariuomenės da
liniai. Valdžios pakeitimą prezidentui G. Pompidou padiktavo ar
tėjantys parlamento rinkimai, kuriuos teks skelbti šį rudenį ar 
sekantį pavasarį. Premjeras J. Chaban-Delmas pasižymėjo sociali
nėmis reformomis, bet jam gerokai pakenkė asmeninis pajamų 
mokesčio įstatymo apėjimas, atskleistas Paryžiuje leidžiamo saty
rinio žurnalo. Naujasis premjeras P. Messmer pagrindines minis
terijas paliko tų pačių žmonių rankose: užsienių reikalu ministe
riu ir toliau bus M. Schumann, finansų ministeriu — V. G. d’Es-

Du renginiai
Si vasara liks atžymėta dviem laisvojo pasaulio lietuvių ren

giniais — tautinių šokių švente ir jaunimo kongresu. Pirmasis jau 
pasibaigė, antrasis baigsis liepos 16 d. Toronte. Apie tautinių šokių 
šventę jau galima kalbėti iš šiokios tokios perspektyvos. Kad ji ne
apsiėjo be trūkumų, kaip ir visi masiniai renginiai, nieko nuosta
baus. Tačiau tie trūkumai, palyginus su pasiektu laimėjimu, yra 
labai nežymūs. Organizatorių, matyt, dirbta kietai, atkakliai ir ap
dairiai. Tai matyti jau iš to, kad ir didelės spūsties momentu, kai 
minia skubėjo arenon, tvarka nepairo, tik šiek tiek nudelsė pradžią. 
Nepairo ir šokėjų planai, kai dėl p. Niksonienės atvykimo reikėjo 
kaiką pakeisti. Aplamai, tautinių šokių šventė, kurioje dalyvavo 
bene 9 kraštų vėliavos, paliko neišdildomą įspūdį dalyviams. Tai 
buvo tikra tautinė atgaiva, kurioje pynėsi ir lietuviški šokiai, ir 
tautinė apranga, ir liaudies instrumentai, ir pučiamųjų orkestras, 
ir choro dainavimas, ir jaunimas, ir vaikai, žodžiu, lietuviškai šir
džiai tai buvo džiaugsmo diena, ir ji galėjo gyventi jausmu “mano 
sieloj šiandien šventė”. Džiugu buvo pastebėti ir tai, kad ketvir
toji šventė ūgtelėjo ne tik šokėjų skaičiumi, bet ir kokybe. Tai 
rodo, kad tautiniai šokiai mūsų jaunimui yra įdomūs, patrauklūs. 
Visur jie noriai dalyvauja tautinių šokių grupėse ir jais didžiuo
jasi. Yra vietovių, kur vadovai nebeįstengia visų norinčių priimti. 
Sį jaunimo entuziazmą ketvirtoji tautinių šokių šventė dar labiau 
sustiprino bei paskatino.

★ ★ ★

Iškili atgaivos švente
Labai sėkminga IV tautinių šokių šventė Čikagoje • Prezidento žmonos žodis * Apie 15.000

Turint gerokai pažengusio lygio tautinių šokių grupes, reikėtų 
išeiti dar platesnėn viešumon. Praėjusi tautinių šokių šventė buvo 
didinga, labai imponavo lietuviams, buvo pastebėta amerikiečių 
televizijos bei spaudos, ypač p. Niksonienės dalyvavimo dėka, ta
čiau Čikagos amfiteatrą pripildė beveik vieni lietuviai, nes jiems 
ta šventė ir buvo rengiama. O su tokio pobūdžio renginiu būtų 
galima pasirodyti ir amerikiečių visuomenei. Mūsų tautiniai šokiai, 
dargi lydimi muzikos ir dainos, yra labai spalvingi ir savotiškai 
turiningi. Kitataučiui jie gali būti tam tikra egzotika. Dėlto vertėtų 
rengti specialius seansus vien kitataučių publikai su atitinkamais 
paaiškinimais. Pvz. net ir ketvirtoji tautinių šokių šventė kitatau
čiams galėjo būti labai tinkamas spektaklis, nors šokių atranka 
tokiais atvejais turėtų būti specialiai pritaikyta. Jei Čikagos amfi
teatras būtų didesnis, tai ateityje j tokias šventes galėtų būti kvie
čiami ir kitataučiai reklamomis angliškoje spaudoje. Tuo atveju 
būtų išeita viešumon plačiausiu mastu. Šioje srityje galėtume pasi
mokyti iš estų. Liepos 8-16 dienomis jie Toronte surengė laisvojo 
pasaulio estų festivalį, apimantį visas kultūrines sritis? Šalia ren
ginių, skirtų vien savajai visuomenei, jie paruošė programą ir kita
taučių visuomenei. Bilietus pardavinėjo visam miestui, skelbėsi 
daugelyje vietinių laikraščių, pabrėždami, kad matys 1000 mergai
čių ritminę gimnastiką, matys 500 šokėjų bei įdomius šviesos efek
tus, girdės 1000 asmenų chorą. Vien Toronto miesto valdyba nu
pirko 500 bilietų. Tai drąsus žygis, išvedąs iš savo kiemo į plačiąją 
visuomenę, kurios balsas laisvės kovoje labai reikalingas.

★ ★ ★

Žymioji viešnia ketvirtojoj išeivijos lietuvių tautinių šokių šventėj Patricija Niksonienė, JAV prezidento R. Nik- 
šono žmona, lydima lietuvaičių šokėjų Čikagos International Amphitheatre liepos 2 d.

dalyvių • Spauda ir televizija

Jaunimo kongresas, rašant šias eilutes, tebėra eigoje. Pirmoji 
jo dalis įvyko Čikagoje, antroji buvo Kento universitete, o (re- 
čioji įvyks Kanadoje — Romuvos stovyklavietėje ir Toronte. Pir
moji dalis buvo gana sėkminga. Nors pramoginė dalis buvo gau
siausia, tačiau netrūko dalyvių ir akademinėje. Keliamos proble
mos buvo aktualios, gyvos, sumaniai parrinktos ir gvildenamos. 
Kokia buvo programa Kento universitete, tuo tarpu nėra žinių, nes 
buvo uždara, skirta tiktai jaunimo atstovams. Pagaliau artėja ir 
paskutinė dalis Kanadoje. Kanadiečiams teks gerokai pasitempti. 
Nors jau daug kas padaryta, bet dar daugiau palikta paskutinėm 
dienom. Iki šiol buvo daug statoma, bet daug kas ir griuvo. Paga
liau prireikė ir stipresnės vyresniųjų talkos. Kaikurie jaunimo 
kongreso rengėjų pranešimai sudarė įspūdį, kad kongresas yra 
uždaras jaunimo renginys. Pasirodo, nevisai taip esama. Bent Či
kagoje, šalia jaunimo, buvo matyti ir vyresniųjų. Užbaigiamoji da
lis Toronte, kaip matyti iš rengėjų skelbimų, yra visai atvira ir vy
resniesiems. Jie netgi kviečiami dalyvauti ir bendrose pamaldose, 
ir baliuje, ir talentų vakare, ir bankete. Jaunimo problemos yra 
visos mūsų visuomenės problemos, jaunimo rūpesčiai — visij rū
pesčiai. Dėlto baigiamojoj dalyje turėtų dalyvauti ir Toronto lietu
viškoji visuomenė, parodyti savo svetingumą kitų kraštų tautie
čiam, kad visi drauge pajustume tą patį lietuvišką ritmą jaunose 
ir senose širdyse, žinoma, pirmoj eilėj turėtų gausiai dalyvauti 
pats jaunimas, ypač torontiškis, atokiau stovėjęs nuo kongresinio 
sąjūdžio. Baigminėje nuotaikoje visi drauge pajus gyvą lietuvišką 
pulsą, skatinantį ateities žygiams, kurių lietuvių tautos buitis ne
abejotinai pareikalaus.

Žymieji ketvirtosios tautinių šokių šventės svečiai Čikagoje. Iš kairės: 
VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas, šventės rengėjų komiteto pirm. dr. I. 
Kriaučeliūnas, sen. Ed. Derwinski, Illinois gubernatoriaus žmona p. Ogil
vie, JAV prezidento žmona p. I’. Niksonienė, gen. Lietuvos konsule J. 
Daužvardienė, sen. Ch. Percy, JAV LB centro valdybos pirm. inž. V. Voler- 
tas, ALTos pirm. dr. K. Bobelis Nuotr. V. Noreikos

Ruošos tempas paskutinėm 
dienom prieš tautinių šokių 
šventę gerokai padidėjo. O kai 
pasklido žinia Čikagoje, kad 
šventę atidarys JAV prezidento 
žmona P. Niksonienė, nuotaikos 
staiga pakilo ir iki tol ramiai 
lūkuriavę tautiečiai sujudo pirk
ti bilietus. Sakoma, eilės stovėjo 
prie parduotuvių. Penktadienį 
buvo išparduoti visi bilietai. At
vykusieji šeštadienį iš kitų kraš
tų ir miestų bilietų jau nebega
vo. Sekmadienį keli šimtai jų 
vistiek susirinko prie įėjimo į 
amfiteatrą. Rengėjai džiaugėsi 
tokiu pasisekimu, bet kartu ir 
liūdėjo, kad negalėjo patenkinti 
visų tautiečių, ypač atvykusių iš 
toliau.

Tradicinė ugnis ____
Tautinių šokių šventės išvaka

rėse buvo įžiebta ugnis prie pa
minklo žuvusiems Lietuvos lais
vės kovotojams ties Jaunimo 
Centru. Aukuro ugnį uždegė iš 
Australijos atvykusi Marija Ba- 
ronaitė-Grėbliūnienė, lydima M. 
Reslerio iš Vokietijos ir J. Čiur- 
kino iš Urugvajaus. Vainiką pa
dėjo Eglė Pauliukonytė iš Vo
kietijos, J. Deveikis iš Argen
tinos, P. Bilevičius iš Brazilijos. 
Žodį tarė KLB pirm. inž. E. Čup- 
linkas. Užbaigai sugiedota gies
mė “Marija, Marija” ir himnai. 
Tuo būdu simboliškai buvo pa
gerbti Lietuvos laisvės kovoto
jai.

Svečių koncertas
Gera buvo šventės rengėjų 

mintis išvakarėse surengti kon
certą ir nepasitenkinti vien šo
kiais. Koncertas įvyko Marijos 
Augštesniosios Mokyklos erd
vioje salėje, kurioje žiūrovų ne
trūko. Programą pradėjo kon
certo pranešėja Živilė Modestie- 
nė dailiu, poetišku žodžiu. Pir
muoju pasirodė Montrealio an
samblis “Gintaras”. Jis davė po
etinio žodžio, liaudies muzikos, 
dainos ir šokių jaunatvišką py
nę. Ansamblio stiprybė — liau
dies instrumentų orkestras, va
dovaujamas Z. Lapino, ir mer
gaičių kvartetas. Lyriškas an- 
sanblio lietuviškumas pagavo 
tautiečių širdis ir susilaukė 
gausių katučių. Gražiai pasirodė 
ir antroji kanadiečių grupė — 
mergaičių kvartetas “Rasa” iš 
Londono, Ont. Jų švelnios dai
nos, lydimos gitarų, žavėjo klau
sytojus. Siek tiek keistokai atro
dė Vokietijos lietuvių atliktas 
vokiškas šokis vokiškoj apran
goj. Nelabai jis derinosi su 
bendra programos tėkme, nors 
žiūrovams buvo įdomus. Origi
nalus buvo Urugvajaus “Ąžuoly
no” pasirodymas su savo stili
zuotais tautiniais šokiais, S. 
Amerikoje dar nematytais. Tai 
stipriausia P. Amerikos lietuvių 
taut, šokių grupė, vadovaujama 
dantų gydytojo Alfredo Stanevi
čiaus ir S. Stendelytės. Ji užde

• Šventės laidinys * Kanadiečių dalyvavimas
gė entuziazmu ir kitų P. Ameri
kos kraštų lietuvius.

Viso šio koncerto pažiba buvo 
Vokietijos lietuviu vyrų kvarte
tas “Baltija”.*<'fts Žavėte žavėjo, 
jaudino ir ašaras traukė savo 
kontrastinėmis dainomis—švel
niai lyrinėmis ir tvirtai drami
nėmis. Sunku jiems buvo eiti 
nuo scenos, nes publika tvirtais 
plojimais prašė vis daugiau. Iš
garsintoji L. Valaitytė dėl ligos 
koncerte negalėjo dalyvauti.

Prezidentienės priėmimas
Liepos 2, sekmadienį, visi pa

kilo į Čikagos International 
Amphitheatre — tautinių šokių 
šventės vietą, šventė turėjo pra
sidėti 2 v. p. p., bet jau 1 v. sto
viniavo dideli būriai. Prieš prog
ramos pradžią buvo surengtas 
priėmimas amfitetatro pastato 
patalpose p. Niksonienei, kuri 
atskrido su savo ęalyda. Daugy
bė kviestinių svečių"turėjo pro
gos pasisveikinti su prezidentie
ne, palydovais — sen. Derwins- 
kiu, sen. Percy, Illinois guber
natoriaus Ogilve žmona ir ki
tais. Priėmime dalyvavo ir KLB 
pirm. inž. E. čuplinskas su po
nia. Visus dalyvius pristatė V. 
Adamkus, kuris ir vadovavo sve
čių priėmimui.

Atžygiuoja šokėjai
Nors žmonių spūstis buvo di

delė, programa pradėta su mažu 
pavėlavimu. Pučiamųjų orkest
rui grojant maršą liaudies dai
nų motyvais, pradėjo žygiuoti 
šokėjų armija su vyriausia vado
ve G. Breichmaniene. Kiekviena 
grupė turėjo didelį užrašą — sa-

Susidegino trečias lietuvis
Didžioji spauda liepos 6 d. 

paskelbė žinią iš Maskvos, kad 
birželio 3 d. susidegino trečias 
lietuvis — Andruškevičius, 60 
metų amžiaus darbininkas; mirė 
sekančią dieną karinėje ligoni
nėje. Bandė susideginti ir ket
virtas lietuvis Zaližauskas, jau 
buvo apsipylęs benzinu, bet ne
spėjo pabraukti degtuko, nes 
pačiupo milicija ir suėmė. Abie
jų užmojo motyvai — protes
tas prieš sovietinę okupaciją. 
Pasak spaudos, žinios gautos iš 
Lietuvos. Jas paskelbė Toron
to dienraščiai “The Globe a. 
Mail” ir populiarusis “The To
ronto Star”.

Apie susideginimus ir religi
jos persekiojimą teberašo viso 
laisvojo pasaulio spauda. Pvz. 
milijoninio tiražo vokiečių laik
raštis “Der Spiegei” VII. 3. lai
doje gana plačiai aprašė Kau
no įvykius ir palygino juos su 
lenkų darbininkų sukilimu Dan
cige. Tuomet esą kompartijos 
vadai bijojo, kad sukilimo Įkarš
tis nepersimestų į Pabaltijo 
valstybes. Toji baimė atsinauji
nusi dabar, kai sujudo Lietuvos 

vo vardą ir vietovę. Tokių buvo 
daugiau kaip 50 (neįskaitant 
vaikų grupių, kurių buvo apie 
30). Vaikų grupės turėjo lauk
ti savo dalies šoninėse patalpo
se, nes arena buvo toli gražu 
permaža. Išsirikiavus grupėms 
bei įnešus vėliavas, suskambo 
JAV ir Lietuvos himnai. Šven
tės rengėjų komiteto pirm. dr. 
L. Kriaučeliūnas (programoje 
įrašytas dr. Leon Leonas) tarė 
įžanginį žodį, po kurio sekė 
svečių kalbos—sen. Derwinskio 
ir sen. Percy. Pastarasis prane
šė, kad jo pastangų dėka Lietu
vos vėliavą Apollo XVI erdvė
laivio buvo nugabenta mėnulin 
ir grąžinta žemėn. Ji būsianti 
saugojama Lietuvos pasiuntiny
bėje Vašingtone. Savo kalbą se
natorius baigė lietuviškai “Te
gyvuoja laisva Lietuva!”

Prezidentienės žodis
Kai oficialios dalies pranešė

jas V. Adamkus paskelbė, kad 
žodį tars p. Niksonienė, visa mi
nia spontaniškai atsistojo ir il
gai plojo. Prezidentienė, apsup
ta gubernatorienės, konsulienės 
p. Daužvardienės, senatorių ir 
kitų, su gėlių puokšte rankose, 
tarė žodį susirinkusiem lietu
viam, kurių ten buvo apie 15 
tūkstančių. Ji paminėjo, kad 
1968 m. taut, šokių šventėje da
lyvavo jos dukros ir grįžusios sa
kė, jog tai buvo “gražiausias 
pasaulyje spektaklis”. Jos ragi
nusios ir p. Niksonienę atvykti 
į šią šventę. Čikagoje pamačiusi, 
kad jai nėra reikalo keliauti po

(Nukelta j 3-čią psl.)

jaunimas, nes pasipriešinimo 
dvasia gali persimesti ir į kitus 
kraštus. “Der Spiegei” nurodo 
tokiai baimei duodantį pagrin
do faktą Maskvoje. Ten esą 
pašto dėžutėse prie namų rasta 
atsišaukimų, kuriuose “piliečių 
komitetas” ragina maskviečius 
demonstruoti ir streikuoti, nu
rodo kaip pavyzdį “dirbančiąją 
Kauno liaudį”, lenkų darbinin
kus Dancige, Gdynioje ir šteti- 
ne. Pasak laikraščio “Der Spie
gei”, tai galimybei sovietų va
dai yra pasiruošę. Jau pirmąją 
Kauno sukilimo dieną — gegu
žės 18 augščiausiojo sovieto 
prezidiumas Maskvoje nutarė 
masinių riaušių dalyvius griež
čiau bausti, būtent, 15 m. ka
lėjimo.

“France-Soir” 1972. V. 22 di
delėm raidėm skelbė: “Kruvinos 
riaušės Lietuvoj: Kremlius bijo 
naujų nacionalistinių prover
žių.” Benoit R a y s k i ilgame 
straipsnyje rašė: “Atrodo, kad 
įvykiai Lietuvoje reiškia pavo
ju. kurio reikšmės negali men
kinti nė vienas sovietų vadas, 
būtent, staigų nacionalizmo pra- 

taing, krašto apsaugos — M. 
Debre ir vidaus reikalų — R. 
Marcellin.. Anksčiau premjeru 
buvęs veteranas politikas Ed
gar Faure dabar gavo socialinių 
reikalų ministeriją. Iš naujojo 
premjero P. Messmer tikimasi 
De Gaulle laikus primenančios 
griežtesnės linijos, ypač užsie
nio politikos reikaluose. Prezi
dentą G. Pompidou sukrėtė 
prancūzų parodytas labai men
kas dėmesys referendumui, pa
tvirtinusiam Europos Bendro
sios Rinkos praplėtimą iki de
šimties kraštų. Bonnoje kancle
ris W. Brandi ir prez. G. Pom
pidou sutarė rengti Bendrosios 
Rinkos dešimtuko konferenci
ją šį rudenį ir siekti V. Europos 
ekonominio bei piniginio apjun
gimo. Iki to laiko Britanija vėl 
turės nustatyti tvirtą kursą lais- 
vojon rinkon paleistam savo 
svarui. Nemažą grėsmę prezi
dento G. Pompidou gaullistams 
parlamento rinkimuose gali su
daryti kompartijos sekr. G. Mar
eliais ir socialistų vado F. Mit
terrand paskelbtas bendras 
frontas. Jeigu komunistams ir 
socialistams pavyktu laimėti bal
sų daugumą, jie yra pasiruošę 
sudaryti koalicinę vyriausybę.

SKILIMAS PARTIJOJE
Japoniją valdanti liberalų de

mokratinė partija pasitraukusį 
premjerą E. Šato pakeitė buvu
siu prekybos ministeriu Kakuei 
Tanaka, nors premjeras E. Sako 
savo įpėdiniu buvo numatęs už
sienio reikalų minister} Takeo 
Fakudą. Pastarasis su savo šali
ninkais atsisakė įeiti į naujojo 
premjero K. Tanakos kabinetą, 
kai paaiškėjo, kad jo grupei ski
riamos tik dvi ministerijos. 
Premjeras K. Tasaka įsiparei
gojo sunormalinti santykius su 
komunistine Kinija ir pasirašyti 
taikos sutartį su Sovietų Sąjun
ga. Jis taipgi žada nepadidinti 
Japonijos piniginio vieneto je
nos vertės ir siekti geresnių san
tykių su JAV, kuriuos buvo 
įtempęs netikėtas prez. R. Nik- 
sono suartėjimas su komunisti
ne Kinija, laikinis muito padi
dinimas importui.

SUSIJUNGS KORĖJOS?
P. Korėjos sostinėje Seoule ir 

š. Korėjos sostinėje Pyongyan- 
ge buvo paskelbtas bendras pra
nešimas apie slaptus vyriausy
bių pasitarimus abiejų Korėjų 
sujungimo klausimu. Iniciaty
vos ėmėsi komunistinės Š. Ko
rėjos premjeras Kim II Sung, 
matyt, nesitikėdamas laimėjimo 
ginklo jėga. Sąjungos bus sie
kiama pačių korėjiečių taikio
mis pastangomis, be užsienio 
kraštų įsikišimo, vadovaujantis 
korėjiečių tautos vienybės prin
cipu. Tarp Seoulo ir Pyongyan- 
go bus pravesta speciali tele
fono linija, kurios dėka visus 
nesutarimus galės spręsti š. Ko
rėjos premjeras Kim II Sung ir 
P. Korėjos prez. Park Chung 

siveržimą Sov. Sąjungoje. Lie
tuva nėra vienintelis atvejis (iki 
1940 m. ji buvo nepriklausoma, 
jos 3 milijonai gyventojų yra ka
talikai ir tai uolūs katalikai), nes 
kiti kraštai yra paliesti tos pa
čios “ligos”. Ukrainoje jau iš
tisi metai suiminėjami intelek
tualai ir darbininkai ųž “bur
žuazinį nacionalizmą”. Kaukaze 
perkilnojami vietiniai pareigū
nai, nesugebėję atsispirti nacio
nalistiniams jausmams, kuriuos 
sovietinis režimas per 50 metų 
turėjo nuslopinti. Tas pats vyks
ta ir kitose baltiečių šalyse (Lat
vijoj ir Estijoj), kur 1940 m. 
įvykusi aneksija pasirodė dau
giau kaip “rusų imperializmo” 
tęsinys nei komunizmo per
galė”.

Hee bei jų atitinkami pareigū
nai tiesioginiais pokalbiais. Abi 
Korėjos sustabdo prieš viena 
kitą nukreiptą propagandą. Su
sijungimui pritaria prez. R. Nik- 
sonas. Visas šis klausimas betgi 
priklauso nuo komunisto Kim II 
Sung nuoširdumo, kuriuo nega
lima pilnai pasitikėti. Susijun
gimas gali būti tik priedanga 
valdžiai užgrobti.

DERYBŲ STALAS
Didelių nuostolių patyrusius 

S. Vietnamo kariuomenės dali
nius P. Vietname vis kiečiau 
ima spausti Saigono kariuome
nė. Kautynės jau vyksta dėl 
ofenzyvos pradžioj komunistų 
užimtos Quang Tri provincijos 
sostinės griuvėsių. Šią savaitę 
Paryžiuje atnaujinamos derybos 
gali tapti lemtingu karo užbai
gos posūkiu. Prez. R. Niksono 
patarėjas H. Kissinger prasitarė, 
kad šį kartą S. Vietnamas gali 
pradėti rimtus pokalbius. So
vietų Sąjungos ir komunistinės 
Kinijos visiškas nereagavimas į 
S. Vietnamo uostų blokadą, tai
kinius 100% tikslumu pasie
kiančios amerikiečių elektroni
nės bombos iš tikrųjų kompar
tijos vadams Hanojuje vieninte
le viltimi palieka tik derybų 
stalą Paryžiuje. Derybų vilkini
mas S. Vietnamo komunistų pro
pagandinėmis kalbomis tik padi
dintų aukų skaičių, nes bombar
davimas nebus sustabdytas de
rybų metu. Naujos karinės pa
ramos Hanojui nėra linkusi duo
ti nei Kinija, nei Sovietų Sąjun
ga, o ginklų ir naftos atsargos 
jau baigiasi.

ŽADA REFORMAS
Italijos koalicinės vyriausybės 

premjeras G. Andreotti parla
mentui pateikė savo planus, ku
riuose pagrindinis domesys ski
riamas kovai prieš ekstremistų 
grupes, baudžiamojo kodekso 
reformai, neturto sumažinimui 
pietinėje Italijoje, naujų mo
kyklų statyboms. Pasak prem
jero G. Andreotti, didžiausią 
pavojų demokratijai Italijoje su
daro fašistai ir komunistai. Nau
joji vyriausybė taipgi žada siek
ti V. Europos ekonominės ir pi
niginės sąjungos.

UŽBAIGĖ KELIONĘ
Havanon grįžo barzdotasis 

diktatorius F. Castro, per du 
mėnesius aplankęs eilę Afrikos 
ir R. Europos kraštų. Jo pasku
tinė viešnagė buvo skirta Mask
vai, kur paskutinį kartą jis lan
kėsi dar N. Chruščiovo valdy
mo laikais. Bendrame praneši
me pasisakoma prieš JAV lai
vyno įvykdytą §. Vietnamo uos
tų blokadą ir reikalaujama, kad 
amerikiečiai atiduotų Kubai sa
vo bazę Guantanamo įlankoje. 
Po šios propagandinės dalies 
pranešama, kad Kubą aplankys 
vadų “trojka” — L. Brežnevas. 
A. Kosyginas ir N. Podgornas. 
Maskva taip pat įsipareigoja ir 
toliau teikti Kubai ekonominę 
bei karinę paramą.

UŽDRAUDĖ AGUONAS
Turkijos vyriausybė uždrau

dė savo ūkininkams auginti 
opiumo aguonas, nusilenkdama 
JAV spaudimui. Apie 70% viso 
heroino ir morfino JAV narko
manai gaudavo iš Turkijos. 
Prieš dešimt metų turkai opiu
mo aguonas augino net 42 pro
vincijose, o šiemet jos buvo leis
tos tik 4 provincijose. Visiškas 
opiumo aguonų uždraudimas pa
lies apie 90.000 ūkininkų, ku
riem JAV pažadėjo $35,7 mili
jono paramą kitos rūšies pasė
liams. Tokia parama ūkininkai 
nėra patenkinti, nes opiumo 
aguonų vienas akras jiem duo
davo $1.250 gryno pelno.
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® RELIGINIAME GIMIME
* Bendrijos rėmų istorišku

mas kiekvienam tikinčiajam yra 
griimtinas, pasak popiežiaus 

auliaus VI. Jei Bendrija yra 
Dievo tauta ir Kristaus Mistinis 
Kūnas, jeigu ji yra matomas 
pastatas, kuriame dvelkia Šv. 
Dvasia, tai esą negalima apsiei
ti be hierarchinės struktūros, 
kurios pats Kristus norėjo kaip 
pagrindo bei kelrodžio tikinčių
jų bendruomenei. Bendrija ga
linti būti kritikuojama, ir tai 
esą sveika, tačiau šiuo metu 
reiškiasi dvejopa kritika: viena 
— draugiška, objektyvi ir sykiu 
pagarbi, o kita — pikta, visur 
jieskanti tik blogio. Vatikano 
radijas, komentuodamas popie
žiaus žodžius, paaiškino, kad ti
kinčiųjų priklausymas Bendri- 
i'ai negali būti aklas ir neatsa- 
:ingas veiksmas, kuris užsimer

kia iškrypimams, nėra nuošir
dus. Visdėlto kritiškumas per
žengia savo ribas, kai jis remia
si šmeižimu ir pykčiu.

* Ukrainiečių sinodas vėl tu
rėjo savo susirinkimą Romoje. 
Jj sušaukė kard. Josip Slipyj. 
Ukrainiečiai vis dar tebesisten- 
gia gauti Vatikano leidimą uk
rainiečių patriarchatui steigti. 
Patriarchatas būtų jiems ypa
tingas ramstis kovai savo gimti
nėje prieš komunizmą.

* Zairo respublikoje katalikų 
padėtis vėl pagerėjo, ir buvo 
leista ištremtam kard. Joseph 
Malula sugrįžti namo po 4 mė
nesių užsienyje. Valdžios politi
nės partijos celės seminarijose, 
prieš kurias kardinolas prieši
nosi, visdėlto įsteigtos.

* Naujai įsteigta maronitų 
katalikų vyskupija Detroite, ap
imanti visą Aineriką. Ji vadin
sis šv. Marono vardu. Jos pir
muoju vyskupu paskirtas Fran
cis M. Zayek. Vyskupija aptar
naus 150,000 tikinčiųjų 43 pa
rapijose. Maronitų apeigos yra 
labai senos — iš V šimtmečio. 
Daugiausia tų apeigų katalikai 
yra libaniečiai.

* įsteigta popiežiškoji Rytų 
apeigų Bendrijų nuostatų per
tvarkymo komisija. Jos viršinin
ku paskirtas siro-malabariečių 
apeigų kardinolas Joseph Pare- 
cattil. Vatikano radijas pranešė, 
kad 1949-1957 m. laikotarpyje 
Rytų apeigų katalikams buvo 
išleista 1,950 nuostatų santuo
kos, Bendrijos turtų ir liturgi
nių apeigų klausimais. 1959 m. 
buvo parengti ir visas kitas sri
tis apinią nuostatai, tačiau jų iš
leidimas buvo sulaikytas, nuta
rus sušaukti II Vatikano santa- 
rybą. Dabartinė komisija turė
sianti peržiūrėti visus tuos nuo
status ir juos perredaguoti II 
Vatikano santarybos dvasioje.

* 280 brazilų katalikų vienuo
lių ir pasauliečių gavo teisę da
linti Komuniją. Tą teisę specia
liomis iškilmėmis suteikė kard. 
Eugenio Sales. Brazilijoje vie
nas kunigas proporcingai turi 
aptarnauti 6,500 tikinčiųjų, to
dėl tokia pagalba ten ypatingai 
reikalinga.

* Katalikų darbininkų drau
gija Italijoje, kurios vienas pra
dininkų prieš 26 metus buvo 
kun. Giovanni Battista Monti- 
ni, dabar jau žengia nelabai aiš
kiu keliu. Italijos vyskupai vėl 
patvirtino savo pernai padary
tąjį sprendimą: neduoti šiai 
draugijai finansinės paramos, 
nes ji tapusi prokomunistine. 
Tai, žinoma, labai skaudu jos 
steigėjui — dabartiniam popie
žiui.

M O H AWK
FURNITURE LTD.
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* “Kardinolų kabinetas”, pir
mininkaujamas popiežiaus, 
svarstė Vatikano kurijos refor
mos penkerių metų rezultatus. 
Tris valandas trukusiame posė
dyje pranešimus padarė visų pa
grindinių įstaigų vadovai — kar
dinolai. Tokie posėdžiai perio
diškai vykdavo ir per tuos pen
kerius metus, tačiau jiems visa
da pirmininkaudavo valstybės 
sekretorius kard. Jean Villot. 
Popiežius, užbaigdamas posėdi, 
pagyrė iki šiol atliktą darbą ir 
pabrėžė, jog tai dar neviskas. 
Ateityje dar turėsią būti iš
spręsti šie dalykai: paskirų ku
rijos raštinių kompetencija; iš
vystymas bendrijinio principo, 
kad butų galima tinkamai pa
laikyti Vatikano kurijos santy
kius su paskiromis vyskupijo
mis; dabartinių normų pageri
nimas; įgalinimas vyskupų kuo 
daugiau veikti savarankiškai ir 
tuo pačiu turėti atviresnį ir 
laisvesnį ryšį su Vatikanu.

* Kova tarp pažangiųjų ir 
konservatyviųjų katalikų Out- 
reau miestelyje, Prancūzijoje, 
išsivystė iki tokio laipsnio, kad 
pažangieji pasisakė prieš vaikų 
pirmosios Komunijos iškilmes* 
ir parapijos klebonas jas už
draudė. Tada konservatyvieji iš
sikvietė du kunigus iš kitos pa
rapijos, ir pirmosios Komunijos 
pamaldos bei iškilmes įvyko 
miestelio salėje. Pirmąją Ko
muniją tą dieną priėmė 50 vai
kų. Pasirodo, panašūs įvykiai 
yra atsitikę ir kitose 29 Arras 
vyskupijos parapijose.

* Katalikų ligoninė New Or
leans mieste grąžino $100,000 
federacinę paskolą ir atsisakė 
$400,000 vėlesnės paskolos sa
vo statybai, kad vėliau nebūtų 
priversta savo pastatuose vyk
dyti abortus. Winnipege, Mani- 
toboje, Kanados katalikiškų li
goninių draugijos pirmininkas 
John Connors pareiškė, kad ka
talikiškosios ligoninės Kanadoje 
užsidarys, jeigu bus verčiamos 
atlikti abortus. Kanadoje kata
likiškos ligoninės gauna federa
cinės valdžios paramą ir todėl 
abortų šalininkai reikalauja jo
se abortų darymo.

* Iš kunigų šio meto tikin
tieji laukia tinkamo savo kuni
giškų įsipareigojimų atlikimo, 
— pareiškė popiežius Paulius 
VI, kalbėdamas 23 JAV kuni
gams, švenčiantiems savo 25 m. 
kunigavimo sukaktį. Jis skatino 
senus kunigus būti pavyzdžiu 
jauniesiems ir jiems padėti. Po
piežiaus Pauliaus VI leidimu su
kaktuvininkai Mišias konceleb- 
ravo prie pagrindinio šv. Petro 
bazilikos altoriaus, prie kurio 
Mišias laiko tiktai popiežius ir 
kuris nors iš kardinolų, gavęs 
popiežiaus leidimą. Pasak Vati
kano radijo, tai buvusios pirmo
sios prie to altoriaus atlaikytos 
Mišios anglų kalba. Po savo kal
bos popiežius pasikvietė tris su
kaktuvininkus vyskupus — Pau
lių Marcinkų, Richard Ham ir 
John May — ir su jais bendrai 
suteikė palaiminimą.

* Pasaulio Bendrijų Taryba 
ir Katalikų Bendrija dar nesusi
tarė dėl Katalikų Bendrijos ofi
cialaus įsijungimo į Pasaulio 
Bendrijų Tarybą. Sprendimas 
turės būti padarytas popiežiaus 
ir Pasaulio Bendrijų Tarybos vi
suotinio suvažiavimo 1975 m. 
Šiuo metu tas klausimas tebėra 
studijuojamas Vatikane. Yra ar
gumentų už ir prieš.

Kun. J. Stš.

Ryšium su tikinčiųjų petici
jomis Sov. Sąjungos valdžiai ir 
Jungtinių Tautų sekretoriui, 
okupuotos Lietuvos vyskupai 
bei vyskupijų valdytojai buvo 
okupacinės valdžios paspausti 
imtis atitinkamų priemonių 
prieš parašų rinkimą ir aplamai 
tikinčiųjų sujudimą. Per religi
niams reikalams skirtą įgalio
tinį J. Rugienį Maskva pareika
lavo, kad pirmiausiai būtų su
tramdyti kunigai. Vyskupai bei 
valdytojai, vykdydami įsakymą, 
paskelbė ganytojinį laišką ir įsa
kė kunigams jį perskaityti iš sa
kyklų 1972 m. balandžio 30, sek
madienį, vietoje pamokslo.

Kas rašoma?
To ganytojinio laiško tekstas 

pasiekė ir Vakarus. Jame prisi
menamas Velykų šventės 
džiaugsmas ir sakoma:

Tačiau mūsų džiaugsmą temdo kai 
kurie rimti dalykai, nuodijantys baž
nytinį gyvenimą, ardantys tikinčiųjų 
vienybę bei nešantys skaudžius pa
darinius pačiai Lietuvos Bažnyčiai, 
šie faktai skatina mus prabilti bend
ru laišku.

Toliau rašoma, kad Bažnyčia 
yra Kristaus Sužadėtinė, kad’ jai 
pavesta skelbti bei saugoti Kris
taus Evangelija, kad ji yra ne
klystanti ir nesugriaunama tikė-

LIETUVIAI LAUKIA
KARO | ALBINAS GRAŽIŪNAS

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Organizacinio štabo veikla

LAF pagrindinis Kauno šta
bo uždavinys buvo rūpintis or
ganizaciniais reikalais, šios sri
ties reikalais rūpintis buvo pa
skirti keturi štabo nariai — dr. 
A. Damušis, L. Prapuolenis, pik. 
dr. J. Vėbra ir P. Žukauskas. 
Patį praktinį organizavimo dar
bą daugiausia vykdė L. Prapuo
lenis, kuris tam uždaviniui sky
rė visą savo laiką.

Nuo sudarymo vieningo lietu
vių antisovietinio pogrindžio 
buvo griežtai laikomasi organi
zavimosi numatytomis mažomis 
3—5 asmenų grupėmis. Tokią 
grupę suorganizavęs asmuo ėjo 
josios viršininko pareigas.

Pogrindžio vadovybės organi
zacija buvo pritaikyta prie kraš
to administracinio padalinimo, 
zlpskrityse buvo suorganizuoti 
LAF štabai, kurie vadovavo ati
tinkamose apskrityse visai akty
vistų veiklai. Aktyvistų veikla 
buvo pagrįsta decentralizicijos 
principu, todėl jų apskričių sta
bai veikė savarankiškai, laiky
damiesi tik bendrų instrukcijų.

Ryšiams su apskričių štabais 
Vilniaus ir Kauno štabai buvo 
paskyrę savo ryšininkus: žemai
čių krašto apskritims ir Šiaulių 
miestui—buvusį žemės ūkio mi
nister! S. Putvinskį ir Itn. N., 
Sūduvai — archit. J. Pajaujį ir 
N., Panevėžio sričiai — kpt. Ky
lių, Dzūkų kraštui — inž. Ig. 
Janavičių, Augštaičių kraštui — 
P. Žukauską ir Stasiuką. Vil
niaus ir Kauno sričių veikia bu
vo Vilniaus ir Kauno sričių šta
bų žinioje.

Gausios eilės
Ligi karo pradžios lietuvių 

antisovietinio pogrindžio orga
nizavimas buvo pasiekęs gana 
gerų rezultatų. Jo celių ar bent 
narių buvo visur, net ir ten, kur 
okupantai greičiausiai mažai be
sitikėjo. Buvusiam nepriklauso
mybės laikais kriminalinės po
licijos valdininkui V. Budriui 
net pavyko infiltruotis j NKVD. 
Tai įgalino jį informuoti akty
vistų vadovybę apie enkavedis
tų užsimojimus bei veiksmus. 
Vadinamų liaudies milicininkų 
tarpe, kurie buvo perėmę buvu
sios Lietuvos viešosios policijos 
pareigas, nors okupantai į juos 
buvo atrinkę tik ypatingai jų 
patikimus, buvo žymus skaičius 
pogrindinių aktyvistų. Kaikurie 
jų, karui prasidėjus, buvo pir
mieji, kurie parūpino iš tos mi
licijos arsenalo pasiruošusiems 
sukilti aktyvistams trūkstamų 
ginklų. Gi Kaune kaikurių nuo
vadų milicininkai masiškai ir su 
ginklais perėjo pas sukilėlius. 
Tarp lietuvių karių antisovieti- 
nis pogrindis buvo įsistiprinęs 
net daugiau, kaip kur nors ki
tur. Įvairiose administracijos 
įstaigose, mokyklose, įmonėse 
ir pagaliau mažų miestelių bei 
kaimų gyventojų tarpe jau vei
kė aktyvistų celės.

Slapti ryšiai
Vienu pogrindžio organizavi

mu aktyvistų Kauno štabo dar
bas tačiau ribotis negalėjo. Jam 
teko imtis ir kitų uždavinių. 
Kartu su Vilniaus aktyvistų šta
bu jam teko palaikyti ryšį su 
LAF vadovybe Vokietijoje. In
formacijoms perduoti buvo pa
prastai naudojamasi netoli Klai
pėdos krašto gyvenusios ryši
ninkės pagalba. Tiesiogiai su ja 
ryšį palaikė ir siunčiamas akty
vistų vadovybei informacijas

Lietuvos vyskupai kryžminėje ugnyje
Vyskupai bei valdytojai verčiami pasisakyti prieš savo tikinčiuosius 

jimo ir doros dalykuose, kad ti
kintieji privalo klausyti savo ga
nytojų. Tai minčiai pagrįsti duo
dama visa eilė citatų iš Sv. Raš
to ir Bažnyčios Tėvų ir sakoma: 

Tačiau įvairūs faktai, išplaukian
tys iš ypatingo istorinio momento, 
kuriame Bažnyčia gyvena mūsų die
nomis, kai kurių kunigų ir tikinčių
jų yra skubotai, lengva ranka, ver
tinami. Kai kas, matydamas atskirus 
Bažnyčios sunkumus, nusimęna, daro 
trumparegiškas išvadas, pradeda ne
pasitikėti net Dievo Apvaizda, pačiu 
Kristumi, lyg tai Jis nesirūpintų sa
vo Sužadėtine Bažnyčia. Tokie asme
nys, neturėdami jokios teisės, imasi 
nepateisinamų veiksmų tarsi jiems 
nerūpėtų Bažnyčios ateitis, tarsi jie 
būtų pamiršę, kad “Bažnyčia naudo
jasi vien tomis priemonėmis, kurios 
sutinka su Evangelija ir bendruoju 
labu, atsižvelgiant į laiko ir vietos 
skirtingas aplinkybes”. “Kas tik pasi
švenčia Dievo žodžio tarnybai, pri
valo naudotis Evangelijai būdingais 
keliais ir priemonėmis, kurios dau
geliu atžvilgių skiriasi nuo žemiškos 
valstybės priemonių” (Gaudimu et 
Spės, 76).

Negerovės
Po šio įvado vyskupai bei vai-

jai perduodavo S. Putvinskis. 
Si ryšininkė, padedant broliams 
N., tas informacijas per Klaipė
doje veikusius aktyvistus pa
siųsdavo vadovybei į Berlyną.

Tas kelias ir tos ryšininkės 
bei josios talkininkų pagalba bu
vo naudojama siunčiant ryšinin
kus į Vokietiją, o taip pat pade
dant pereiti sieną turėjusiems 
nuo sovietinio teroro trauktis į 
užsienį.

Sukilimo pareigūnai
Kauno aktyvistų štabui teko 

vykdyti ir visus pasiruošimus 
sukilimui Kaune bei jo srityje, o 
Vilniaus štabui — Vilniuje ir jo 
srityje. Tiems pasiruošimams 
vykdyti buvo paskirti kiekvie
nai sričiai atsakingi pareigūnai: 
ryšio reikalams — J. Rudokas, 
policijos — Itn. Jucevičius, 
spaudos ir propagandos — Itn. 
S. Tilinskas (jį enkavedistams 
suėmus, pareigas perėmė stud. 
J. Sapalas), radijo ryšio — R. Ša
tas ir Pundžius, radijo stoties 
bei radiofono — J. Stonys ir N., 
sanitariniams reikalams ir ry
šiams su pasienio ligoninėmis *— 
stud. med. B. Stasiukaitis, ry
šiams su kariuomenės štabais — 
pik. Tautvilą, pik. M. Mačiokas 
ir N.

Paskirtieji rūpintis tam tikro
je srityje stengėsi pasiimtus už
davinius tinkamai ir laiku atlik
ti. Ryšio reikalais rūpinęsis J. 
Rudokas net parūpino aktyvistų 
veikėjams leidimus vaikščioti 
vadinamose mirties zonose, kur 
be specialaus leidimo niekas ne
galėjo įeiti. Tokios vietos Kau
ne buvo tiltų, geležinkelio sto
ties ir tunelio rajonai. Taip pat 
buvo pasirūpinta, kad susisieki
mo reikalams būtų galima gauti 
telefono-telegrafo stoties leng
vąsias automašinas. Medikų 
grupė savo žinioje turėjo greito
sios pagalbos mašinas, kurios su
kilimo metu buvo panaudotos ir 
kitiems eismo bei transporto 
reikalams.

Radijo ryšiams buvo planuo
jama panaudoti pačioj sukilimo 
pradžioj užimtą radijo stotį ir 
radiofoną, tačiau teko skaitytis 
su galimybe, kad, karui prasi
dėjus, gali nepavykti radijo sto
tį ar radiofoną užimti arba ga
lėjo būti viskas sunaikinta prieš 
užėmimą. Tad buvo ne tik pasi
rūpinta atsarginėm dalim, jei 
reikėtų radijo stotį ar radiofoną 
taisyti,’ bet ir įsigyta keletas 
trumpų bangų siųstuvų. Vienas 
jų buvo įrengtas Žaliajame kal
ne, prie Žemaičių ir Aušros gat
vių sankryžos vieno namo rūsy
je. Kitas — stud. K. Ambrozai- 
čio kambary Mateikos gatvėje. 
Paskutinėmis dienomis prieš ka
rą trumpų bangų siųstuvas dar 
buvo įrengtas ir Aleksote.

B. Stasiukaitis ne tik pasirū
pino greitosios pagalbos maši
nomis, bet ir numatė kautynių 
atvejui greitosios pagalbos 
punktus bei personalą. Rūpi- 
nintis ginklų įsigijimu, buvo 
palaikomi ryšiai su aktyvistų pu
sėn perėjusiais milicininkais 
nuovadose. Tuo daugiausia rū
pinosi Itn. Jucevičius. Taip pat 
buvo paruošti planai užimti pa
čiu sovietų karinius ginklu san
dėlius. Ypač aktyvistų dėmesį 
buvo atkreipęs raudonosios ar
mijos didelis ginklų sandėlis 
Parodos aikštės paviljonuose. 
Šio ginklų sandėlio paėmimui •! 
planus paruošti buvo pavesta 
inž. V. Lapui ir P. Žukauskui.

Kovos vienetai
Kai aktyvistų vadovybė vyk

dytojai savo laiške primena kai- 
kurias Lietuvos religiniame gy
venime pasitaikančias negero
ves:

1. Atsitinka, kad kai kuriose para
pijose tikintieji nenori pripažinti 
tiesioginių savo ganytojų ir “apašta
lavimo” darbą parapijoje ima dirbti 
šalia klebono ar net prieš kunigo 
pastoraciją.

2. Neretai tikintieji pareiškia nie
kuo nepamatuotą nepasitenkinimą, 
kai jų kunigas keliamas į kitą para
piją, Vyskupijų Valdytojai, turėda
mi prieš akis visos jiems patikėtos 
bažnyčios reikalus, kunigus taip 
skirsto, kad tikintiesiems būtų kiek 
galint daugiau dvasinės naudos.

3. Pagaliau, paskutiniu laiku kai 
kuriose parapijose neatsakingi as
menys, kunigų ir tikinčiųjų vardu, 
prie bažnyčių arba net pačiose baž
nyčiose, o kartais lankydamiesi į 
namus, renka ant lakštų su teksiu ar 
net be jokio teksto parašus, neva 
tam, kad kleboną iškeltų, kad baž
nyčios neuždarytų, kad paskirtų ku
nigą, kad klebono ar vikaro neiš
keltų ir t.t. Tie parašų rinkėjai vė
liau pakeičia ar parašo tekstą prie 
jo pridėdami surinktus parašus. Bet 

dė pasiruošimus bendru mastu, 
atskiri padaliniai ir kovos vie
netai ruošėsi savo uždaviniams. 
Kaip tasai pasiruošimas buvo 
vykdomas, gali gerai pavaizduo
ti aprašymas, kaip dirbo Kaune 
Veterinarijos Akademijos stu
dentai. Vienas šios akademijos 
studentų aktyvistų pirmosios 
trejukės narys palaikė ryšį su 
LAF štabu ir Vytauto Didžiojo 
Universiteto aktyvistais, kitas 
turėjo sudaryti aktyvistų bran
duolius “Lietūky”, “Maiste” ir 
“Valgy”, trečias — organizuoti 
aktyvistus pačioje akademijoje. 
Vienas iš to trejeto, K. Ambro- 
zaitis, apie tą pasiruošimą rašo:

\ isl laukė vokiečių-rusų karo, 
kaip vienintelio išsigelbėjimo. Vy
tautas pranešdavo, kad vokiečiai ra
gina sabotuoti, ruoštis, numesią, 
ginklų. Iš Berlyno LAF organizato
rių ateidavo perspėjimai j vokiečių 
raginimus žiūrėti kritiškai. Tačiau 
ryšio nebuvo galima nutraukti. Kovo 
įnėn. gavau Įsakymą nustatyti vietas 
ginklams numesti ir atžymėti žemė
lapyje, nustatyti ženklus eventua
liam ryšiui su lėktuvais. Po dviejų 
savaičių viskas buvo atlikta, ir že
mėlapį su atitinkamais ženklais per 
žalią sieną pasiuntėin į Vokietiją 
LAF atstovams. Atžymėjom dvi vie
tas tarp Girkalnio ir Betygalos ir 
vieną vietą Kauno priemiestyje ties 
Lapių ūkiu. Kadangi nebuvo duota 
datos, tai nustatytose vietose nakti
mis budėjimas buvo vykdomas iki 
karo pradžios. Tik vėliau paaiškėjo, 
kad tai buvo vokiečių apgaulė. Ge
gužės mėnesio pradžioje jau turėjo
me visus reikiamus planus ir buvo
me pilnai pasiruošę. Trūko tik gink
lų. Gegužės gale buvo susitarta, kad 
bet kuriuo laiku galim perimti Kau
no senamiesčio “Lietūkio” sandėlių 
raktus, miltų atsargos buvo išdėsty
tos patikimose maisto krautuvėse. 
Maisto konservų didelės atsargos bu
vo sukrautos dviejų gastronomijos 
krautuvių rūsyje Vilijampolėj, suda
ryti apsaugos būriai prie fabrikų, 
numatyti patruliai, net pardavėjai 
maisto krautuvėse sukilimo metu, 
paruoštas planas išlaisvinti kalinius 
iš IX forto ir t. t. Ryšiui panaudo- 
(lavom LR Kryžiaus mašinas, nes 
kai kurie šoferiai buvo mūsų žinio
je, o tų mašinų rusai paprastai ne
tikrindavo. Tuos planus patikrinom 
masinių išvežimų metu birželio mėn. 
Visi būriai buvo parengtyje, tačiau 
buvo įsakyta sunkvežimių neliesti. 
Radijo ryšys su Vokietija pasidarė 
sunkus, nes rusai labai gaudė ir 
greitai nustatydavo siųstuvo vieta. 
Vieną birželio vakarą Vytautas pa
prašė pasiųsti keletą žmonių siųstu
vo apsaugai transliacijos metu. Tada 
studentai technikai mėgino susirišti 
su užsieniu iš Aleksoto. Pavyko. 
Duota suprasti, kad karas kiekvienu 
momentu gali prasidėti. Nesulauk
dami ginklų, turėjom bent pradžiai 
patys jų pasirūpinti. Tada jau bu
vom susirišę su milicija, nes pavyko 
surasti keletą patikimų žmonių. Per 
savo ryšininką studentą V. pasky
riau pasimatymą su vienu milicinin
ku. Pasimatymo vieton atėjo vieno 
skyriaus viršininko pavaduotojas. 
Patikėti juo buvo sunku, tačiau 
lengvapėdiškai pažadėjo, kad kai 
duosime įsakymą, galėsiąs nuginkluo
ti visą skyrių ir ginklus pristatyti, 
kur reikia.” (“J Laisve”, 1956, nr. 
10(47), 26—27 p.).

Tenka pastebėti, jog tasai su 
nepasitikėjimu sutiktas milici
jos viršininkas savo žodį ištesė
jo — prasidėjus karui atgabeno 
Veterinarijos Akademijos akty
vistams iš milicininku surankio
tus neva patikrinti pistoletus.

(Bus daugiau)

juk tai yra klastojimas. Mus labai 
stebina, kad pasitaiko tikinčiųjų, ku
rie pasirašo nežinodami dėl ko ir 
kam bei negalvodami kokios bus to 
pasekmės.

Mes neturėaume pamiršti, kad ne
atsakingų raštų pasirašinėjimas at
siliepia santykiams tarp Bažnyčios 
ir valstybės, kelia nesusipratimus. 
Tokie dalykai negali atnešti Bažny
čiai nieko gero.

Mes neturėtume pamiršti, kad ne- 
mesį į tai, jog kiekvienas tikintysis, 
o tuo labiau kunigas, privalo jausti 
atsakomybę už savo veiksmus prieš 
Bažnyčią ir Dievą.

Laiškas baigiamas skatinimu 
ugdyti Bažnyčioje tarpusavio 
pagarbą, santaiką, vienybę ir 
meilę.

Tikinčiųjų reakcija
Nežiūrint dabartinės Lietu

vos religinės ir politinės būklės, 
atrodo, kad tas laiškas niekuo 
dėtas, primenąs tik bendro po
būdžio tikinčiųjų pareigas. Vi
sai kitaip į jį pažiūrėjo Lietuvos 
žmonės, ypač tie, kurie kovoja 
už tikėjimo laisvę. Jie tame vie
šame rašte įžiūrėjo visišką nusi
lenkimą persekiotojams ir pa
smerkimą parašų rinkimo raš
tams, prašantiems religinės lais
vės, nes dabartinė priespauda 
pasidarė nebepakenčiama. Ta
me vyskupų bei valdytojų laiške 
buvo įžiūrėta Maskvos -valia, 
kalbanti priverstų vyskupų bei 
valdytojų lūpomis. Dėlto tiktai 
25% kunigų tą laišką perskaitė 
iš sakyklų. * Daugelis jų išleido 
laiško pabaigą, smerkiančią pa
rašų rinkimą. Prieš balandžio 
30 d. dekanai buvo įpareigoti 
aplankyti savo kunigus ir para
ginti, kad perskaitytų minėtąjį 
laišką iš sakyklos. Kaikuriuos 
kunigus aplankė net saugumo 
pareigūnai, stengdamiesi pa
spausti, kad skaitytų aną raštą 
ir dar plačiau paaiškintų. Ne
žiūrint daryto spaudimo ir gra
sinimų, net nevisi dekanai tą 
laišką skaitė. Dėlto jie buvo pa
šaukti į kurijas aiškintis. Saugu
mo organai ėmė tyrinėti, kas iš 
kunigų neskaitė. Dėlto visiems 
pasidarė aišku, kad šis Lietuvos 
vyskupų bei valdytojų prabili- 
mas nebuvo laisvas, kad jis bu
vo pridengta valdžios priemonė 
priversti tikinčiuosius atsisaky
ti savo akcijos už tikėjimo lais
vę-Kad taip iš tikrųjų yra, liu
dija ne tik ganytojinio laiško 
turinys, bet ir faktas, jog 1972 
m. balandžio 11 d. J. Rugienis 
ir Orlovas (iš Maskvos atvykęs 
kulto reikalų įstaigos atstovas) 
sušaukė Kauno arkivyskupijos 
kūnijos patalpose Lietuvos vys
kupų ir valdytojų pasitarimą, 
kuriame reikalavo paruošti mi
nėtą ganytojinį laišką.

Kunigų laiškas
Į tą ganytojinį laišką ypač 

jautriai atsiliepė dauguma kuni
gų atskiru raštu, pasisakančiu 
prieš kaikuriuos to laiško tvirti
nimus. Jame sakoma, kad vys
kupai bei valdytojai, paklusę ko
munistų prievartai, rėmęsi klai
dingom informacijom, kad jo
kios klastos parašų rinkime ne
buvo. Esą ateistai nori Bažnyčią 
sukompromituoti, susprogdinti 
iš vidaus. Jiems tai iš dalies pa
vykę. Kai prieš 1972 m. balan
džio 30 d. vyskupui Pletkui bu
vo priminta, kad minėtasis ga- 
nytojinis laiškas skaudžiai pa
liečia tikinčiuosius ir griauna 
vyskupų autoritetą, jis atsakė: 
“Jau sugriautas vyskupų autori
tetas”.

Kunigų laiške yra ir karčios 
kritikos vadovybės adresu:

Manome, kad šis laiškas (ganyto
jų) atvers ir Vatikano diplomatijai 
akis. Jau perdaug aišku, kad mums 
užtenka visokių valdžios pastatytų 
monsinjorų, vyskupų. Ačiū Dievui, 
kad Lietuvos tikintieji turi du vys
kupus tremtyje, kurie su visais iš
gyvena skaudžią Lietuvos Bažnyčios 
dalią ir nepalūžta (matyt, turi gal
voje vysk. J. Steponavičių ir vysk. 
V. Sladkevičių, Red.). Jais tikintieji 
didžiuojasi, panašiai kaip vysk. Ma
tulioniu, Reiniu ir kt.

Apie valstybės ir Bažnyčios 
santykius, minimus 
laiške, sakoma:

Apie kokius santykius 
ma? Apie katės ir pelės 
Ar galima džiaugtis gerais santy
kiais? Nėra katekizmų, maldaknygių, 
spaudos. Vaikai negailestingai, prieš 
tėvų valią bedievinami. Seminarija 
išleidžia vos šešis kunigus, o numirš
ta apie 20. Klierikai saugumo orga
nų yra persekiojami — verčiami 
dirbti agentais. Kunigai baudžiami 
lageriais. Veikliausi kunigai ordiną- 

ganytojų

čia kalba- 
santykius?

Simonui Giedraičiui
mirus Lietuvoje, jo sūnų PETRĄ GIEDRAITĮ 

su šeima nuoširdžiai užjaučia —

rų rankomis sugrodami į mažas pa
rapijas. Inteligentai tiesioginiu ir 
netiesioginiu būdu persekiojami už 
bažnyčios lankymą. Rugienis diktuo
ja ganytojinius laiškus, terorizuoja 
kunigus. Lietuvos Bažnyčia verčia
ma būti valdžios padlalže... Ką mes 
dar turime prarasti, ko dar neprara
dome? Truputį asmeninio gerbūvio 
ir ribotos asmeninės laisvės?

Pagaliau skatinama tęsti ko
vą už tikėjimo laisvę ir nebijoti 
kentėjimo už tikėjimą. Tas ku
nigų laiškas parašytas 1972 m. 
gegužės mėnesį.

Kietose replėse
Tuo būdu Lietuvos vyskupai 

vis labiau atsiduria kryžminėje 
ugnyje. Iš vienos pusės spau
džia Maskva, reikalaudama pa
klusti arba rinktis kalėjimą, iš 
kitos — reiškia nepasitenkini
mą tikintieji ir reikalauja iš vys
kupų bei valdytojų tvirtesnės 
laikysenos. Kai žmonės mato, 
kad kunigai yra vyskupų bau
džiami už uolų pareigų ėjimą, 
daro išvadą, kad vyskupai yra 
tapę komunistinės valdžios įran
kiais. Toks viešas atvejis yra bu
vęs nuteisus kun. J. Zdebskį ir 
kun. P. Bubnį. Vienas kitas ku
nigas paprašė tikinčiuosius pasi
melsti už nuteistuosius. Uz tai 
Kauno vyskupai juos buvo pri
versti suspenduoti. Kunigai labai 
dažnai kilnojami reikalaujant 
religinių reikalų įgaliotiniui J. 
Rugieniui. Dėlto žmonės prieši
nasi, renka parašus ir stengiasi 
apginti savo kunigą, nekaltai 
baudžiamą.

Tokią būklę sudarė ne kas ki
tas kaip Kremlius, pasitelkęs sa
vo patikėtinius lietuvius. Vysku
pus jie padarė savo įrankiais, 
kurie turi tarnauti prievartinio 
režimo mechanizmui. Kad dėl
to tikinčiųjų masėse kyla nepa
sitenkinimas, kad tuo būdu pa
kertamas vyskupų autoritetas, 
Maskva tik džiaugiasi — juo ti
kintiesiems blogiau, juo komu
nistams geriau.

Nevalia prašyti
Vyskupai ir valdytojai, žino

ma, mato susidariusią būklę, 
norėtų padėti savo ganomie
siems, bet yra bejėgiai. Dėlto ti
kintieji patys klabina okupaci
nės valdžios duris, prašydami 
nevaržyti religijos laisvės, grą
žinti pamaldoms atimtas švento
ves. Pvz. Klaipėdos katalikai 
1972 m. kovo mėnesį pasiuntė 
kompartijos gen. sekr. L. Brež
nevui prašymą, kad grąžintų pa
maldoms neteisėtai uždarytą 
bažnyčią. Prašymą pasirašė 3923 
asmenys. Kadangi prašymas bu
vo pasiųstas parapijos komiteto 
nario Jono Saunoriaus vardu, 
po kelių savaičių atėjo praneši
mas, kail laiškas įteiktas adresa
tui. Buvo tikėtasi sovietinių 
įstaigų palankaus atsakymo. De
ja, vietoj atsakymo atvyko sau
gumo pareigūnai, atėmė pašto 
pranešimą ir tardė, primygtinai 
klausinėdami, kas buvo minėto 
prašymo iniciatoriai. Negana to 
— J. Saunorius turėjo vykti pas 
religinių reikalų įgaliotinį Vil
niuje, kur vėl buvo klausinėja
mas apie prašymo organizato
rius. Saugumo organai ėmė bud
riau sekti Klaipėdos katalikus. 
Kai Velykų proga prie uždarytos 
šventovės susirinko būrelis ti
kinčiųjų ir atsirado du fotogra
fai mėgėjai, saugumiečiai sulai
kė juos ir apkaltino neleistinu 
fotografavimu. Esą jiedu norėję 
nuotraukas persiųsti užsienin.

Panašus atvejis buvo 1971 m. 
gruodžio mėnesį Kučiūnuose, 
Lazdijų rajone. Ten 700 parapi
jiečių pasiuntė prašymą Brež
nevui, kad leistų baigti statyti 
mūrinę šventovę (sienos buvo 
pastatytas dar prieš karą). įga
liotinis J. Rugienis pasikvietė 
kleboną bei parapijos komitetą 
ir prašė nuraminti žmones. Po 
to Lazdijų saugumo viršininkas 
pasikvietė* kleboną ir pranešė, 
kad leidimas nebus duotas. Be 
to, jis pareiškė: “Jei kas rašys 
skundus, pasodinsim; medinę 
bažnyčią, atsiuntę gaisrininkus, 
uždarysim, o mūrinę — naktį 
išsprogdinsim ...” Vėliau, at
vykę pareigūnai iš rajono vado
vybės, pasiūlė parapijos komite
tui atiduoti šventovės mūro sie
nas restorano statybai. Tikintie
ji, žinoma, nesutiko.

Tai tik du pavyzdžiai iš dau
gelio, kurie rodo, kad religinius 
reikalus tvarko maskvinė val
džia per savo įgaliotinį J. Rugie
nį ir policines įstaigas, nors ofi
cialiai skelbia, kad Bažnyčia at
skirta nuo valstybės. Normalio
se sąlygose tai turėtų tvarkyti 
vyskupai, bet sovietinėje sant
varkoje jie yra priversti būti 
centrinės valdžios mechanizmo 
dalimi. Ms.

J. Lekutis 
Kochankų šeima



Iškili atgaivos šventė
k Atkelta iš 1-mo psl.) 

pasaulį, norint pamatyti tautas. 
Išreiškusi linkėjimus lietu
viams, ji skatino išlaikyti savo 
kultūrą ir oficialiai atidarė IV 
tautinių šokių šventę. Ta proga 
V. Adamkus jai įteikė dovaną 
— lietuviško gintaro sagę. Or
kestrui grojant ir publikai sto
vint, prezidentienė su visa paly
da per areną nužygiavo svečių 
ložėn, iš kurios sekė programą. 
Prieš pirmąją pertrauką tyliai 
atsisveikino ir išskrido pas .JAV 
prezidentą St. Clemente Kali
fornijoj. Su jos pasitraukimu 
dingo ir policijos apsauga, kuri 
buvo visur matoma.

Spalvingieji šokiai
Programoje buvo įrašyti 22 

šokiai, kuriuos atliko jaunimas 
ir vaikai. Bendras vaizdas buvo 
didžiai pasigėrėtinas. Kiekvie
nam lietuviui buvo džiugu širdy
je matyti šokius, jų derinius, 
išraiškas, pro kurias dvelkia lie
tuviškasis gyvenimas, įderintas 
meno formose, šalia sėdėjusi 
motina aiškino dukrelei: “Žiū
rėk, kaip gera būti lietuvaite! 
Amerikiečiai tokių šokių netu
ri”. Taip, buvo kuo didžiuotis. 
O kaikurios masinės figūros bu
vo nepaprastai įspūdingos. Teko 
stebėtis jaunimo gausumu, jo 
entuziazmu tautiniam šokiam ir 
jo gana dideliu darnumu bei 
jautrumu muzikos taktui. Atro
do, nebuvo sunku pramokti vie
ną šokį net ir Illinojaus guber
natoriaus dukrai, kuri apsiren
gusi lietuvių tautiniais drabu
žiais, dalyvavo šventėje. Ypač 
įspūdingai, spalvingai, gyvai at
rodė Blezdingėlė, Audėjėlė, Ma
lūnas, Sadutė. Lyrišką atspalvį 
šokiams teikė Montrealio “Gin
taro” liaudies instrumentų an
samblis. Jo muzika nuostabiai 
derinosi su šokių dvasia, nuotai
ka. Geras buvo ir pučiamųjų or
kestras, diriguojamas Alvydo 
Vasaičio. Jis ypač tiko maršams 
ir trankesniem šokiam.

Labai įspūdingas buvo choro 
dalyvavimas. Jį sudarė Čikagos 
•‘Dainava” ir operos choristai. 
Choro dainos lydėjo šokius — 
Lino mėlynas žiedelis, Žilvitis, 
Motušė mano, Jaunystės šokis. 
Jie pynėsi į žavų išraiškinio ju
desio ir dainos derinį. Tai nau
jovė, kurios nereikėtų atsisakyti 
ir ateityje.

Silpnesni buvo mažieji šokė
jai, tačiau ir jie savo vaidmenį 
tinkamai atliko. Tai atžalynas, 
kuris papildys šokėjų grupes. 
Šią dalį pranešinėjo J. Kriau- 
čeliūnaitė.

Kaip paprastai masinėse šven
tėse, buvo ir trūkumų. Bene 
didžiausia problema—šokių su
vienodinimas. Per vieną repeti
ciją neįmanoma sulipdyti visos 
masės į visai išlygintą vienetą. 
Dėlto kaikuriuose šokiuose trū
ko darnumo bei preciziškumo. 
Kliudė ir mažoka arena. Dide
liam būriui nebuvo kur išsities
ti bei išryškinti figūras. Jei are
na būtų didesnė, gal įmanoma 
būtų mažiau remtis kvadratų 
sistema ir pvz. vietoj daugelio 
kubilų sudaryti vieną.

Pagaliau JAV Lietuvių Bend
ruomenės centro valdybos pirm. 
V. Volertas visiem išreiškė pa
dėką ir dr. L. Kriaučeliūnui įtei
kė specialų atžymėjimą, o šokė
jai šokiu “Suk, suk ratelį” užbai
gė šventės programą. Po jos ta
me pačiame pastate buvo su
rengtas banketas, kuriame daly
vavo žymieji mūsų pareigūnai, 
veikėjai, tautinių šokių grupiu 
vadovai, spaudos atstovai ir visi 
norėjusieji dalyvauti. Banketą 
surengė p. Džiugienės vad. ko
misija.

Daug kas spėliojo taut, šokių 
šventės dalyvių skaičių. Apytik
riai sakoma, jų buvo 2000. Alf. 
Nakas, “Naujienų” korespon
dentas, bandė skaičiuoti dalyvius 

Laisvojo pasaulio estu festivalis vyksta Toronte nuo liepos 8 iki 16 dienos. Pagrindiniai renginiai bus liepos 15 d. 
(žiūr. skelbimą 5 psl.). Nuotraukoje — estų skautai, dalyvaują bendrame festivalyje Nuotr. J. Ligerio

įžygiavimo metu. Jo duomeni
mis, šokėjų, įskaitant vadovus, 
buvo 1259, o vaikų — 450. Tai
gi, iš viso — 1709.

Leidinys
Ir šį kartą atspausdintas leidi

nys “Laisvojo pasaulio lietuvių 
IV tautinių šokių šventė”, reda
guotas Vyt. Radžiaus, iliustruo
tas dail. A. Korsakaitės-Sutku- 
vienės, spausdintas M. Morkū
no spaustuvėje. Iš leidinio aiš
kėja, kad ši šventė buvo viso 
laisvojo pasaulio lietuvių šven
tė, surengta JAV ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenių. Jame 
sudėti augštųjų pareigūnų svei
kinimai, šventės programa, ren
gėjų komiteto ir tautinių šokių 
grupių bei jų vadovų nuotrau
kos, grupių narių sąrašai. Tokį 
leidinį gera būtų turėti gerokai 
dar prieš šventę. Jame galėtų 
būti reikalingi planai, nurody
mai, informacijos atvykusiem 
Čikagon.

Pamaldos
Paprastai didžiųjų švenčių 

proga skelbiamos programose 
katalikų ir evangelikų pamal
dos. Šį kartą pamaldos nebuvo 
įrašytos nei tautinių šokių šven
tės, nei jaunimo kongreso prog
ramoje. Tiesa, anksčiau spaudo
je paskelbtoje kongreso prog
ramoje buvo provizoriškai nu
matyta maldos demonstracija 
Grant Parke 11 v. r., bet atvy
kus Čikagon programoje to 
punkto nebebuvo. Tik prieš pat 
kongresą buvo sakoma, kad ka
talikų pamaldos bus sekmadienį 
9 v. r. Grant Parke. Tai buvo 
suorganizuota, matyt, paskubo
mis, be to, nepatogiu laiku. Dėl
to palyginti nedaug žmonių ga
lėjo dalyvauti.

Kanadiečių įnašas
Galima pasigėrėti, kad šioje 

taut, šokių šventėje kanadiečių 
įnašas buvo gana svarus. Jei se
niau dalyvaudavo iš Kanados 2 
—3 grupės, tai šį kartą dalyva
vo 8, nors galėjo būti ir dau
giau. Meninės dalies vadove bu
vo hamiltonietė G. Breichmanie- 
nė, o šventės pranešėja — taip 
pat hamiltonietė L. Verbickai- 
tė. Montrealio “Gintaro” liau
dies instrumentu orkestras gro
jo kaikuriem šokiam, o visas 
“Gintaro” ansamblis dalyvavo 
šventės išvakarių koncerte kar
tu su Londono kvartetu “Ra
sa”. KLB pirm. E. Čuplinskas 
atstovavo savo tautiečiams tra
dicinės ugnies įžiebimo apeigo
se. Be to, ir šiaip daug kanadie
čių matėsi pačioje šventėje ir 
jos parengimuose. Šventės lei
dinyje yra atspausdintas ir Ka
nados min. pirm. P. E. Trudeau 
sveikinimas.

Spauda ir televizija
Iki šiol didieji lietuvių ren

giniai Čikagoje mažai arba visai 
nepasiekdavo amerikiečių visuo
menės, nes nepavykdavo sudo
minti laikraščių ir televizijos, šį 
kartą rengėjams pasisekė tą sie
ną pralaužti. Matyt, ryšium su 
rinkiminiais metais ir Baltieji 
Rūmai buvo prieinamesnį. į ren
gėjų kvietimą atsiliepė P. Nik- 
sonienė. Rengėjų vardu V. 
Adamkus nuskrido į Vašingto
ną, aptarė prezidentienės daly
vavimą lietuvių taut, šokių šven
tėje ir grįžo Čikagon su gera ži
nia. Jos dalyvavimas sudomino 
ne tik lietuvius, bet ir amerikie
čius. Reporteriai patys paprašė 
šventės bilietų. Tuoj po šventės 
Čikagos laikraščiuose pasipylė 
aprašymai su nuotraukomis. 
Kaikurie laikraščiai juos dėjo 
pirmame puslapyje. Televizija 
ir radijas jau tą pačią dieną 
skelbė pranešimus apie lietuvių 
taut, šokių šventę. Tuo būdu IV 
tautinių šokių šventė preziden
tienės dalyvavimo dėka pasiekė 
plačiąją JAV visuomenę ir di
džiai pasitarnavo Lietuvos lais
vės bylai. Bvs.

Dalis bendro tautiniu šokių šventės vaizdo Čikagos International Amphitheatre š.m. liepos 2 d. Nuotr. V. Noreikos

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

LIETUVIŠKOSIOS APLINKOS 
VEIKSNIAI

JAV ir Kanadoje lietuviškoji 
aplinka tebėra visos aplinkos 
dalis, vienur didesnė, kitur ma
žesnė. ši dalis paprastai sumažė
ja jaunuoliui vystantis ir dar 
labiau apsiriboja jam pasiekus 
universiteto suolą. Tokio mini
mumo dažnai nepakanka. Todėl 
antrieji ir tretieji universiteto 
metai rodo didelį nukritimą ... 
Matyt, mes neįstengiame pra
plėsti studentui prasmingos lie
tuviškos veiklos ir nesugebame 
atrasti jam tinkamų uždavinių.

Aplamai, lietuvių jaunimo pa
dėtis yra žymiai geresnė JAV ir 
dar labiau Kanadoje, nes teigia
mųjų įtakų ir veiksnių čia yra 
daugiau, daugelis lietuvių šei
mų rodo dideles pastangas savo 
vaikų tautiniame bei religiniame 
auklėjime. Lituanistinės mokyk
los ir lietuvių parapijos bei vie
nuolynai teikia daug auklėjamų
jų progų ir momentų. Daugelis 
lietuvių šeimų vaikų ir jaunimo 
laisvalaikį panaudoja muzikai, 
baletui, dainavimui, sportui, 
ekskursijoms, stovykloms, kur
sams ir kitiems parengimams. 
Žymi mūsų jaunimo dalis mielai 
jungiasi i jaunimo organizacijas, 
dainų ir šokių ansamblius, į Lie
tuvių Bendruomenę ir parapijų 
veiklą. Jaunuolio tautinis sąmo
ningumas yra kuriamės jo tie
sioginiu dalyvavimu ir veikla 
lietuvybės srityje.

Nemanau, kad kuri kita tauta 
turi tiek daug jaunimui pasi
šventusių veikėjų — dvasiškių, 
seselių, gydytojų, profesorių, 
mokytojų ir kitų. O visdėlto sto
kojame pokolegijinio amžiaus 
veikėjų, kurie geriau, negu vy
resnieji, galėtų įtakoti bręstanti 
jaunimą. Ateitininkija apima žy
mią lietuvių jaunimo dalį ir 
duoda jai gausių galimybių aug
ti ir bręsti augštųjų idealu švie
soje. Vien moksleivių ateitinin
kų kuopos išleidžia apie 20 laik
raštėlių. Lietuvių skautija yra 
gausi ir nariais, ir veikla, šiais 
metais jaunimo kongresas turė
tų būti nauju impulsu jaunimo 
veiklai ir uždavinių suradimui. 
Nėra abejonės, kad reikia di
desnio visų veiksnių lietuviško
sios veiklos derinimo ir stipri
nimo, reikia efektingesnių me
todų mokyklose ir organizacijo
se. Tik tuomet bus galima tikė
tis brandžių vaisių. Yra daug 
ženklų, rodančių, kad lietuvių 
jaunimas neapvils savo tautos^ 
kad jis pajunta sunkų kovojan
čios tautos pulsą, kad jį žavi Si
mas Kudirka, Bražinskai, Simo- 
kaičiai. Romas Kalanta ir kiti 
kovos herojai už Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę.

IDENTIFIKACIJOS 
UGDYMAS

Jaunimo ugdymo žinovai šiuo 
metu laiko identifikacijos for-

PROF. JUSTINAS PIKONAS
mulavimą pagrindiniu brandos 
uždaviniu. Jaunuolis anksčiau 
ar vėliau turi apsispręsti, kas jis 
yra ir ko jis siekia savo gyveni
me. Esminę identifikacijos dalį 
sudaro tautinis savęs pajauti
mas. Yra esmingai svarbu, kad 
vaikas pajustų, kad jis yra lietu
vių tautos narys. Šis pajutimas 
yra viena pagrindinių jo identi
teto šaknų, kurių ugdymas duos 
jo apsisprendimui pastovumą. 
Taip pat yra esmingai svarbu, 
jog vaikas suprastų, kad jis yra 
lietuvis katalikas — Bažnyčios 
narys. Tai antroji šaknis identi
teto išugdymui. Identifikavima
sis su tėvais vaikystėje, su kata
likų jaunimo organizacijos tiks
lais ir jos nariais jaunystėje — 
tai kitos šaknys lietuviškam 
identitetui sukurti. Ir su šia ge
ra pradžia pasimetimai identi
teto apsprendime yra dideli. Be 
šių pagrindinių šaknų apsi
sprendimas vargu ar iš viso 
įmanomas amerikinės aplinkos 
veiksniams vyraujant universi
teto metu, kai galutinis savęs, 
kaip žmogaus, apibrėžimas po 
eilės bandymų yra galutinai 
nustatomas. Reikia pabrėžti, 
kad tiek religinis, tiek tautinis 
pradas yra pagrindinai vykdo
mas per veiklą. Jeigu tautiškai 
formuojančios veiklos yra ma
žai, tautinis savęs pajutimas 
blės, jei religinės veiklos maža, 
— religinė motyvacija silpnėja. 
Jeigu jaunimo organizacijų veik
la silpna, mažai jaunuolių susi- 
riš su jos idealais ... Jų daug 
nubyrės. Mūsų uždavinys daryti 
visa, kad religinė ir tautinė jau
nimo veikla suklestėtų.

VISKĄ APŽVELGIANT
Jauni vaikai rodo natūralų 

palinkimą moraliniam ir religi
niam išgyvenimui. Jie turi dide
lį gabumą savai ir svetimai kal
bai. Vienok nedaug yra tėvų, 
kurie rimtai stengiasi ugdyti! vi
sas vaiko galias. Nedaug beliko 
ir mokyklų, kurios tinkamai ug
do augščiausių žmonijos verty
bių išgyvenimą. Tuo tarpu ma
sinės komunikacijos priemonės 
žodžiu ir vaizdu bruka smurtą, 
sadizmą, seksą ir kitas perver
sijas. Tad ar bereikia stebėtis, 
kad antram gyvenimo dešimt
mečiui skleidžiantis, moksleiviai 
stokoja moralinių principų ir 
sparčiai žengia į seksualinį pa-

ĮTAKOS SFERŲ REIKŠMĖ
AL. GIMANTAS

Nemažai laiko praėjo nuo gar
sios ir ryžtingos prezidento Nik- 
sono j tautą ir pasaulį kalbos, 
paskelbusios Š. Vietnamo uostų 
užminavimą ir dalinę ar pilną 
blokadą. Kaikurios tos kalbos 
pastraipos buvo skirtos specia
liai sovietų dėmesiui. Tas pre
zidento kreipimasis Maskvos pu
sėn paliko sukrečiantį įspūdį 
kaikuriems lietuviškosios ir 
tarptautinės politikos stebėto
jams. Tas įspūdis nėra pasikei
tęs ir dabar, kai daugiau laiko ir 
įvykiy prabėgo, vis aiškiau ir 
vaizdžiau liudijančių, kad Rytų 
Europos tautoms vis mažiau lie
ka šviesesnių vilčių pakeiti
mams ar pasikeitimams.

Minėtoje kalboje prez. Nikso- 
nas išskirtinai kreipėsi į Sovie- 
tiją, pareikšdamas, kad abi pa
saulinės supergalybės turi re
spektuoti viena kitos sferas ir 
nesikėsinti esamą padėtį pažeis
ti. Tiesiai ar ne, bet ir nedvi
prasmiškai prez. Niksonas pa
žadėjo, kad amerikiečiai gerbs 
ir supras sovietinius interesus, 
savo įsipareigojimus sąjungi
ninkams, bet to pačio jis lau
kiąs ir iš sovietinės pusės. Pa
sakyta labai daug ir aiškiai, gai
la tik, kad mes, bent iki šiol, 
neatkreipėme tinkamo dėme
sio į tuos amerikinės užsienio 
politikos niuansus, lyg tai visai 
mūsų neliestų, nebūtų įdomu ar 
verta dėmesio. Ar reikia tad 
stebėtis, kad ALTos peticija 
prieš prez. Niksono kelionę 
Maskvon buvo priimta ne spe
cialios audiencijos metu, bet pa
likta kuriam ten JAV valdžios 
pareigūnui. Darosi aiškesnis ir 
suprantamesnis “Laisvosios Eu- 

laidumą, į marijuanos, alkoholio 
ir narkotikų panaudojimą vidi
nei tuštumai pridengti, nes ap
linkai aistras ir jausmus sukė
lus, protas dažnai nutyla.

Gyvename didelėje moralinio 
ir dvasinio nuosmukio fazėje. 
Be augščiausių vertybių įsisavi
nimo jaunuolis negali užaugti 
pilnu žmogumi. Tik vertybės 
sudaro tuos vidinius rodiklius, 
kurie veda prie egoistinių ir 
agresyviųjų polinkių užsklendi
mo žmoguje ir visuomenėje. 
Šio nuosmukio didėjimo ženklai 
yra žmonijos pražūties signalas. 
Yra daug pagrindo sutikti su is
torikų Toynbee, Unwin, Soroki- 
no ir kitų mintimi, kurią kun. 
dr. Antanas Paškus apibrėžė se
kančiais žodžiais:

“Žmonijai skirta su morale 
kilti, be moralės smukti, smuk
ti iki pražūties.”

Pasaulio istorija išreiškia pil
nutinę žmogaus prigimtį. Ji, 
kaip ir paskiras žmogus, svyruo
ja ir į gerą, ir į blogą. Atrodo, 
šiuo metu yra daugiau ženklų, 
rodančių, kad jaunimas, visuo
menė ir’tautos yra toli nusviru
sios į blogio gelmes. Sakytum, 
sunkūs debesys supa šią mažą 
žemės planetą ir mažai tepra- 
leidžia saulės šviesos.

Lietuvių jaunimo ir vyresnių
jų tarpe yra daug idealizmo ir 
energijos krikščioniškajai veik
lai. O gal prošvaistės jau didė
ja? Juk matome daug religinio 
ir tautinio renesanso ženklų. At
gimimo galimybė glūdi kiekvie
noje kartoje, atsiliepiančioje į 
egzistencijos ir esmės klausi
mus. Taip skamba Jono Aisčio 
žodžiai jaunystei:
Laisva, ugninga, nežabota 
Kliūčių, jaunyste, nežinai. 
Į ateities žavingus plotus 
Pirmyn veržiesi amžinai. 
Kas tau išdrįs pastoti kelią? 
Kas tau negalima atras? 
Tave sparnai padangėn kelia 
Prieš sūkurius ir prieš audras.

Darykime, ką galime, kad 
bent dalelę tų debesų išsklaidy- 
tume savoje padangėje, kad mū
sų jaunimo aplinkoje ir moralė, 
ir dangiškoji šviesa padidėtų, o 
tamsa sumažėtų. Junkimės į pil
nosios moralės ir Kristaus tikė
jimo skleidimo darbą, tarsi nuo 
mūsų priklausytų ne tik JAV, 
Kanados ar lietuvių tautos, bet 
ir viso pasaulio likimas!

ropos” komitetų veiklos apribo
jimas, radijo transliacijų siauri- 
nimas. Atseit, tokiais ir pana
šiais būdais bandoma respek
tuoti sovietinės Įtakos sferas.

Naivu buvo betkada manyti 
(regis, tokių mūsų tarpe visdėl
to būta ...), kad Lietuva ir kitos 
Pabaltijo valstybės lyg ir pri
klausė JAV įtakos zonai. Pa
skiausieji įvykiai tik dar kartą 
neginčijamai įrodė tokios vil
ties nerealumą. O realybė nėra 
nei maloni, nei pagaliau di
desnes viltis teikianti. Viltingi 
pranašavimai, prielaidos, suges
tijos sugriuvo lyg kortų name
liai.

Galimas dalykas, kad ir nu
matytoji Europos saugumo kon
ferencija, bent jau sutarčių po
pieriuje, iškilmingai patvirtins 
dabrtinį pasiskirstymą įtakos 
sferomis.

Kad tai ne mitas, jau senokai 
įrodė Vengrijos, Čekoslovaki
jos įvykiai ir paprasčiausias 
faktas, kad raudonoji vėliava 
plevėsuoja beveik Luebecko 
priemiesčiuose. Reikia rinkti 
parašus, siųsti memorandumus, 
peticijas, rengti demonstraci
jas, bet kartu būtina įsisąmoni- 
ninti, kad pagrindinė mūsų 
veikla, planai ir būdai turėtų 
būti peržiūrėti ir pritaikyti ilgų 
distancijų strategijai ir su tuo 
kylantiems reikalavimams.

NORITE SUSIPAŽINTI SU 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS”?

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ
NUMERIŲ NEMOKAMAI
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JAUNIMO SPORTAS IR JO YDOS
ALOYZAS KUOLAS

Labai dažnai tėvai reiškia 
savo drąsią nuomonę, esą lie
tuviški sporto klubai neatlieka 
savo paskirties. Girdi, sportuo
damas jaunimas daugiau iš
moksta blogo, negu gero. Pa
žvelkim, kiek ši nuomonė yra 
pagrįsta?

Kaip bendras, taip ir fizinis 
auklėjimas siekia išlavinti žmo
gaus prigimties galias ir tuo 
būdu ugdyti asmenybę. Asmeny
bės pasaulį sudaro kūnas, dva
sinės galios, sąmoningumas, el
gesys, sąžinė. Sudarydami fizi
nio auklėjimo programą h’ tai
kydami metodą, privalome žiū
rėti, kad visi elementai butų 
apimti, kūną paliekant pirmoje 
vietoje. Taip pat neturime už
miršti, kad aplinkos elementai 
— gamta, kultūra, civilizacija 
ir religija yra veiksniai, kurių 
dėka bręsta asmenybė. Taip su
prastas fizinis auklėjimas būtų 
pilnas.

Dabar pažiūrėkime, kaip vyk
domas fizinis auklėjimas lietu
vių, gyvenančhj šiame kontinen
te.

Visą Šiaurės Amerikos lietu
vių fizinį auklėjimą koordinuo
ja Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Są
junga, sutrumpintai vadinama 
ŠALFASS. Ji apjungia Ameri
koje ir Kanadoje veikiančius 
sporto klubus bei kitus sporto 
vienetus. ŠALFASS yra nepoli
tinė ir neideologinė organizaci
ja. Jos nariais gali būti visų re
ligijų ar jokiai religijai nepri
klausą lietuviai. Jos pagrindi
niai tikslai: ugdyti jaunuolio fi
zinį pajėgumą, skiepyti tautinę 
sąmonę ir pagal galimybes da
lyvauti laisvės kovoje. Kaip ma
tome, šalia gryno fizinio auklė
jimo, paties gyvenimo mums 
yra uždėta pareiga per sportą 
palaikyti tautinę sąmonę, o per 
sportines varžybas kituose kraš
tuose ar su kitataučiais kelti 
mūsų laisvės bylą.

Visi ŠALFASS tikslai yra pui
kūs ir priimtini, tačiau praktiš
kas tikslo siekimas per klubus 
yra su pastebimais trūkumais. 
Jeigu fizinių jaunuolio jėgų, tau
tinio susipratimo bare yra pa
daroma šiek tiek, tai dvasinių 
vertybių srityje — labai ma
žai. Pats blogiausias dalykas, 
kad sportas pasidaro nebe auk
lėjimo priemone, bet jaunuolio 
tikslu. Profesijonalizmo idėjom 
užsikrėtęs jaunuolis koncent
ruoja visas savo kūno ir proto 
jėgas sporto lygiui pasiekti. Jis 
pradeda dirbti po keletą valan
dų į dieną kur tik randa pro
gą. Nebelieka laiko ir noro 
mokslui, pradeda atsilikti, o kai 
nebepajėgia sekti kurso — me
ta mokyklą. Čia ir yra didžioji 
problema. Deja, daugelis sporto 
vadovų šios problemos nemato, 
nes rungtynių laimėjimą stato 
augščiau nei jaunuolio ateitį.

ŠALFASS nei statute, nei gy
venimo praktikoje nepabrėžia 
religijos. Kai religija iš auklė
jimo išskiriama, tai jaunuolio, 
atėjusio iš šeimos, kuri jam ne
davė tinkamo religinio pagrin
do, moralės dėsniai nedaug sais
to. Ir kai organizacijoje atsiran
da tokių narių daugiau ar dau
guma, pasidaro suprantamas tė
vų rūpestis dėl savo vaikų, ku
rie turi aiškius moralinius prin
cipus, mėgsta sportą ir nori pri
klausyti sporto organizacijai.

Bet čia iškyla problema, kaip 
ŠALFASS, būdama neideologi
nė organizacija, galėtų derinti 
religiją su sportine veikla, kai 
jos nariai yra visokių įsitikini
mų ar net visiški indiferen
tai. Ar gali ŠALFASS sudaryti 
programą, kuri ne visiems pri
imtina? Mano atsakymas — 
taip. Jeigu vadovai tikrai su
pras religijos reikšmę fiziniam 
ir dvasiniam jaunuolio brandi
nimui, ras tinkamą laiką ir vie
tą religiniam pasireiškimui. Aš 
nesiūlau sporto vienetams pra
dėti nagrinėti šventąjį Raštą, 
bet būtų prasminga visus dides
nius sporto įvykius, pirmenybes 
pradėti pamaldomis, o iškilmes 

Jie valgo, bet ar bus ko valgyti jaunimo kongreso stovykloje, kuri bus liepos 
9-15 <1. <1. Kanadoje, Romuvos stovyklavietėje? Ged. Breichmanas, sto
vyklos komisijos pirm., aptaria paruošiamuosius darbus. Kairėje — R. Sa- 
kalaitė ir kiti, kurių foto aparatas nepagavo Nuotr. K. Šeštoko

tam tikslui sukurtomis maldo
mis. Tada pasirodytų, kad mū
sų dvasia irgi nėra palikta skur
dui.

Žinoma, aš paliečiau truputį 
bendrą lietuvių sportinio judė
jimo liniją ir iškėliau vieną ki
tą trūkumą. Atskirose vietovėse, 
klubuose padėtis labai įvairi. 
Vietovėje, kur vadovai turi pa
siruošimą, patyrimą ir pašauki
mą, kur jie yra visais atžvil
giais pavyzdžiu auklėjamam jau
nimui, ten kūno ir sielos skais
tumo idealas darosi aiškiai su
prantamas ir siekiamas. Kur va
dovai tų savybių neturi, tėvai 
turi rimto pagrindo sakyti, kad 
mūsų sporto klubai neatlieka pa
skirties.

Nenagrinėjant konkrečiau va
dovų ar sportininkų gerumo, 
bet tik stebint visą sportinį ju
dėjimą, mūsų sportininkus rei
kėtų skirstyti į tris grupes.

Pirmosios grupės sportinin
kai siekia fizinių ir dvasinių ga
lių išlavinimo nuosaikiai, siste
mingai. Jie yra drausmingi sau 
ir vadovams, moka suderinti 
mokslą ir sportą, dažnai pasie
kia gerus rezultatus vienoje ar 
kitoje sporto šakoje. Didelis 
nuošimtis šios grupės sportinin
kų priklauso ateitininkų ar 
skautų organizacijoms. Šie spor
tininkai yra mūsų visų pasidi
džiavimas ir pavyzdys.

Antrąją grupę sudaro jaunuo
liai, kurie kitom organizacijom 
nepriklauso. Šios grupės sporti
ninkai nei morale, nei drausme 
nepasižymi, nors kartais vieno
je ar kitoje šakoje ir pasiekia 
neblogus rezultatus.

Trečios grupės sportininkai 
sportą laiko savo gyvenimo 
tikslu.

Gal didžiausia blogybė, verta 
visų dėmesio, yra sportuojan
čio jaunimo alkoholio vartoji
mas. Nežinau kaip yra kitose 
organizacijose, bet sportinin
kuose to nuslėpti nebegalima. 
Neįmanoma stebėti, kas dedasi 
sporto klubuose, todėl visas iš
vadas darome iš sporto švenčių, 
kai suvažiuoja šimtai sportinin
kų iš įvairių vietovių. Jie nuims 
pademonstruoja augštos klasės 
žaidimą, kuriuo labai didžiuo
jamės. Kartu tas pats jaunimas 
pademonstruoja garbės neke
liantį elgesį. Salių ar viešbučių 
įrengimų sugadinimas, neatsi- 
skaitymas už nakvynes, neblai
vių triukšmas yra dažnas reiš
kinys. Nesakau, kad tai daro vi
si, bet kelių ar keliolikos pada
rytos išdaigos meta juodą dėmę 
visiems sportininkams.

Kyla klausimas, ar nereikėtų 
tokius pašalinti. Tada niekas 
nedarytų priekaištų. Betgi ar 
nėra ir kitose jaunimo organiza
cijose tokių, kurie garbės orga
nizacijai nedaro? Pašalinimu 
problemos neišspręsime. Juk 
jie vistiek pasilieka mūsų bend
ruomenės nariais. Juos turime 
gerinti. Vadovo asmeninis kon
taktas ir atsakingesnių pareigų 
pavedimas dažnai tokius radika
liai pakeičia gera prasme.

Mes, suaugusieji, lengvai pa
stebime jaunimo religinį bei 
moralinį nuosmukį, bet bijom 
paanalizuoti, kaip atrodo šie 
klausimai pas mus, vyresniuo
sius. Kun. dr. Pr. Gaida “TŽ” 
vedamajame “Gilioji atrama” 
pastebi, kad mes, aktyvūs kata
likai, neišnaudojam visų gali
mybių ugdyti moralinėms bei 
religinėms atramoms. Todėl ne
laukime, kad mūsų vaikai mo
ralės ir religijos klausimais bū
tų daugiau subrendę, negu mes 
patys.

Nors dabartiniame mūsų jau
nimo kūno ir dvasios ugdyme 
nevisi elementai apimti, visdėl
to turime pripažinti, jog spor
tuodamas jaunimas, kad ir ne
tiesiogiai, ugdo žmogiškąsias do
rybes — drausmę, klusnumą, 
bendradarbiavimą, toleranciją, 
ryžtą. O kai šios dorybės pa
sieks tinkamą laipsnį, jaunuolis 
supras dvasinių vertybių reikš
mę ir mokės nustatyti jų eilę.



® FAYERGTOJE TEHllf JE
TRECIASIS SEMESTRAS
Taip yra vadinamas poilsis ir dar

bas studentų bei moksleivių stovyk
lose, kurių studentams šiemet Lietu
voje yra 127, moksleiviams — 131. 
Talkininkai jau telkiami Mažeikių 
naftos perdirbimo įmonės ir Jona
vos azotinių trąšų gamyklos staty
boms, Tomsko srities Aleksandrovs- 
ko—Andželeosušensko n a f t o tiekio 
tiesimui. Geriausi studentai bus pa
siųsti į tarptautines darbo ir poilsio 
stovyklas Bulgarijoje, Čekoslovakijo
je, Vengrijoje, Ixutkijoje ir R. Vo
kietijoje, o iš jų atvyks grupės stu
dentų į Lietuvą. Kadangi šiemet mi
nimas Sovietų Sąjungos Įsteigimo 
penkiasdešimtmetis, bus sustiprintas 
studentų propagandinis darbas. Stu
dentų darbo ir poilsio stovyklų vir
šininko A. Vėgėlės pranešimu “Tie
sos” 130 nr., pernai studentai žem
dirbiams skaitė apie 700 paskaitų ir 
surengė apie 200 koncertų. Paskaitų 
ir koncertu skaičių dabar padidins 
minėto penkiasdešimtmečio propaga
vimas. Kauno X vidurinė mokykla 
daugiau kaip 100 moksleivių išsiun
tė į Krymo srities Bachčisarajaus 
sovchoza dirbti rožių ir kitų eterinių 
augalų plantacijose. Čia jie ruoš ža
liavą parfumerijos ir farmacijos pra
monei. Kauno J. Jablonskio viduri
nės mokyklos 360 moksleivių daly
vaus tradicinėje anglistų stovykloje 
prie Kauno marių, kur jie gilins 
anglų kalbos ir literatūros žinias. 
Kauno viduriniųjų mokyklų jaunie
siem sportininkam organizuojamos 
sporto stovyklos Zarasuose, Gelgau
diškyje, Dusetose ir Veisiejuose. Ma
žiausieji siunčiami i užmiesčio pio
nierių stovyklas.

LIŪTYS IR KRUŠA
Vėsus birželis ir rekordinio vėsu

mo liepos pradžia prie didžiųjų Ka
nados ir JAV ežerų drebančių vasa
rotojų akis nukreipia i Lietuvą. Ne
gi ir tenai šiemet trūksta šilimos? 
“Tiesos" birželio 2'1 d. paskelbtame 
pranešime inžinierė sinoptike E. Ty
lienė informuoja: “Birželis šiais me
tais gana šiltas. Mėnesio viduryje 
gyvsidabrio stulpelis šoktelėjo iki 
30 laipsnių. Tokie karščiai paprastai 
ilgai neužtrunka — vieną dvi dienas. 
Šaltesni ir drėgnesni orai išstūmė 
karštį. Pasipylė liūtys ir kruša. Bir
želio 15 dieną kai kuriuose rajonuo
se (Alytaus, Prienų, Kaišiadorių, Tra
kų, Utenos) iškrito labai stambūs le
dai, vietomis vištos kiaušinio dyžio. 
Ledai išdaužė langų stiklus, pramušė 
šiferio stogus, nekalbant jau apie 
pasėlius, daržus...” Vilniaus orų 
biuro inžinierė sinoptike S. Lopatai- 
tė, birželio 22 d. liūtis ir krušą apra
šiusi “Komjaunimo Tiesoje”, iškri
tusių ledų dydį matuoja 5 centimet
rais. Abi inžinierės sinoptikės neat
skleidžia laukams ir pasėliams pada
rytos žalos, kuri tuo metu turbūt dar 
nebuvo nustatyta.

VILNIEČIO SUKAKTIS
“Gimtojo Krašto" pranešimu, vil

niečiai bičiuliai amžiaus septynias
dešimtmečio proga pagerbė žurnalis
tą ir literatą Vincą Uždavinį. Litera
tūrinius bandymus sukaktuvininkas 
yra pradėjęs Vilniaus Vytauto Di
džiojo gimnazijos moksleivių 1924 
m. leidinyje “Milda”, 1925 m. para
šęs pjesę “Kova”. V. Uždavinys, nuo 
1925 m. gyvendamas Kaune, daug 
dirbo Vilniui Vaduoti Sąjungoje, re-

Umbražiūnas apibūdina vienu saki
niu: “Pokario metais V. Uždavinys 
daug rašė spaudoje, išleido knygas 
"Po Vilniaus apylinkes” ir apybrai
žą “Pirčiupis”.

NESUARDOMA SĄJUNGA?
V. Bartkaus telefoniniu praneši

mu “Tiesos" birželio 21 d. laidoje, 
Maskvos centriniuose A. Fedajavo li
teratų namuose buvo surengtas va
karas “Nesuardoma sąjunga”, ku
riame rašytojai susitiko su penkioli
kos respublikų nuolatiniais atstovais 
prie Sovietų Sąjungos ministerių ta
rybos. Jų eilėse buvo ir okupuotai 
Lietuvai atstovaująs toks ryšininkas 
S. Jaruševičius. Visų tautybių poetų 
eiles kažkodėl skaitė ne jie patys, 
o Maskvoje gyvenantieji rusai po- 
poetai - vertėjai. E. Mieželaičio eiles 
pvz, deklamavo vertėjas J. Levitą- 
nas. Nesuardoma, bet jau braškančią 
sąjungą dainomis ir šokiais turėjo 
ramstyti iš penkiolikos respublikų 
Maskvon atsiųsti menininkai. Lietu
viams atstovavo rusų liaudies dainas 
dainavusi Vilniaus operos sol. Gied
rė Kaukaitė ir smuikininkė Kristina 
Jagminaitė, Maskvos P. Čaikovskio 
konservatorijos absolventė.

LITERATŪRINIS KAUNAS
Trumpą pranešimą tokiu pavadini

mu “Literatūros ir Meno" 24 nr. pa
skelbė kaunietis M. Tamašauskas. 
Kauno kelionių ir ekskursijų biuras 
šiemet svečius supažindina su lite
ratūrinėmis Kauno vietovėmis. Tu
ristiniu autobusu jie nuvežami į bu
vusią Tėvų jėzuitų gimnaziją, kuri 
dabar pavadinta Adomo Mickevi
čiaus vidurine mokykla, nes poetui 
teko mokytojauti jos patalpose veiku
sioje mokykloje. Su A. Mickevičium, 
vilniškės kompartijos kažkodėl ati
duotu lenkų tautai, supažindina eks
kursantų palydovė Vitalija Bakienė. 
Po to ekskursantai aplanko Maironio 
namą ir kapą, vysk. Motiejaus Va
lančiaus namą, J. Tumo-Vaižganto 
namą ir kapą. Miesto centre, stabte
lėjus prie Kauno muzikinio teatro, 
nuo literatūros nukrypstama į poli
tiką. Ekskursantų palydovė V. Bakie
nė tada kalba apie “liaudies seimą”, 
kuriame dalyvavo rašytojai P. Cvir
ka, A. Venclova, S. Nėris ir kt. Da
bartiniai ekskursantai, be abejonės, 
bent žvilgsniu stengsis surasti tą vie
tą, kur už Lietuvos laisvę susidegino 
Romas Kalanta, užmiršdami kompar
tijos tarnyboje mirusius Nėrį, Cvir
ką ir Venclovą. Žaliakalnyje turis
tams parodomi namai, kuriuose gy
veno ir kūrė V. Krėvė-Mickevičius, 
Kazys Binkis, Balys Sruoga ir Vytau
tas Montvila.

RŲMŠ1ŠKIECIŲ VARGAI
“Valstiečių Laikraštis” 71 nr. to

kia antrašte paskelbė B. Cervoko 
laišką iš Rumšiškių: “Miestelyje yra 
daugiau kaip 1.000 gyventojų, o te
turime tik vieną mažą maisto par
duotuvę, kuri sekmadieniais, o kar
tais ir pirmadieniais būna uždaryta. 
Neturime nei valgyklos, nei bufeto, 
nei kiosko. Vasarą Rumšiškėse ne
trūksta ekskursantų, poilsiautojų ar 
šiaip pravažiuojančių, nes miestelis 
yra gražioje vietoje, šalia plento, ant 
Kauno marių kranto. Žmonėms nėra 
kur nusipirkti butelio limonado, nei 
bandelių, sausainių. Prekybininkai 
neprisiruošia vasaros metui pastaty
ti ir maisto produktų kiosko. Antra
sis neišsprendžiamas klausimas —

KLB Hamiltono apylinkės naujoji valdyba. Iš kairės: vicepirm. II. Šva
žas, pirmininkė L. Skripkutė, jaunimo reikalų vadovė V. Cegytė, vicepirm. 
K. Baronas. Stovi: sekr. A. Stanevičius, parengimų vadovas K. Mikšys, ižd. 
A. Stosius Nuotr. A. Juraičio

g HAMILTON"
PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO 

KONGRESUI piniginis vajus dar ne
užbaigtas (nevisi aukų lapai grąžin
ti), tačiau su džiaugsmu reikia pra
nešti, kad hamiltoniečiai savo tauti
nę pareigą vėl puikiai atliko, suau
kodami iki liepos 1 d. $1,417.75. Di
delis ačiū visiems hamiltoniečiams 
už jų parodytą duosnumą, ačiū rin
kėjams, kurie paaukojo savo laisva
laikį, lankydami tautiečius namuose, 
didelė padėka mons. J. Tadarauskui 
už aktyvų įsijungimą į vajaus eiles. 
Visų sklandus bendras darbas davė 
puikius rezultatus. Užbaigus vajų, 
valdyba duos pilną apyskaitą.

AUSTRALIJOS RINKTINĖ. Sį 
sekmadienį, liepos 16, į Hamiltoną 
atvyks Australijos vyrų krepšinio 
rinktinė, kuri 3 v. p. p. Katedros 
mergaičių gimnazijos salėje (Main 
St. E. — Grant) susitiks su mūsų 
Kovo penketuku. Mūsų kolonijos gy
venime tai istorinis įvykis, tad visi 
hamiltoniečiai laukiami šiose rung
tynėse. Be to, į rungtynes atvyks pil
nas autobusas Australijos jaunimo, 
kuris po rungtynių trumpai sustos 
Jaunimo Centre. KLB Hamiltono 
apyl. valdyba dar kartą nuoširdžiai 
prašo visus hamiltoniečius ir apy
linkės lietuvius savo gausiu atsilan
kymu paremti išeivijos sportinę veik
lą.

SOLIDARUMO ĮNAŠŲ RINKLIA
VĄ valdyba numato šį rudenį. Rin
kimo planas bus aptartas artimiau
siame posėdyje.

PARENGIMAI MŪSŲ KOLONI
JOJE: rugsėjo 16 — Tautos Fondo, 
rugsėjo 30 — Montrealio vyrų okte
to koncertas ir šokiai (rengia apyl. 
valdyba; tą pačią dieną Hamiltone 
šaukiamas KLB krašto tarybos suva
žiavimas), spalio 21 — šalpos Fon
do koncertas ir šokiai, lapkričio 19 
— Klevelando “Grandinėlės" koncer
tas Mohawk College salėje, lapkričio 
25 — Lietuvos kariuomenės atsteigi- 
mo minėjimas ir KLVS Ramovės 
Hamiltono sk. dešimtmečio veiklos 
atžymėjimas (meninę programos da

lį atliks Detroito jaunimo ansamblis, 
vad. muz. St. Sližio), gruodžio 31 — 
N. Metų sutikimas. B-nės inform.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ. Iki šiol 
Hamiltone kasmet kariuomenės 
šventę rengdavo drauge veteranai ir 
šauliai, bet šiais metais karo vetera
nai švenčia dešimtmetį savo veiklos 
ir tą šventę nori sujungti su kariuo
menės švente. Todėl tuo reikalu bir
želio 29 d. šaulių ir karo veteranų 
valdybos, susirinkusios pas J. Tar
vydą, nutarė, kad š. m. kariuomenės 
minėjimą rengia vieni karo vetera
nai lapkričio 25 d. Posėdyje dalyva
vęs veteranas kpt. Antanas Ruzgys 
padovanojo Hamiltono karo vetera
nams rašomąją mašinėlę.

PAGERBTUVĖS. L. š. S. T. Ha
miltono D. L. K. Algirdo šaulių kuo
pos šauliai, pagerbdami savo kuopos 
darbštųjį pirmininką Povilą Kano
pą, liepos 1 d. suvažiavo j jo puikų 
vasarnamį prie Erie ežero vardinių 
proga Pasirodo, ir čia Povilas nesė
dėjo be darbo — ežere pagavo daug 
žuvų. Jo žmona šaulė Stasė jas iš
kepė ir suvažiavusius skaniai pavai
šino. Svečių tarpe buvo ir šaulys dr. 
A. Gailius. J. Pt.

MERGAIČIŲ CHORAS “AIDAS” 
giedos lietuvių jaunimo kongreso pa
maldose Toronto Prisikėlimo švento
vėje liepos 16 d., 2 v. p.p. Vakare 
jis dalyvaus meninėje banketo pro
gramos dalyje. Liepos 8 d. “Aidas” 
dalyvavo CHIN radijo stoties gegu
žinėje.

Advokatas

EUGENIJUS KRONAS,
B. Sc., B. C. L.

32 James St. So.,
Royal Bank Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781 

Hamilton, Ontario

dagavo žurnalą “Mūsų Vilnius”’, ko
vodamas už Vilniaus grąžinimą Lie
tuvai. Nepriklausomoj Lietuvoj iš
leido dvi kelionių įspūdžių knygas — 
“10.000 kilometrų” ir “Europa iš au
tomobilio”. V. Uždavinio pokarinę 
veiklą “GK” pranešimo autorius K.

pirties statyba. Ne vienas “Pravie- 
nios” kolūkio pirmininkas pasikeitė, 
ne vienas žadėjo ją pastatyti. Paža- 
(lai taip ir liko pažadais, o rumšiš- 
kiečiams maudytis vis tiek reikia va
žiuoti gerą kelio gabalą — į Pravie
niškes ar Kauną . V. Kst.

Dainuojam, žygiuojam, grojam, valgom, klausomės paskaitų, diskutuojam, 
maudomės ir ... ilsimės ateitininkų stovykloje VVasagoj

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

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

10 — 5
10 — 5
10 — 5
10 — 5
10 — 7
9 — 12 v.p.p. 
mėnesiais ir

St. East, tel. 544-7125

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

Mokame už:
depozitus ____
Šerus ir sutaupąs 
už vienų metų terminuotus 
indėlius ____ ________6% %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7%
Duodame: 
asmenines paskolas iš __ 10%
nekiln. turto paskolas iš 8% %

5%
_ 6%

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

ŠVIEŽIA MĖSA — DEŠROS — SKANUMYNAI

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

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

GIFTS INTERNATIONAL INC.
Telefonas 471-1424

plokštelių, odos, medžio dirbinių, 
išdirbinių pasirinkimas.

2501 W. 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629.
Čia gausite lietuviškų knygų, 

Ypač didelis gintaro

ĮSI DĖ MĖTI NAS IŠRADIMAS
Geriausia Amerikoje ir Europoje ”JIB Haarpflege-Lotion” preparatas sulaiko 
plaukų slinkimą, naikina pleiskanas, paialina niežėjimą, plaukų skilimą, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralią plaukų spalvą. JIB var
todami nebusite nei žili, nei pliki 100%. pašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei:
2498 Dotigall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero,

Illinois 60650, U. S. A.

PRESTON, ONT.
PADĖKA

S. m. gegužės 19 d. pasiekiau iš 
Latvijos Kanados svetingą žemę. Sa
vo mylimo vyro Alfonso lydima, pir
miausiai maloniai buvau sutikta Ha
miltone J. J. Sakalauskų ir O. Jurkė- 
nienės šeimoje. Čia dar mano sutik
tuvėms ir vaišėms buvo pakviesti p. 
p. K. Čerškus su žmona, Br. Jurevi
čius ir kiti. Tai buvo man maloni ir 
netikėta pirmoji staigmena. Už ma
lonias sutiktuves ir vaišes nuoširdžiai 
visiems dėkoju.

Birželio 17 d. p. p. B. ir J. Tamo- 
liūnų namuose, Kitchener mieste, vėl 
buvau maloniai sutikta šeimininkų 
Tamoliūnų, R. ir A. Zubrickų, J. ir 
M. Zazeckų, J. ir D. Trečiokų, Z. ir 
J. Laugalių, A. ir A. Laugalių, V. 
Norkevičiaus ir M. Juodžio. Skaniai 
buvau pavaišinta ir apdovanota bran
giomis dovanomis naujam gyveni
mui Kanadoje. Po 31 metų (ilgą lai
ką gyvenus klaikiose Sibiro kančiose, 
ten palaidojus 4 mylimus savo vai
kučius, savo tėvą ir motiną), lyg sap
ne atgijo mano naujas gyvenimas. 
Nesitikėjau, kad vėl galėsiu grįžti 
pas savo mylimą vyrą Alfonsą, todėl 
giliai tikiu, kad dar esu Dievo glo
bojama ir mano gyvenimo keliai Jo

yra tvarkomi.
Visiems, visiems už malonias su

tiktuves ir brangias dovanas nuošir
džiai tariu lietuvišką ačiū.

Jūsų malonios lietuviškos širdys 
ir Jūsų svetingumas niekad, niekad 
neišdils iš mano atminties.

Ona Biveinienė 
Preston, Ont., 
1972 m. liepos 1 d.

WINNIPEG, MAN.
LIETUVIŲ SV. KAZIMIERO PA

RAPIJA, vadovaujama kun. klebono 
J. Bertašiaus, kasmet išleidžia savo 
biuletenį, kuriame paskelbiamos fi
nansinės ir administracinės žinios. 
1971 m. biuletenyje rašoma, kad par. 
komitetą sudaro: pirm. M. Januška, 
sekr. St. Ramančiauskas, nariai — 
J. Barkauskaitė, J. Demereckas, A. 
Dielininkaitis, V. Januška, M. J. Ja
nuškienė, O. Jančiukienė. K. Mažei
ka. Choro vedėja — D. M. Januškai- 
tė, vargonininkas — P. Stankevi
čius, salės tvarkytojas — K. Mažei
ka. Pakrikštyti 1971 m. 8 vaikai, 
pirmąją Komuniją priėmė 5. Palai
doti 6: J. Malinauskas, J. Gustaitis, 
A. Bareikis, K. Pran, F. Tutlys, V. 
Smaižienė. Pajamų turėta $11382.17, 
išlaidų — $8453.04. Ižde liko $2929. 
13. Iš metinio bazaro gauta—$1367.

DELHI, ONT.
BIRUTĖS CAIKAITĖS VESTU

VĖS. Birželio 17 d. Broniaus ir Onos 
Caikų duktė Birutė ištekėjo už vie
tos ūkininko sūnaus L. L Gebring. 
Jaunosios tėvai savo dukrai Delhi vo
kiečių salėje surengė gražias vestu
ves, kuriose dalyvavo per 400 kvies
tinių svečių iš įvairių vietovių. Ves
tuvių programos vedėju buvo Stasys 
Augustinavičius iš Tillsonburgo. Jis, 
pristatydamas svečiams jaunuosius ir 
pajaunius, nepagailėjo ir humoro 
Po sveikinimo kalbų ir linkėjimų su
giedota "Ilgiausių metų” jaunie
siems. Po to sekė šokiai, dainos ir 
jaunųjų išlydėjimas į povestuvinę 
kelionę.

PIRMOJI KOMUNIJA. Birželio 25 
d. įvyko vaikų pirmosios Komunijos 
iškilmės, kuriose dalyvavo šiais me
tais tik du — Rimas Norkus ir Ri
mantas Jakubickas. Kun. dr. J. Gu
tauskas į tas iškilmes įjungė ir pra
ėjusiais metais priėmusius pirmąją 
Komuniją — Algį Ratavičių, Nijolę 
Vytaitę, Ramūnę Jauneikaitę ir Aud
rą Beržinytę.

GRĮŽUSIŲ IS LIETUVOS SUTI
KIMAS. Birželio pabaigoje iš Delbi 
ir Tillsonburgo į Lietuvą buvo nuvy
kę aplankyti savo giminių Damutė 
Bartulienė, Gurklienė, Marija Ąžuo- 
lienė ir Petras Ąžuolas. Jiems lai
mingai grįžus, liepos 1 d. p. Bartu
liu šeimoje supuolė net pora su
kaktuvių: Damutės Bartulienės su
grįžimas iš viešnagės Lietuvoje, 
jos ir dukrelės Aldonos gimtadie
niai. Kadangi Damutė ir Mykolas 
Bartuliai yra plačiai žinomi visoje 
apylinkėje kaip labai nuoširdūs ir 
vaišingi žmonės, tai šios keleriopos 
sukaktys jų namuose buvo švenčia
mos net per tris dienas. Apgailes
taujama tik, kad jose negalėjo daly
vauti jų dukrelė Aldona, nes tuo lai
ku buvo išvykusi į tautinių šokių 
šventę Čikagoje. Svečiams buvo įdo
mu klausytis p. Damutės pasakojimų 
iš kelionės j Lietuvą ir iš susitikimų 
su giminėmis bei pažįstamais. P. p. 
Bartuliai yra kelių tabako ūkių savi
ninkai ir Delhi mieste turi gražius 
namus, kuriuose ir gyvena.

VEDYBINĖ SUKAKTIS. Irena ir 
Julius Puodžiukai gyvena Londono 
mieste, Ontario, ir toliau tęsia savo 
mokslus. Irena jau baigia studijas 
vyresniosios gailestingosios sesers 
(B.Sc.N.), o Julius jau trečiame me
dicinos kurse. Jų vienerių metų ve
dybinės sukakties ir Irenos gimta
dienio proga Alfonsas ir Teresė Že- 
bertavičiai savo dukrai ir žentui Ju
liui Delhi Golden Life restorane su
rengė gražias pagerbtuves, kuriose 
dalyvavo giminės, artimieji kaimy
nai ir klebonas kun. dr. J. Gutaus
kas. Pagerbtuvių vedėju buvo J. 
Stradomskis. Sveikinimo žodį tarė 
kun. dr. J. Gutauskas ir S. Jakubic
kas. A. ir T. Žebertavičiai yra stam
būs kelių tabako ūkių savininkai, o 
Floridoje turi vertingus turistinius 
motelius, kuriuos šiuo metu admi
nistruoja T. žebertavičienė, o ūkius 
— A. Žebertavičius su vaikais. Ka
dangi p. Žebertavičienė rytojaus die
ną turėjo išvažiuoti Floridon į savo 
darbą, tai jai palinkėta geros kelio
nės- S. J.

LONDON, ONT.
BIRŽELIS NEMIRS... Su birže

lio mėnesiu pasirodo pavasario žie
dai, bet tuo pat laiku su vėjeliu iš 
rytų į mūsų širdis atplaukia ir liūd
nieji birželio įvykių prisiminimai. 
Londono apylinkės valdyba neliko 
kurčia ir abejinga — surengė tiems 
įvykiams prisiminti ir jų aukoms pa
gerbti vykusį minėjimą. Jį trumpu 
žodžiu atidarė apyl. v-bos kultūros 
reikalų vadovas M. Chainauskas ir 
pakvietė kun. B. Paccvičių sukalbė
ti maldą už kankinius ir žuvusius 
laisvės kovotojus. Klebonas priminė, 
kad ir pati Šiluvos Marijos bažnyčia 
prieš 8 metus birželio 14 d. buvo de
dikuota birželio aukoms prisiminti. 
Tiesa, minėjimas buvo skirtas lietu
viškajai auditorijai, bet ir šiuo atve
ju jis nebuvo bereikšmis. Ypač tai 
pasakytina apie apylinkės pirminin
ko Edmundo Petrausko kalbą, kuri 
buvo tikrai įspūdinga: ji nebuvo šab
loniška, bet jautriai nuoširdi, pasa
kyta ne iš prievolės, bet iš gilaus 
įsitikinimo. Paklausius jo paskaitos, 
susidarė įspūdis, kad tie, kurie tiki
si, kad su vyresniosios kartos mirti
mi mirs ir birželio teroro ir lietuvių 
tautai padarytos žalos prisiminimai 
ir iš to darytinos išvados,—gali labai 
apsirikti. Tai patvirtino ir Londono 
jaunimo jautrūs žodžiai eilėraščių ir 
maldos forma, užpildę minėjimo me
ninę dalį, pavadintą “Kenčiančios 
tautos skundai”. Šiai daliai vadovavo 
Gražina Petrauskienė. Pagirtina ir 
informacija, išdalinta susirinkimo 
dalyviams, — vykusiai surinktos iš
traukos iš angliškosios ir lietuviško
sios spaudos, gražiai lietuviškame 
stiliuje apipavidalintos. Visu tuo pa
sirūpino apyl. valdybos narys St. Ke
ras. Minėta informacija apima lietu
vio (L. Simučio) raštą iš kalėjimo, S. 
Kudirkos ir kunigų bylas. Lietuvos 
katalikų raštą Jungt. tautų gen. sek
retoriui, pranešimą iš Švedijos, Kau
no demonstracijas ir kitus panašius 
atvejus. Minėjimas ne vienu momen
tu buvo įspūdingas ir negreit išdils 
iš jame dalyvavusių atminties. D. E.

60 pajamų. Kitų parengimų paja
mos — nuo $12 iki 303. Bažnyčioje 
surinkta $2826.19. Aukotojų sąraše 
yra 167 pavardės. Parapijos salė yra 
vietinės lietuvių veiklos centras. Be 
to. parapija administruoja stovykla
viete Oak Point, kuria vasaros metu 
naudojasi jaunimas ir senimas.
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■© LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

JAV KATALIKŲ SAVAITRAŠ
TIS “Twin Circle” liepos 7 d. lai
doje vedamąjį pradeda visiems ame
rikiečiams brangia nepriklausomybės 
švente, Liepos 4, kuri lig šiol sim
bolizuodavo laisvę bei jos idealus, 
susijusius su JAV. Dabargi pastebi
mas posūkis priešinga kryptimi, ku
ris ne tik patvirtina laisvės trūku
mą R. Europoje, Lietuvoje bei ki
tuose Baltijos kraštuose, bet ir Ki
nijoje ir kituose Azijos kraštuose. 
Toliau primenama, kad komunistinė
je Kinijoje, S. Vietname ir sovieti
nėje Lietuvoje žmogaus intelektą ir 
valią užgožia kiekvieną jo žingsnį 
tvarkanti kontrolė. Vedamasis bai
giamas mintimi, kad pranešimai iš 
Kauno apie 200 laisvės Lietuvai rei
kalavusių jaunuolių uždarymą į ka
lėjimą amerikiečiams turėtų šį tą 
pasakyti, jeigu tik jie norėtų išgirsti 
tų jaunuolių balsą.

AMERIKOS LIETUVIŲ R. KATA
LIKŲ KUNIGŲ VIENYBĖS seimas 
bus rugpjūčio 9-10 d.d. Tėvų mari
jonų mokykloje, M a r i a n a p oi i s , 
Thompson, Conn. Numatytos trys pa
grindinės temos: “Parapija — kuni
gų ir pasauliečių bendradarbiavi
mas", “Parapija — etninės kultūros 
židinys” ir “Parapija — persekioja
mos Bažnyčios viltis”. Šias temas pri
statys: Sv. Kazimiero parapijos kle
bonas kun. A. Miciflnas iš Worces
ter, Mass., inž. Vytautas Kutkus Iš 
Detroito, Mich., Baltimorės arkivys
kupijos radijo ir televizijos vadovas 
kun. Kazimieras Pugevičius ir Ap
reiškimo parapijos klebonas kun. 
Pranciškus A. Ruggles iš Niujorko. 
Kun. A, Kezys, SJ, rodys filmą "Dvy
lika”, kun. K. Pugevičius — televi
zijos filmą apie kun. A. Kczio, SJ. 
menines nuotraukas "Man on the 
move”. Kun. A. Šeškevičiaus, SJ, 
teisme pasakytą gynimosi kalbą pa
teiks aktorius Juozas Boley. Baigmi
nių pietų metu bus pagerbti sukak
tuvininkai.

JURGIS KAJECKAS, Lietuvos at
stovas Vašingtone, birželio 17 d. at
šventė amžiaus 75 metų sukaktį. Jis 
yra gimęs Shenandoah, Pa., bet tė
vui mirus 1909 m. buvo nuvežtas į 
Lietuvą, kur baigė Marijampolės 
gimnaziją. Finansus, administraciją, 
teisę ir diplomatiją studijavo 1925- 
29 m. Montpellier ir Paryžiaus uni
versitetuose. Diplomatinėn tarnybon 
įsijungė 1929 m. gruodžio 11 d. Su
kaktuvininkas dirbo Lietuvos pasiun
tinybės sekretorium Londone, pa
siuntinybės patarėju Berlyne, nuo 
1940 m. — patarėju Lietuvos pasiun
tinybėje Vašingtone. Mirus min. P. 
Žadeikiui, vadovauja Lietuvos atsto
vybei charge d'affaires titulu.

DR. ALGIMANTAS BALČIŪNAS, 
atlikęs praktiką Los Angeles ligoni
nėje, Vašingtone išlaikė baigminius 
rentgenologijos egzaminus ir jau ga
vo darbą vienoje ligoninėje. Šia pro
ga jis Newarke aplankė tėvus — 
inž. Bronių ir poetę O. B. Audronę 
Balčiūnus. Jo brolis Rytis, gerais pa
žymiais baigęs Seton Hall Prep, mo
kyklą, studijuos mediciną Setton 
Hall universitete. Jis yra veiklus 
ateitininkas ir buvęs skautas; dr. J. 
Stuko radijo programoj skaito lietu
viško jaunimo žinias, supažindina 
klausytojus su naujausiais įvykiais, 
lietuvių gyvenimo aktualijomis ir 
šiuo metu pavaduoja programos ve
dėją dr. J. Stuką, su Lietuvos vy
čiais išvykusi P. Amerikon.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ Orga

nizacijų ir Spaudos Taryba (ALO 
ST) Buenos Aires mieste nutarė pa
gerbti didžiuosius argentiniečių dien
raščius už jų gausias paslaugas Lie
tuvai ir vietiniams lietuviams. Dien
raščiai yra plačiai informavę skai
tytojus apie Kudirką, Bražinskus, Si- 
inokaičius, sovietines bylas kunigams 
okupuotoje Lietuvoje, Argentinos 
lietuvius, ypač Vasario 16 ir gautų 
Lituania gatvių progomis. Pagcrbtu- 
vės buvo surengtos “La Emiliana" 
restorane, ir jose dalyvavo šių dien
raščių atstovai: “Clarin” — Martin 
Allica ir Walter Grittini, "La Na- 
čion” — Adolfo Martinez, “La Pren- 
sa” — Antonio Reųueni, “EI Cro- 
nica Comerclal” — Francisco Divii- 
seti. Garbės svečiu buvo pakviestas 
JAV ambasados Buenos Aires I sekr. 
dr. Vyt. Dambrava. ALOS Tarybai 
atstovavo pirm. Arturas Mičiūdas ir 
sekr. Leonardas Sruoga. Pietų metu 
buvo nuoširdžiai pasikalbėta su ar- 
gentiniečiais žurnalistais, pasidalin
ta mintimis apie Lietuvą ir lietuvius 
Argentinoje, žurnalistai stebėjosi to
kia gražia ir gyva lietuvių veikla, 
nes jų Argentinoje tėra apie 40.000. 
Padėkos žodį pagerbtuvių svečiams 
tarė ALOST pirm. A. Mičiūdas. 
Kiekvienam argentiniečiui žurnalis
tui buvo įteikta po keletą knygų 
apie Lietuvą ir jos istoriją.

BIRŽELIO TRĖMIMŲ AUKAS 
Buenos Aires lietuviai prisiminė spe
cialiomis pamaldomis Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje, giedant imu. 
V. Rymavičiaus vadovaujamam Šv. 
Cecilijos chorui. Po pamaldų visi 
susirinko prie lietuviško kryžiaus pa
rapijos sodelyje, kur liūdnuosius bir
želio įvykius apibūdino ALOST pirm. 
A. Mičiūdas. A. Dambravienės vaiz
delį apie lietuvišką Rūpintojėlį, liūd
nu žvilgsniu stebintį mūsų tautos 
kančias, skaitė inž. A. Rastauskas, J. 
Augustaitytės-Vaičiūnieiiės eilėraštį 
— J. Dercnčius. Kun. A. Steigviiai

sukalbėjus laisvės maldą, visi daly
viai sugiedojo “Viešpaties Angelas”.

ELENA IR KVIRINAS RUN1MAI, 
atsisveikinę su Buenos Aires lietu
viais, išvyko pas sūnų Ričardą į Ci
cero, Hl. Buenos Aires mieste K. 
Runinias turėjo gitarų dirbtuvę ir 
savo dukrai Danutei buvo pagaminęs 
kankles. Į tėvelių išleistuves susirin
kusiem gausiem svečiam ji paskam
bino gitara ir kanklėmis, padaina
vo keletą dainelių. D. Runiniaitė po
rai mėnesių lieka Argentinoje, kol 
gaus vizą persikelti pas tėvus ir bro
lį į Cicero. K. Runimas Cicero mies
te taip pat planuoja verstis muzikos 
instrumentų gamyba.

Australija
HOBARTO DIENRAŠČIO “The 

Mercury” pranešimu, Tasmanijos sa
los vyriausybė vieną gamtos drausti
nį pavadino lietuvio Olego Trucha- 
m> vardu. Si vietovė dabar oficialiai 
vadinama Truchanas Huon Pine Re
serve. Lietuvoje gimęs Olegas Tru
chanas, 48 metų amžiaus, išgarsėjo 
kaip Tasmanijos kalnų, upių ir dyku
mų tyrinėtojas. Jis tragiškai žuvo š. 
m. sausio 6 d. Gordono upės tarpek
lyje — nuskendo valčiai apsivertus.

Britanija
LONDONE LEIDŽIAMAS lenkų 

dienraštis "Dzicnnik Poiski” prane
šimą apie Kauno Įvykius papildė spe
cialiu komentaru “Pavergtieji lie
tuviai”, kuriame pabrėžia lietuvių 
jaunimo parodytą drąsą, nepaisymą 
galimų represijų. Pasak laikraščio, 
išeivijos lenkai visa širdimi jungia
si su pavergtaisiais lietuviais. “Dzien- 
nik Poiski” taipgi pataria Britanijos 
lenkams remti šio kraštp lietuvius 
ir dalyvauti jų rengiamose antisovie- 
tinėse demonstracijose šalia kitų pa
vergtų tautų atstovų.

Vokietija
LIETUVOS VOKIEČIŲ SĄJUN

GOS Rheinland Pfalz skyrius birže
lio 3 d. paminėjo 15 metų sukaktį 
Kaiserslauterne, Neue Eintracht ma
žojoje salėje. įvadinį žodį tarė sky
riaus pirm. Maria Schweiger-Blutnai- 
tė, kuri yra baigusi “Aušros” mer
gaičių gimnaziją Kaune. Paskaitą 
apie vokiečių santykius su lietu
viais skaitė dr. Mauruchat iš Weiler- 
linelio. Koncertinę programą atliko 
mokytojos E. Pauliukonytės vadovau
jama Vasario 16 gimnazijos tauti
nių šokių grupė, lietuviškai V. My
kolaičio-Putino "Mortuos voco” dek
lamavusi Loreta Subačiūtė ir instru
mentalistas Ralpii Gass. VLV krašto 
valdybai atstovavo vicepirm. kun. Br. 
Liubinas. Minėjimas užbaigtas bend
rais Lietuvos vokiečių ir Vokietijos 
lietuvių šokiais.

VASARIO 16 GIMNAZIJA Šiemet 
turėjo tris IX klasės abiturientus, 
bet brandos atestatą labai gerais pa
žymiais gavo tik Romana Žutautaitė. 
Edvinas Dilba ir Manfredas Siušelis 
neišlaikė egzaminų.

VENGRŲ GIMNAZIJA Kasti vie
tovėje prie Bambergo šiemet turėjo 
dvigubas iškilmes — 24 abiturientų 
išleistuves ir Vengrijos globėjo šv. 
Stepono tūkstantųjų gimimo metiniu 
minėjimą, kuriame dalyvavo ir kar
dinolas J. Mindszenty. Šventėje da
lyvauti buvo pakviesta ir Vasario 16 
gimnazija, kuriai atstovavo Regina 
Montvilaitė, Antanas šiugždinis ir 
auklėtojas Algis Stankus. Iškilmin
gas Mišias Bambergo senamiestyje, 
Sv. Mykolo bažnyčioje, laikė kardi
nolas J. Mindszenty, atvykęs iš Aust
rijos sostinės Vienos.

Lenkija
LENKIJOS PAMARYJE, Slavno 

kapinėse, buvo palaidotas š. m. kovo 
7 d. miręs prof. Viktoras Žadeika, 
šią vasarą ruošęsis švęsti amžiaus 
aštuoniadešimtmetį. Velionis buvo 
muzikas, baigęs Varšuvos konserva
toriją. Grįžęs Lietuvon, profesoriavo 
J. Naujalio muzikos mokykloje, ku
ri 1933 m. buvo paversta Kauno vals
tybine konservatorija, buvo Kauno 
valstybinio operos teatro direkto
rium. Su B. Sruoga yra parašęs Kip
ro Petrausko monografiją. Velionis 
taipgi daug rašė muzikinėmis temo
mis spaudoje, sukūrė keletą mažes
nių kompozicijų fortepijonui. Poka
ryje išaugino dvi muzikų kartas, va
dovaudamas Slavno kultūros namų 
visuomeninei muzikos mokyklai. Da
lyvavo ir Lenkijos lietuvių visuome
ninėje bei kultūrinėje veikloje.
Italija

PASAULINĖS KRIKŠČIONIŲ DE
MOKRATŲ Sąjungos sekretoriatas 
Romoje, atsiliepdamas į R. Kalantos 
susideginimą ir Kauno jaunimo lais
vės šūkius, paskelbė specialią dekla
raciją, primenančią pasauliui lietu
vių tautos meilę istorinėms bei reli
ginėms tradicijoms ir nepriklauso
mybei. II D. karo pabaigoje Lietu
vą pasiglemžė Sovietų Sąjunga, vyk
džiusi masinius trėmimus, o dabar 
vykdanti rusinimą ir ateizmo skiepi
jimą. Priverstinis Lietuvos įjungi
mas į Sovietų Sąjungą nebuvo pri
pažintas didžiųjų pasaulio valstybių. 
Kauno įvykiai yra lietuvių tautos 
prasiveržęs protestas prieš sovietų 
nusikaltimus. Po n D. karo dauge
liui pasaulio tautų buvo duota ne
priklausomybė, į kurią nemažesnę 
teisę turi ir Lietuva. PKD Sąjungos 
sekretoriatas ragina viso pasaulio 
kraštus reikalauti laisvės Lietuvai, 
o jų vyriausybes prašo šį klausimą 
iškelti artimiausiame Jungtinių Tau
tų posėdyje.



MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ 5 psi. Tėviškės žiburiai

šeštoji JAV ir Kanados lietu
vių mokytojų studijų savaitė 
rengiama Dainavos stovyklavie
tėje rugpjūčio 6—12 dienomis. 
Šalia pramoginės dalies, bus 
gvildenamos mokytojams ir ki
tiems aktualios temos. Rugpjū
čio 6 d. pirmąją paskaitą “Tau
tinis auklėjimas” skaitys dr. J. 
Girnius. Rugpjūčio 7 d. kalbės 
amerikietis prof. W. R. Schmal- 
stieg tema “Kodėl aš mokausi 
lietuvių kalbos?”, o mokyt. R. 
Černius iš Čikagos nagrinės te
mą “Jaunuolio kelias i lietuvy
bę ir nuo jos.” Rugpjūčio 8 d. 
paskaitą “Tautosakos įtaka ra
šytojų kūrybai Lietuvoje” skai
tys dr. Br. Vaškelis, o diskusijo
se dalyvaus ir dr. J. Girnius. 
Apie lietuvių literatūros dėsty
mą ir dvasią kalbės rašytojas V. 
Kavaliūnas. Rugpjūčio 9 d. dr. 
A. Klimas gvildens temą “Vai
kų lietuviškos tarsenos proble
mos ir jų sprendimas”. Po to 
diskusijos tema “Darbas su lie
tuvių kalbos nemokančiais”. A. 
Augūstinavičienė kalbės tema 
“Lietuvio jaunuolio asmenybės 
ugdymas dabartinėse sąlygose”. 
Rugpjūčio 10 d. — “Lietuva

Papildymai lietuvių kalbos žodynui
ALGIRDAS GUSTAITIS

"likus — skystas, nepilnas, kvai- 
ki, akmenėta, smėlėta, teauga krū- 
tarsi išakėtas. Jis tiek grikus, jog 
pliaukštelėjęs delnais pabaidysi il
gam laikui. Anapus upelio žemė gri
ki. akmenėta, smėlėta, teauga krū
mokšniai, paskiros piktžolės, ir tik 
pamiškėje jie augina grikius.

grimzlus — kurs gerai grimsta, pa
sineria. Mūsų buriuotojų klubo 
jachtos yra visos grimzlios, gerai 
pagamintos. Lietuviai partizanai pa
sirinko grimzlias pelkes, į kurias 
priešai niekaip negalėjo atrasti pri
ėjimo, o vietinių gyventojų tarpe 
neatsirado išdaviko. Metalinis šaukš
tas, padėtas ant spalgeninio kisie
liaus, pasirodė esąs grimzlus.

grimyla — kurs pajuokiančiai, pa
šiepiančiai vaiposi ar šypsosi. Jo 
žmonės nemyli dėl tos grimylos. Nuo 
mažens mokyki vaiką gražiai juok
tis, kad neužaugtų koks grimyla. Ta 
jo veido grimyla nieko gero nežada. 
Į svetimas žemes įsiveržę priešo ka
reiviai turėjo neapykantiško veido 
grimylas, tarsi norėtų visus iškart 
sunaikinti.

griovynė — kieto režimo kalėji
mas, skirtas kalinamųjų fiziniam ir 
moraliniam sunaikinimui. Prieš JI 
pasaulinį karą, jo metu ir po II 
pasaulinio karo Lietuvos okupantai 
rusai-bolševikai į plačiuose bolševi- 
kijos plotuose laikomas griovynes 
išvežė šimtus’ tūkstančių nekaltų lie
tuvių. Hitlerinė Vokietija ir bolševi
kinė Rusija koncentracinėse griovy- 
nėse sunaikino daugelį milijonui ne
kaltų žmonių, tarp jų ir daug lie
tuvių.

RŪTA LIUIMAITĖ, šiais metais bai
gusi Toronto universitete prancūzų 
kalhą ir psichologiją bakalaurės 
laipsniu. Rudenį studijuos pedago
ginius mokslus. Pradinę mokyklą ir 
gimnaziją baigė Toronte. Taip pat ji 
yra baigusi 10 skyrių lietuvių šeš
tadieninę mokyklą. 

dabartinėje okupuotos Lietuvos 
poezijoje” — dr. Br. Vaškelis. 
Diskusijos: “Moksleivių paren
gimų programos — turinys ir 
pobūdis”; “Didesnės problemos, 
su kuriomis tenka susidurti lie
tuviškoje mokykloje” — mokyt. 
J. Andrulis. Rugpjūčio 11 d. — 
Lituanistika ir lituanistiniai rin
kiniai Vilniaus universitete — 
p. Vaškelienė. Diskusijos: “Dar
bas mažoje mokykloje”. Paskai
ta “Mokinio žodyno turtinimas 
ir moderninimas” — mokyt. J. 
Ceponkutė. Rugpjūčio 12 d. — 
“Naujausios mokslo priemonės, 
mokyklų darbas JAV-se” —JAV 
LB švietimo valdyba. Paskaita 
“Vadovėlių moderninimas ir 
pritaikymas šių dienų mokslei
viui” — mokyt? J. Ceponkutė.

Stovykloje 18 valandų bus 
skiriama tautiniams šokiams ir 
žaidimams, kuriems vadovaus 
mokytojos Matulaitienė ir Go- 
bienė. Penkios valandos skiria
mos dainavimui, kuriam vado
vaus muzikas St. Sližys. Jaunimo 
lituanistiniams kursams vado
vaus mokyt. St. Barzdukas, ra
šytoja Aurelija Balašaitienė ir 
mokyt. R. Kinka. Inf.

grižius — kai nuo peršalimo, reu
matizmo ar pan. gelia, skauda kau
lus, sąnarius, raumenis. Vaikai, ne
braidykite visą dieną upėse, nes 
gausite grižių, kurio nei vaistai, nei 
maldos nenuims. šiaip jisai sveikas, 
tik lietingomis dienomis, sako, gri
žius kaulus laužo. Už vagystę jam 
gerai įkrėtė lazdų; taip greitai ne
praeis, o ir praėjus grižius paglam
žys.

grumtis — kova, pastangos, siekis. 
Priešų okupuotiems lietuviams teli
ko kultūrinė grumtis. Visi žinokime, 
grumtis nėra pramoginis užsiėmimas, 
bet turi būti kieta, neatiaidi visų 
patriotų bendra pastanga siekti kiek 
galint daugiau laimėjimų savo tautos 
naudai ir garbei. Lietuvių tautai 
grumtis žinoma šimtmečiais.

gumbaragis — užsispyręs, atžaga- 
rus. Su juo neverta leistis į gilesnį 
pokalbį, nes jei kitaip galvoji, tuoj 
atstato kvailą gumbaragiškumą, nes 
jis yra žinomas gumbaragis. Būtų 
dar pusė bėdos, jei jis būtų tik 
gumbaragis, bet jis yra ir mūsų 
priešas. Mūsų viršininkas gumbara
gis, jo vistiek viršus — nesileidžia 
paaiškinamas.

gužius — paukštis su aiškiu gūžiu: 
asmuo bandantis neleistinai priekin 
prasikišti. Atšokdavo gužius žvirblis, 
turbūt nuo kvietienos atskridęs. Iš 
dobilienos pasigirksėdami atkrypa
vo žąsiukai, visi gūžiai, gužutėliai, 
vos bekrypavo, o jiems žioptelėjus 
tarpsnapiuose galėjai žiedlapius pa
stebėti. Jis vos trečia diena kariuo
menėje, bet žiūrėk koks gužius — 
jau prie viršilos taikstosi. Vis prie 
tešmens, toks gužius veršiukas.

JONAS ŠEPUTIS, baigęs ketvertų 
metų elektros inžinerijos kursą ba
kalauro (BA) laipsniu Toronto uni
versitete. Nuo šių metų studijuos 
dar mediciną. Priklauso sporto klu
bui “Vytis” ir Kanados parašiutinin
kų mėgėjų klubui. Gimęs 1950 m. 
Melburne, Australijoje.

Ketvirtoj tautiniu šokių šventėj mergaitės atlieka Sadutę International Amphitheatre liepos 2 d. Nuotr. V. Noreikos

Šviesuliai ir prietemos lietuvių gimnazijoj

Mokiniu skaičiaus krizėJ*
Vokiečių mokslo institucijos 

dabar perpildytos taip, kad kla
sės ir auditorijos įrengtos net 
rūsiuose, o studentų prieauglį 
pristabdo “numerus' clausus”. 
Vasario 16 gimnazijoje priešin
gai — seniau trūko mokslei
viams šakučių, dabar šakučių 
perteklius rūdija indinėje. Ko
dėl mažėja gimnazijos mokinių 
skaičius? Kodėl kasmet vis ar
šiau gresia mažėjimas? Kodėl 
retėja V. Vokietijoje pašauki
mai “tapti lietuviu”? Bandyki
me išsiaiškinti.

Vokiškoji aplinka
Atkirsta nuo kamieno šakelė 

trumpu laiku nuvysta, šis bio
logijos palyginimas dera ir mū
sų tautiečiams Vokietijoje, at
kirstiems 1944-45 m. nuo tė
vynės. I V. Vokietiją atvykusi 
karo metu lietuvių dalis emigra
vo, o likusieji, nesuteikti vienoj 
kolonijoj, per ketvirtį šimtme
čio įsikūrė svečioje šalyje visai 
neblogai. Pasklidę Vokietijos 
plotuose pradėjo vokietėti, ypač 
vaikai. Antroji lietuvių banga 
iš Lietuvos atvyko 1959-61 m., 
kai Adenaueris iš Sovietijos pa
gal “Familienzusammenfūrung” 
(šeimų sujungimas) išvedė tūks
tančius vokiečių ar tokiais save 
įrodžiusių. Pastarųjų gretose at
vyko keli šimtai ir lietuvių šei
mų. Jų daugelis jaunimo pasu
ko mokslintis Vasario 16 gim- 
nazijon ir taip pakėlė tuomet 
jau merdintį mokinių skaičių. 
Ši mokinių versmė dabar jau 
irgi baigia užakti, nes atvykė
liai valstybės ištiestos rankos 
pinigais saloniškai įsikūrė ir 
pajuto, kad “ibi patria, ūbi be
ne”. Vaikai lankė gretimas vo
kiečių mokyklas, atrado vokie
čių draugų, įsijungė į augštoką 
kultūrą ir pasidarė “gryni” vo
kiečiai tik su grubokai aplamdy
ta lietuviška pavarde. Tėvams, 
matantiems laimingus čia vai
kus, netektos (ar tik paliktos) 
Lietuvos širdgėla aptilo, o ne
sant su Lietuva nepolitinio ke
lio ir kontakto, tėvynės ilgesys 
visiškai nurimo naujam “Vater- 
lande”.

Tik laikraščio skiltyje ar pa
skaitoje galima tvirtinti: “Taip, 
buvo galima kitaip, galėjo lietu
viai neištautėti!” Bet tikrovėje 
kito kelio nebelieka, pasakius 

KAS UŽJ.IETUVĄ KOVOJA, 
TAS Į LIETUVIŲ FONDĄ STOJA!

PAMATYKITE SPALVINGĄ 
RITMINES GIMNASTIKOS 
IR ESTŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ

SPEKTAKLI
PARODŲ AIKŠTĖS DIDŽIOJOJ SCENOJ 

(GRANDSTAND)
LIEPOS 15, ŠEŠTADIENĮ, 9 v.v.
1000 mergaičių ir 500 šokėjų 
pasirodys specialiame judesio, muzikos ir 
šviesų spektaklyje

Mergaitės, kurios žavėjo Expo 70
; minias Japonijoj taip pat dalyvaus

Tai spektaklis, kurio negalite 
j ž:< 

praleisti nepamatę

Bilietai prie įėjimo — $3.50

Taip pat bus dainų šventė, parodos, koncertai

INFORMACIJŲ IR BILIETŲ TEIRAUKITĖS 461-7551

PASAULINIS ESTU
FESTIVALIS 1972

tėvynei sudiev. Vokietijoje iš- 
sisklaidžiusiems lietuviams, 
Bendruomenei “nukraujavus” 
(emigracija), vaikams mokantis 
nuo darželio vokiškai, tėvams 
nebegalint laisvai nuvykti su 
vaikais Lietuvon, stokojant lie
tuvių kalbai paveikių priemo
nių, praėjus romantiško patrio
tizmo laikams, negi galima il
giau išlaikyti lietuviškąją tri
spalvę virš Vokietijos? Dialek
tinis ištautėjimo dėsnis čia pa
siutusiai negailestingas senti
mentams ir logikos neįveikia
mas, nors ir bandoma jam prie
šintis.

Saviniekos jausmas
Daugelio lietuvių pasąmonė

je slypi kažkokia vara, polinkis 
nepasitikėti lietuvio sugebėji
mu. Nežinia, kurie amžiai, ko
kios baudžiavos, kokie ponai 
į m u r k d ė lietuvio pasąmonėn 
menkystės jausmą. Nežinia, ku
rie visokeriopai už žemdirbius 
pranašesni užsienio specialistai, 
architektai, kultūrnešiai neju
čiomis savo iškiliais darbais 
įdiegė besistebintiems artojė
liams lietuviams pragaištingą 
jausmą: “Matai, taip sugeba tik 
svetimieji!”

Manding ši giliai pasąmonėje 
įsišaknijusi (Freud) saviniekos 
vara užblokuoja daugybei kelią 
į lietuvių gimnaziją. Juk “lietu
vių mokykla nepatikima, rizi
kinga, neprilygsta vokiečių gim
nazijai.” Lietuvių mokykla esan
ti įsteigta atsilikusiems, nesu
brendėliams, vokiečiuose vietos 
neradusioms ar sausiems idea
listams.

Tėvuose nepalankią nuotaiką 
lietuviškai mokyklai kaikuriais 
atvejais sudarė pati gimnazija, 
kartais peranksti, o kartais pėr- 
vėlai pašalindama kaikuriuos 
mokinius. Vienų ir kitų tėvai 
vaikų parsivežtas'atrūgas ir gan
dus dargi išpūtė ir ėmė atbai
dyti tuos tėvus, kurie, nors ir 
netvirtai, buvo linkę leisti lietu
vių gimnazijom Juk ir spalvotos 
televizijos laikais aštrių liežu
vių nestinga!

Tėviškės pakaitas
Prieš keliolika metų Huetten- 

felde gausiai susirinkusiai lie
tuvių miniai švęsti Joninių ir 
pašventinti gimnazijos klasių 

pastatui akmens vienas iškilių 
V. Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės vadų maždaug taip 
kalbėjo: “Huettenfeldas — jo 
lietuvių gimnazija, parkas — 
tai jūsų visų antri namai. Kiek
vienas čia atvykite ir jauskitės 
kaip namie. Čia jūs atrasite ant
rą tėviškę!” Kaip patrauklu!

Eilę metų Romuvoje Joninių 
laužai su puikiai parengta gim
nazistų programa, mokinių dar
bų parodomis, meno kūriniais 
suartino tėvus ir gausius sve
čius su gimnazija ir gal įdie
gė norą abejojantiems tėvams 
pasodinti savo šeimos atžalas 
šios gimnazijos parke, kur gim
nazistai išaugę tokie žaliūkai ir 
merginos — o, o!

V. Vokietijos lietuviai ir jiems 
palankūs vokiečiai nenoriai 
skirstydavosi iš Joninių, saky
dami “iki pasimatymo”. Keletą 
metų iš eilės atvykdavo į gau
sią ir šaunią lietuvių šventę Vo
kietijos užkampių lietuviai, su
sitikdavo čia su savo simpatijo
mis, giminėmis ir draugais iš 
Lietuvos. Gimnazistų meno pa
rodos, sportas, dainos, šokiai ža
dino kiek pavargusią lietuvio sa
vijautą, užkaitindavo kraują.

Šis “jūsų visų namų ir antro
sios tėviškės” pakaitas jau 
praeityje. Iš jo niekas stipry
bės nesemia. Per Jonines nebe
dega pilies kuore visus kviečian
ti ugnis, nebesirenka pabirę Vo
kietijos lietuviai prie midaus 
ąsočių ir kanklių, nebeatveža jie 
savo jaunučių parodyti gimnazi
jos. Kodėl užgeso Joninės Ro
muvoje?

Įvairios neigmės paskatino at
sakinguosius panaikinti šventę. 
Mokiniai buvo apsunkinami 
mokslo metų gale. Kaikurių sve
čių “midaus ąsočiai” piktino ma
žutėlius. Menki mokinių prisi- 
jaukinimo rezultatai. Stamboki 
organizaciniai nepasisekimai.

Išnykusiai Joninių šventei, 
bandant prisipratinti gimnazijai 
simpatikų ir prieauglio, geres
nio pakaito ligi šiol nesurasta. 
Ateity? Vargu!

Tiesa, VLB ir Sielovada kas
met organizavo Vokietijoj ir Ita
lijoj lietuvių vaikams vasaros 
stovyklas, vaikams “mini” Lie
tuvą su daugiau ar mažiau ryš
kia mintimi šiame vaikų būry 
ką brandesnio gimnazijai su
meškerioti. Stovykloms vadova
vo, rodos, pedagogai, vaikams 
diegė patyrę jaunų sielų žino
vai lietuvybę per dainas, šo
kius ir vaizdus, tačiau pačiai 
gimnazijai kartais telikdavo ... 
stovyklos šiukšlės.

Be to, tėvai prisibijo siųsti 
traukiniais savo nepatyrusius 
vaikus, ypač mergaites. Kaiku- 
rios vokiečių siauragalvės įstai
gos užblokuoja lietuviams tė
vams mokslapinigius ir t.t. Kad 
gimnazijos atsakingieji nebetu
ri Vokietijos lietuvių vaikingų 
šeimų adresyno, kad jiems sve
tima “public relations” darbuo
tė, kad nebėra mokiniams telk
ti apmokamo specialisto (nėra 
tokiam etatui nei pinigų, nei 
žmogaus), — rodo, jog ir čia 
yra neįveikiama dabartis.

Mažėjantis mokinių skaičius 
kiekvienai mokyklai yra baubas, 
juo labiau Vasario 16 gimnazi
jai, kurios vienas pagrindinių 
užduočių yra kaip tik padėti sa
viesiems. O tie savieji nebesi- 
ryžta lietuvių bendruomenės pa
slaugomis pasinaudoti, apsieina 
be jų. Stokojant mokinių, nu
kenčia gabesniųjų atranka, o ne
turint iš ko rinktis, nekyla 
mokslo lygis ir gimnazijos “ima
ge” netenka “magneto”. Pajė
gesnius vaikus tėvai dažnai įre
gistruoja vokiečių klasėse. Yra 
betgi džiugių išimčių! Tos išim
tys yra švyturiai gimnazijos 
prietemose.

Gimnazijos metraščiuose yra 
naprasto, bet tauraus Vestfali- 
ios lietuvio tėvo pokalbio su ki
tu tėvu sakinys: “Mes turime 
savo gimnaziją, kodėl siųsčiau 
savo dukteris į vokiečių!”. Taip 
galvojančių V. Vokietijoje reta 
net ir lietuvių inteligentų 
sluogsniuose.

Ei KULTMEJE VElidOJt
ČIKAGOS JAUNIMO CENTRE 

birželio 24 d. buvo atidaryta iki 
liepos 4 d. trukusi jaunimo kongre
sui skirta dailės darbų paroda. Jau
nųjų grupėje su įvairios technikos 
bei įvairaus meninio lygio 37 dar
bais dalyvavo: D. AJeknienė-Rėkly- 
tė, R. Arbaitė, A. Balukas, R. Bau- 
kytė, J. Eidukaitė, D. Gelažiūtė, R. 
Krutulytė, K. Lapšys, G. Maleckaitė,
G. Mankus, A. Mataitis, J. Mikonienė, 
I. Mitkutė, V. Mockutė, S. Pinkus, 
V. Sakalauskas, D. Stončiūtė, A. Vai- 
lokaitytė ir D. Zikienė. Iš dailinin
kų A. Kurausko, Z. Sodeikienės ir
H. Blyskio sudaryta vertintojų ko
misija premijas paskyrė: $350 — 24 
metų amžiaus Vienos universiteto 
studentui Kęstučiui Lapšiui už lito
grafiją “Keturiems dideliems lietu
viams”, $250 — Čikagos meno insti
tuto 23 metų amžiaus studentei Ire
nai Mitkutei už iliustracijų ciklą 
“Lietuviški liaudies keiksmažodžiai”, 
$150 — Čikagos meno instituto 20 
metų amžiaus studentei Ramintai 
Baukytei už kūrinį "Be pavadinimo”. 
Didžiosios salės prieangiuose buvo iš
statyti dėl 30 metų amžiaus ribos 
jaunųjų grupėn nepatekusių dešim
ties dailininkų darbai — V. Balukie- 
nės, A. Elskaus, V. Igno, J. Kele- 
čiaus, V. Krištolaitytės, R. Mozo- 
liausko, a.a. V. Remeikos, S. Sma- 
linskienės, Z. Sodeikienės ir O. šab- 
lauskienės. Atskirą “Tėviškės vaiz
dų” parodą turėjo inž. V. Variako- 
jis, lankytojams pateikęs dviejų lie
tuviškų sodybų ir Biržų pilies re
konstrukcijos maketus, Lietuvos že
mėlapio kontūrus ir virtinę metalo 
darbų. Čiurlionio galerijos kampely
je medžio drožinių, audinių ir Vil
niaus verbų parodėlę turėjo K. Ku- 
raitytė.

JAUNIMO KONGRESO FOTO PA
RODA taip pat buvo surengta bir
želio 24 — liepos 4 d.d. Čikagos 
Jaunimo Centre. Kaip ir dailės pa
roda, ji buvo dviejų dalių — vyres
niųjų ir jaunųjų. Vyresniųjų grupė
je buvo tokių profesinių fotografų, 
kaip Algimantas Kezys, SJ, Aleksas 
Urba iš “Playboy” žurnalo, Kastytis 
Izokaitis iš "Tuesday Publications" 
žurnalo, Edvardas Mankus iš “Chi
cago Tribune” dienraščio, spaudai 
fotografuojantys Algirdas Grigaitis, 
Jonas Dovydėnas bei kiti platesnio 
pripažinimo susilaukusieji. Malonią 
staigmeną parodos lankytojams darė 
bene žymiausio nepriklausomos Lie
tuvos fotografo Vytauto Augustino 
modernus posūkis į didelio formato 
spalvotus paveikslus. Jaunųjų foto
grafų paroda turėjo 36 dalyvius. Apie 
jų pastangas fotomenininkas A. Ke
zys, SJ, “Drauge” rašo: “Bendras 
parodos įspūdis — įvairumas foto
grafų, bet ne fotografijų. Paroda 
įvairi savo išore — nuotraukų dy
džiu, montavimu, eksponatų skaičiu
mi. Vienoda savo turiniu- Nė vienas 
paveikslas neišsiskiria savo stipru
mu. Atrodo, kad dauguma mūsų jau
nųjų fotografų yra sekmadieninio 
laisvalaikio amatūrai, arba foto stu
dentai, pristatę parodai savo namų 
darbus. Vyrauja gamtos vaizdai, ar
chitektūra, žmogus. Pasigendama jau
natviško polėkio ...” Jauniesiems 
fotografams skirtas parodos premi
jas laimėjo: $350 — kalifornietis Ri
mantas Žukas už portretą “Jauna 
šeima”, $250 — torontietis Aksuolis 
Valiūnas už spalvotų nuotraukų mon
tažą "Nykštukas žaliame debesy”, 
$150 — čikagietis Gary Mankus už 
nuotraukų montažą “Field Museum”. 
Laimėtojų amžius — 18 metų (A. 
Valiūnas) ir 20 metų (R. Žukas, G. 
Mankus).

LIETUVIU DIENOS proga Los 
Angeles mieste, šalia religinės da
lies, buvo surengta gana iškili kul
tūrinė dalis. Dail. Viktoro Vizgir
dos 58-nių tapybos darbų parodą 
atidarė poetas Bernardas Brazdžio
nis. Didžiausio dėmesio susilaukė 
Marshall mokyklos salėje įvykęs ofi
cialus šventės aktas ir reto lygio 
koncertas, kuriame dalyvavo du toli
mi svečiai — koloratūrinis sopranas 
Gina čapkauskienė iš Mont- 
realio ir tenoras Stasys Baras iš Či
kagos. Abu solistai koncertą pradė
jo lietuvių kompozitorių kūriniais. 
S. Baras prijungė ir tris ištraukas 
iš neseniai Čikagoje nuskambėjusios 
K. V. Banaičio premjerinės operos 
“Jūratė ir Kastytis”. Po to pereita 
prie pasaulinio masto klasikinių ope
rų. G. čapkauskienė atliko Mocarto 
“Užburtosios fleitos”, Verdi Rigolet- 
to”, Donizetti “Lucia Di Lamermoor” 
tris arijas, S. Baras — tris Giorda
no “Andrea Chenier”, Puccini “Tur- 
randot” ir Halevy “Žydės’ 
arijas. Antrojon programos dalin 
buvo įtraukta pora duetų: S. Baro 
ir R. Dabšio — iš Verdi operos “Li
kimo galia”, S. Baro ir G. čapkaus- 
kienės — iš Bizet operos “Carmen”. 
Operų pasaulio užsklanda buvo solis
tų S. Baro, G. čapkauskienės ir R. 
Dabšio atlikta Charles Gounod “Faus
to” baigminė scena. Koncertą užbai
gė Broniaus Budriūno kantata “Tė
viškės namai”, diriguojama paties 
autoriaus. Ją atliko §v. Kazimiero 
parapijos choras, sol. R. Dabšys, sol. 
G. čapkauskienė ir baigmėn įsijun
gęs sol. S. Baras. Solistams ir chorui 
akomponavo pianistė Raimonda Ap- 
eikytė. Programai vadovavo televizi
jos ir filmų aktorė Jūratė Nausėdai
tė (Ann Lillian). Šią įspūdingą, gau
sių dalyvių susilaukusią XIX Lietu
vių Dieną pietinės Kalifornijos tau
tiečiams surengė klebono prel. J. Ku
čingio vad. Sv. Kazimiero parapija.

operų

1972. VII. 13 — Nr. 28 (1171)

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄ

JUNGA pasipildė šešiais naujais na
riais: kompozitoriais Jonu Balakaus
ku, Viktoru Budrevičium, muzikolo
gais Jonu Bruveriu, Rimantu Guču, 
Vaclovu Juodpusiu ir Eugenija Ra- 
gulskiene. 1937 m. gimęs kompoz. J. 
Balakauskas yra Kompozitorių Są
jungos patarėjas, parašęs simfoniją, 
kūrinių fortepijonui, smuikui ir ka
meriniams ansambliams. Vilniaus 
konservatorijos teorinių dalykų dės
tytojas kompoz. V. Budrevičius, g. 
1928 m., yra vokalinių-instrumenti- 
nių kūrinių, dainų ir romansų auto
rius. Tos pačios konservatorijos dės
tytojas muzikologas J. Bruveris, g. 
1939 m., Leningrado konservatorijoj 
yra apgynęs disertaciją “Estetinės M. 
K. Čiurlionio kūrybos problemos”. 
Vilniaus televizijos ir radijo komi
teto muzikos redakcijos vyr. red. V. 
Juodpusis yra parašęs monografiją 
apie kompoz. J. Pakalnį. Kauno J. 
Gruodžio augštesniosios muzikos mo
kyklos dėstytoja E. Ragulskienė, g. 
1924 m., rašo muzikos vadovėlius, 
skaito paskaitas muzikos klausimais. 
Muzikologas R. Gučas, g. 1942 m., 
bendradarbiauja spaudoje, speciali
zuojasi vargonų muzikoje.

LITERATŪRINE VAKARONE 
"Tėviškės daina” surengė Prienų ra
jono Stakliškių vidurinės mokyklos 
literatų būrelis, vadovaujamas mo
kytojų D. Zieniūtės ir G. Tekorytės. 
Vakaronės dalyviai buvo sutikti tsu 
duona ir druska, grojant mokyklos 
kapelai. Margaraštėmis drobėmis pa- 
puošton ir seklyčia paverston mo
kyklos salėn juos pakvietė progra
mai vadovavę dešimtokai D. Žida- 
navičiūtė ir A. Žiūkas. Vakaronė 
buvo pradėta dramos mėgėjų kom
pozicija "čia — Lietuva", paruošta 
pagal E. Mieželaičio poezijos kny
gą. Visiems dalyviams sudainavus 
Maironio ir J. Naujalio dainą "Lie
tuva brangi”, savo kūrybą skaitė poe
tas VI. Šimkus, mokyklos literatai 
M. Raižytė ir I. Strauzaitė, žodį tarė 
filologijos mokslų dr. D. Sauka, lite
ratūros kritikas V. Girčys, Vilniaus 
universiteto lietuvių kalbos katedros 
dėstytoja V. Daujotytė.

JUOZO BALTUŠIO novelių roma
ną “Parduotos vasaros”, išverstą V. 
Petrovskio, išleido ukrainiečių groži
nės literatūros leidykla "Dnipro”. 
Įvadinį žodį apie autorių šiam leidi
niui parašė A. Bučas. J. Baltušis šiuo 
metu kuria naują romaną “Juza”.

ANYKŠČIU LIAUDIES TEATRAS 
pastatė Pr. Treinio 5 veiksmų lyrinę 
komediją “Polka su ragučiais”. Spek
taklį režisavo Algirdas Gogelis.

NAUJU KNYGŲ LENTYNAS pa
pildė Vytauto Maknio studija “Lie
tuvių teatro raidos bruožai", apžvel
gianti mūsų teatro vystymąsi nuo jo 
užuomazgij XVI š. iki dabartinių die
nų. Šią 372 psl. knygą 4.000 egz. ti
ražu išleido “Mintis”. Viršelis — 
dail. A. Každailio.

LIETUVIŲ CHOREOGRAFŲ su
kurtus naujus lietuviškus šokius Vil
niuje atliko geriausios saviveiklinin
kų grupės. Liaudies meno rūmų cho
reografinės komisijos pirm. M. Vai- 
tulevičiūtės teigimu, didžiausio ver
tintojų dėmesio susilaukė K. Poškai- 
čio “Kalatinis”, “Gervėčių kadri
lis", E. Morkūnienės “Polka", “Line
lis”, D. Radvilavičienės vaikams 
skirtas šokis “Op-Op" ir A. Ivanaus
kienės “Patrepsėlis", numatytas pa
gyvenusių šokėjų kolektyvams.

TARPTAUTINĖJ GRAFIKOS PA
RODOJ Krokuvoj buvo išstatyti tri
jų lietuvių dailininkų kūriniai — B. 
Žilytės ciklas “Žalgiris”, R. Gibavi- 
čiaus “Langai" ir J. Repšio “Mano tė
vynė”.

KUN. A. STRAZDELIO vardo vi
durinė mokykla Kamajuose mokslo 
metus užbaigė literatūros ir muzikos 
švente. Jos dalyviai su 25 brandos 
atestatus gavusiais abiturientais nu
žygiavo į Kamajų kapines. Abitu
rientai gėlių puokštėmis papuošė po
eto kun. A. Strazdelio antkapį, kurio 
užrašas skelbia: “čia palaidotas gies
mės "Pulkim ant kelių" autorius”. 
Mokyklos salėje literatūrinę savo kū
rinių programą atliko rašytojai Vyt. 
Petkevičius ir J. Nekrošius, koncer
tinę — Vilniaus televizijos ir radijo 
komiteto ansamblis “Armonika”.

LIETUVOS KINO STUDIJA nuta 
rė 2.000 metrų filmo juostoje įam
žinti 1907 m. šiaudinėje, Rokiškio 
rajone, gimusį liaudies skulptorių 
Lionginą Šepką ir jo kūrinius. Sce
narijų parašė Z. Žemaitytė, filmuos 
operatorius A. Blyža su asistentu A. 
Mieliausku. L. Šepka savo paties pa
sigamintu paprastu peiliuku yra iš
drožęs apie 500 stambių ir smulkių 
figūrų, kurios dabar yra sutelktos 
Rokiškio kraštotyros ir Stelmužės 
liaudies skulptūros muzėjuose. Fil
me taipgi bus parodytas L. Šepkos 
persikraustymas iš aplūžusios bakū
žės į naują kolchozo gyvenvietę. Da
lį nufilmuotos medžiagos numatoma 
perduoti Vilniaus liaudies rūmų ir 
kino-foto archyvams.

VILNIAUS PARODŲ RŪMUOSE 
atidaryta Lietuvos 120 jaunųjų dai
lininkų kūrinių paroda, kurioje da
lyvauja profesiniai 
kaikurie gabiausieji 
instituto studentai, 
diplominius darbus.

RAMUTĖS SKUČAITĖS trečią po
ezijos rinkinį “Pusiausvyra” 8.000 
egz tiražu išleido “Vaga”. Knygą api
pavidalino dail. V. Žilius. V. Kst.

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

Parūpiname lengvomis

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

B. SAKALAS. Tel. 7 62 - 8 2 5 5

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

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

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

Antrod...... —10 - 3

T r e čiad. uždaryta

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

MOKA:

už term. indėPus 2 metam ...... &V2%
už term, indėlius 1 metam.......6Vą%
už taupomąsias s-tas (savings) 6 % 
už depozitus-čekių s-tas........... 5!/2%

Penktad........... 10-8

šeštad............9 - 12
Sekmad..... 9.30 - 1

DUODA PASKOLAS: 
asmenines — iki $10.000 81/2% 
nekiln. turto — iki $50.000 81/1%

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 
ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtą, telefoną, elektrą, vandenį ir dujas. 
Mūsų tikslas—ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
MOLTON — AIRPORT RD. Dovanų ir smulkmenų prekyba. Idealus 
verslas vedusių porai. Krautuvė yra šioje plazoje. Įmokėti tik $2.000. 
JANE — ANNETTE. Prie Jane gatvės mūrinis namas — krautuvė 
ir dviejų miegamų butas viršuje. Krautuvė tinkama betkokiam vers
lui ir galima tuoj užimti. Vieta dviem automobiliam pastatyti. Įmokė
ti apie $7.000.
BERESFORD — ARDAGII. Atskiras mūrinis šešių kambarių vienos 
šeimos namas. Arti mokyklų ir mažo parko. Įmokėti $7-8.000.
BLOOR — DURIE ST. Du butai po 5 kambarius, atskiras namas. 
Viskas įrengta dvie šeimom. Didelis kiemas, dvigubas garažas. Įmo
kėti $10.000 ir viena atvira skola 10-čiai metų.
HIGH PARK — BLOOR. Naujesnės statybos originalus dvibutis — 
10 kambarių. Vandeniu-alyva šildomas, dvigubas garažas su priva
čiu privažiavimu. Graži ir rami vieta. Įmokėti prašo apie $15-20.000. 
Namas be skolų.
RONCESVALLES — HIGH PARK BLVD. Krautuvė ir du butai 3 ir 
5 kambariai. Ideali vieta betkokiam verslui.
PACIFIC — HUMBERSIDE. Dvejų metų senumo, gražių plytų mo
derniai įrengtas 7 kambarių namas. Didelis sklypas, garažas su pri
vačiu privažiavimu.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
S. JOKŪBAITIS

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

lietuvio savininko vaistinė

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

YOUNG a, BIGGIN Ltd, Realtor
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose ♦ ------ ■

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- V eiRDAlKKA^ 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus VI ’• v- LHKMAŲJlVMa

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

žemės ir kitos rūšies nuosavybių.

4>Ont Tel. 534-7525

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

EXTRA REALTY LTD.
386 RUSHOLME RD. TORONTO 4 TEL. LE 1-1161

BLOOR — INDIAN RD. (Radford g-vė), $15.000 įmokėti, mūrinis, 
atskiras, 8 kambariai per du augštus, 2 virtuvės, vienas kambarys 
rūsyje, vandeniu šildomas, dideli kambariai, 2 garažai, didelis skly
pas, arti prekyviečių ir susisiekimo. Viena atvira skola dešimčiai me
tų. Pirma kartą parduodamas, uždaras pardavimas, kiti agentai ne
turi teisės parduoti.
NOTTAWASAGA upė ir 26 kelias, 10 akrų geros dirbamos žemės, 
400 pėdų ant upės kranto, gautas leidimas namui statyti.

J. KUDABA Namų telefonas 783-2105

@6 S PORTAS 6 psl.

SVEIKINAME ATVYKUSIĄ AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KREP
ŠINIO RINKTINŲ! Kanados sporto apygardos komitetas, visi 
Kanados lietuvių sporto klubai bei jų nariai linki sėkmės broliams 
sportininkams iš tolimosios Australijos.

Australijos lietuvių krepšinio rink
tinės išvykos organizacinis komite
tas Kanadoje bei varžybinis komite
tas praneša, kad pakviesti žaisti Ka
nados lietuvių krepšinio rinktinėje: 
A. Vaičeliūnas ir V. Navickas (Lon
dono Tauras); K. Kalvaitis ir R. Sa
kalas (Hamiltono Kovas); L. Giriū- 
nas ir K. Kuncevičius (Montrealio
Tauras); S. Ignatavičius (Toronto 
Vytis); S. Kaknevičius, P. Miniotas,
G. Rautinš (Toronto Aušra). Į To
ronto miesto lietuvių krepšinio rink
tinę pakviesti: Ed. Nacevičius, A. 
Klimas, S. Ignatavičius, P. Lorencas 
(Vytis); J. Norkus, L. Plačiakis, G. 
Rautinš, S. Kaknevičius, P. Minio
tas (Aušra). Pirmosios rungtynės 
įvyks penktadienį, liepos 14 d., 7 
v.v., Ryerson Polytechnical Institu
te, 50 Gould St., Toronte. Rungsis 
Australijos rinktinė ir Toronto mies
to lietuviai. Šeštadienį, liepos 15 d., 
4 v.p.p., toj pačioj salėj susitiks Aust
ralijos lietuviai su Kanados lietuvių 
krepšinio rinktine.

Australijos lietuvių krepšinio rink
tinė liepos 4 d. Čikagoje pralaimėjo 
labai stipriai Čikagos lietuvių krep
šinio rinktinei 121:80. Ji atsigriebė 
prieš Klevelando Žaibą 113:97, o 
Dainavos stovykloje lietaus stutrum- 
pintose rungtynėse nugalėjo Detroi-

komitetas išsiuntinės smulkią infor
maciją sporto klubams ir paskiriems 
golfininkams. Toronto ir apylinkių 
golfininkai, ruoškimės ir būtinai da
lyvaukime pirmenybėse. Sig. K.
SPORTAS LIETUVOJE

Rimvydas Aukštuolis, dalyvauda
mas stambiose lengv. atletikos rung-
tynėse Maskvoje, 100 m bėgime lai 
mėjo I vietą pasekme 10,4 sek.

Marija Kartanaitė antrus metus iš 
eilės tapo kaimo jaunimo draugijij 
šachmatų meistere. Cimlianske įvy
kusiose pirmenybėse iš galimų 11 
laimėjimų ji surinko 8 taškus.

G. Ramoškienė-Sidagytė vėl sėk
mingai pasirodė irklavimo lenktynė
se. Sov. Sąjungos taurės vienvietės 
valties varžybose ji laimėjo I vietą.

Raceburge įvyko tarptautinės irk
lavimo pirmenybės. V. Butkus vien
vietės lenktynėse laimėjo II vietą.

Lengvosios atletikos pirmenybėse 
Vilniuje Arūnas Vitkevičius pasiekė 
puikią pasekmę, nustūmęs rutulį 
19.13 m.

M. Treinytė lengv. atletikos rung
tynėse Kaune pasiekė naują Lietu
vos rekordą 100 m. bėgime — per 
11,6 sek. Senasis rekordas buvo 11,8 
ir priklausė V. Vizbaraitei.

to Kovą 54:39.
š. Amerikos baltiečių š.m. vasaros 

žaidynės įvyks Toronte liepos 29-30 
d.d. Žaidynių programą sudaro leng
voji atletika, plaukimas, lauko te
nisas ir europietiškas futbolas (soc
cer). Žaidynes rengia torontiečiai.

GOLFO PIRMENYBĖS
SALFAS Sąjungos 1972 m. meti

nės golfo pirmenybės ir tarpmies
tinės varžybos įvyks š.m. rugpjūčio 
26-27 d.d. Raisin River Country 
Club Monroe, Michigan (tarp Tole
do, Ohio, ir Detroito prie 1-75 kelio). 
Pirmenybes ir varžybas rengia SAL 
FASS golfo komitetas; praves spe
cialiai sudarytas iš Detroito LSK 
Kovas organizacinis komitetas, ku
rio pirmininku yra Algis Rugienius.

VYČIO ŽINIOS
A. Klimas prieš dvi savaites sėk

mingai dalyvavo Ontario “Skeet” 
šaudymo pirmenybėse — iš 90 ga
limų jis numušė 89 lėkšteles. A. Kli
mas Ontario C klasėje laimėjo I v.

Tarpusavio golfo turnyre mažiau
siai pralaimėjimų patyrė V. Balsys 
(B). Iš 8 žaistų rungtynių jis tepra- 
rado 2 taškus ir turi daugiausia gali
mybių laimėti šį turnyrą. Po jo seka 
R. Strimaitis su 3 iš 7 rungtynių, 
A. Supronas su 5 iš 12 ir V. Balsys 
su 5 iš 10. Šio turnyro užbaigtuvių 
balius įvyks spalio 28 d. Prisikėlimo 
parodų salėje.

Mūsų rėmėjui R. Vaitkevičiui nuo
širdžiai dėkojame. A. S.

Sąjungos pirmenybės vyks vyrų, mo
terų ir jaunių klasėse dvi dienas (36 
skylės). Laimėtojams bus skiriamos 
pereinamos ir vienkartinės taurės. 
Tarpmiestinės varžybos vyks tuo 
pačiu metu (36 skylės). Iš sužaistų 
36 skylių rezultato bus nustatyti in
dividualūs ir komandiniai laimėto
jai. Miesto komandą sudarys 10 žai
dėjų. Komandinis varžybų laimėto
jas bus nustatomas iš geriausių 8 re
zultatų. — Šeštadienį, rugpjūčio 26 
d., 7.30 v.v., golfo laukuose Howard 
Johnson patalpose įvyks oficialus 
golfo pirmenybių banketas, koktei
liai, pietūs, meninė programa ir šo
kiai. Bankete dalyvauti kviečiami ir 
golfininkų svečiai. Nakvynės ten 
pat — Howard Johnson Motor Lod
ge. Kainos $16-19 dienai dviem as
menim. Greitu laiku organizacinis

Tarptautinės žaidynės

prieš 
WERDER BREMEN 
'iš Vokietijos
Profesijonalinis futbolas
VARSITY STADIJONE

Trečiadienį, liepos 19, 
8.30 valandą vakaro 

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

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1008 College St. • LE 1-3074 *Sav. P. Užbali*

Tel. 532-7733

---- tv-hi-fi ----
Taisom ir parduodam prieinamom kainom 
televizijos priimtuvus — paprastus ir spal
votus, keičiam senus — Į naujus

1613 DUNDAS Street West

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

ISLAND REAL ESTATE
4506 GULF BOULEVARD, 

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

Didžiausios ir gražiausios europietiškos mėsos ir skanėstų krautuvės. 
Geros kokybės gaminiai. Didaus pasirinkimas. Konkurencinės kainos. 

i'ELtip-topMEATS
1727 BLOOR ST. WEST (prieš Keele požeminio stotĮ)
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL

Sheppard Ave. (Don Volley Parkway)
ZIGGY’S AT SHERWAY GARDENS (Queen Elizabeth ir 27 greitkelis)

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

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

672 Landsdovvne Avė. • Tel. 531-6165

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

Angliškos vilnonės, “mohair”, "terylene” medžiagos

Ed. Kondratas, siuvėjas
Individualus pritaikymas

533-5454

Ateitininkų žinios
Studijų dienos, kurias rengia vyr. 

moksleivių kuopa, įvyks Wasagoje 
rugsėjo 15-17 d. Mokestis — $10.

Ateitininkų stovykla Wasagoje pra
sideda sekmadienį, liepos 23 d. 12 v. 
Tėvai prašomi neatvežti vaikų šeš
tadienį, nes tik šeštadienį po pietų 
baigiasi parapijos jaunimo stovykla. 
Prašome paskubinti registruotis. Sto
vyklos mokestis: 1 stovyklautojui 2 
savaitės — $50; 1. stov. — 1 savaitė
— $30; 2 stovyklautojai 2 sav. —$90, 
2 stovykl. 1 sav. — $50; 3 stovyklau
tojai 2 sav. — $115. ir 3 stov. 1 sav.
— $60. Taip pat visi stovyklautojai 
už kiekvieną savaitę moka po $1 sto
vyklavietės išlaikymui. Tas mokestis 
eina Tėvams pranciškonams.

Ekskursija į Stratfordą į “As you 
like it” pastatymą įvyks liepos 26 d. 
Bilietas į spektaklį — $2.50, o kelio
nė autobusu — $3.50, iš viso — $6.

Žygis “Ateičiai” bus antrąją sto
vyklos savaitę. Kiekvienas stovyklau
tojas privalo surinkti kiek galima 
daugiau globėjų (sponsors).

Reikalingos nakvynės atvykusiem 
jaunimo kongreso dalyviams į kon
greso uždarymą. Kas galėtų priimti 
šį šeštadienį vieną ar daugiau jau
nuolių pernakvoti, prašomi nedel
siant paskambinti p. Dūdienei tel. 
766-7846. Navynių trūkumas yra di
delis ir visų ateitininkų pareiga pa
dėti atvykusiam jaunimui.

Skautų veikla
• Liepos 9 d. Ivy, Ont. uždaryta 

9 dienas trukusi latvių skaulų-čių 
jubilėjinė stovykla, sutraukusi 800 
dalyvių iš Kanados, JAV, Australi
jos, Vokietijos ir kt. kraštų. Lietu
viams atstovavo sktn. Stepo Kairio 
muzikinis vienetas, pasirodęs didžia
jame pabaigos lauže liepos 8 d. Taip
gi šis vienetas su trispalve žygiavo 
uždarymo parade. Organizuotai daly
vavo kaip svečiai dar ir vengrai. 
Lietuviams vadovavo ir išvykai tal
kino: s. v. v. si. G. Kalinauskas, s. v. 
si. A. Gaputis, s. v. v. si. M. Gvildys, 
s. L. Kalinauskas, p. Gaputis, s. I. 
Meiklejohn ir kt. Brolijos vardu lat
vius pasveikino iš Bostono specialiai 
atvykęs V. S. pav. v. s. Č. Kiliulis, 
seserijos — s. I. Meiklejohn.

• Jubiiėjinės latvių skaučių sto
vyklos uždarymo savaitgalį liepos 8- 
9 d. dalyvavo šios “Šatrijos” tunto 
skautės: Ž. Silininkaitė, L. Rusinai- 
tė, S. Valiūnaitė ir V. Pylipavičiūtė. 
Vadovavo s. I. Meiklejohn ir suruoš
tame vadovų-vių priėmime seserijos 
VS vardu pasveikino ir įteikė latvių 
VS dovaną.

• Romuvos stovyklavietės komi
tetą sudaro: pirm. B. Saplys, nariai
— V. Sendžikas, J. Mačiulis, A. Va
siliauskas, K. Asevičius, X. Grybas, 
J. Baltaduonis ir K. Batūra. Talkina
mas valdybos narių, nuo geg. 11 d. 
nepraleisdamas nė vieno savaitgalio, 
su didele tėvų bei vadovų talkos pa
galba, paruošė stovyklavietę jauni
mo kongreso stovyklai. Romuvoje 
pastatytas pagal s. dr. A. Kulpos pro
jektą naujas kryžius. Mūrijimo dar
bus atliko A. Garbas, geležinį kry
žių su ornamentais nukalė A. Gry
bas. Naują garsiakalbių sistemą įve
dė s. G. Stanionis. V. Matulaitis su
projektavo ir su sk. vyčių talka pa
statė Lietuvos žemėlapį. Įdėtas di
džiulis ir naujas septinis tankas. 
Visi šie darbai atsiėjo apie $4000.

• Romuvos dešimtmečio stovyk
los ženklą sukūrė v. sk. v. si. J. Ba- 
tūraitė. Ženklai jau pagaminti ir 
juos bus galima stovykloje įsigyti. 
Kaina 50 et.

• Romuvos adresas: Camp Romu
va, R.R. 1, Huntsville, Ont. Telefonas 
1-705-789-5032.

• Romuvos dešimtmetį minint ir 
jaunimo kongreso stovyklos proga iš
leisti spalvoti pašto atvirukai. Jie 
Romuvoj pardavinėjami. Kaina 25 et.

č. S.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards naif.,

telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 • 1611 Blooi St. W.
SWANSEA, gražus nedidelei šeimai vienaaugštis (bungalow); labai 
moderni virtuvė, alyva šildomas, garažas su privačiu įvažiavimu, arti 
Bloor. Pilna kaina $26.900.
HIGH PARK RONCESVALLES, apie $10.000 įmokėti; didžiulis gra
žus 12-kos kambarių atskiras namas, 3 modernios virtuvės, vande
niu-alyva šildomas, naujas garažas su plačiu įvažiavimu; gauna apie 
$355 mėnesinės nuomos ir sau nemokamą butą. Viena atvira skola. 
RUNNYMEDE — BLOOR rajone, apie $3.000 įmokėti, 7 kambarių 
mūrinis namas, kvadratinis planas, naujas šildymas, 2 virtuvės, 2 
prausyklos, garažas su privačiu įvažiavimu. Labai skubus pardavi
mas. Pilna kaina tik $26.900. Reikalingas mažo remonto. Atvira skola. 
WAUBAUSHENE — GEORGIAN BAY, komercinis žemės sklypas, 
arti vandens, pačiame miestelyje, galima statyti vasarnamį. Puiki 
vieta. Prašo $4.000.
KINGSWAY — PRINCE EDWARD, puikus 6 kambarių atskiras na
mas, kvadratinis planas, graži moderni virtuvė, šalia pristatytas ga
ražas su privačiu įvažiavimu, arti susisiekimo, skubus pardavimus, 
gražus kiemas, įmokėti apie $8.000.
ORIGINALUS TRIBUTIS, maždaug 10 metų senumo; dideli gražūs 
butai su balkonais, $7.200 nuomos, $10.000 įmokėti, skubus parda
vimas. jA. mmJI:

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

Pardavusiems bei pirkusiems per mus
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME ir didžiau
siame TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
51/2% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6Vą% už 1 m. term. dep. 
6!^% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš penkių

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius 
milijonų dolerių

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

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

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

1082 BLOOR St. W., TORONTO 4,
Telefonai: 534-8459; 233-5996

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

VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

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

Savininkai: Antanas Paškevičius Ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

DANISH^
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
Iš BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 
Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

I

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą
Pagrindinė įstaiga: 658 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tei. EM 4-5036

ČESNAKAS-

PAHCELS TO .EUROPE

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

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

geras vaistas 
Česnakas (garlic) yra natūralus krau
jo valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vattojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomųja bei stipiinomoja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikos. 
Dar Šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi šios česnako kapsulės n c tu r 
nei kvapo, nei skonio.

LITHO-ART SP«TWĖ i 
programos, ra 

977 College St., Toronto 4, Ont. visi verslo bei .i
Telefonas; 5 3 3 - 4 3 6 3 rekiam,iniaj 1

LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai |g



Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus —

GERA ŽINIA kad Baltieji Rūmai padėtų susijung-
Karštą birželio 27 d. vakarą su

skambėjo telefonas. Ragelyje užgir
dau IV taut, šokių šventės rengėjų 
pirm. dr. L. Kriaučeliūno balsą: 
“Tuojau ruoškis į skubią spaudos 
konferenciją “Margučio” raštinėje. 
Ji prasidės už valandos”. Norėjau ką 
nors daugiau sužinoti, bet daktaras 
labai skubėjo ir padėjo telefono ra
geli. 9-15 v.v, “Margučio” raštinėje 
susirinko gražus būrys spaudos bei 
radijo atstovų, o taip pat ir IV taut, 
šokių šventės k-to nariai. Niekas iš 
jų nežinojo, kokiu reikalu taip sku
biai sušaukta ši netikėta spaudos 
konferencija. Kelias minutes pavėla
vęs su portfeliu rankoje pasirodė ir 
Inž. Valdas Adamkus. Pajutom, kad 
jis ką tik sugrįžo iš Vašingtono. Jis 
ir pradėjo spaudos konferenciją, pra
džioje pranešdamas linksmą žinią, 
kad IV taut, šokių šventę atidarys 
paties JAV prezidento žmona. Tuo 
reikalu šį rytą jis buvo iškviestas į 
Vašingtoną, priimtas Baltųjų Rūmų 
H augšte, kur su atitinkamais par
eigūnais sudarytas smulkus preziden
tienės atvykimo į Čikagą, jos pri
ėmimo bei pasirodymo taut, šokių 
šventėje planas. Tas detales jis ir 
paskelbė spaudos atstovams, pabrėž
damas, kad šiam žygiui — preziden
tienės sustojimui IVtaut, šokių šven
tėje Čikagoje — daug pasidarbavo 
Illinois kongresmanas ir didelis lie
tuvių draugas Derwinski. Inž. V. 
Adamkus užtikrinęs Baltuosius Rū
mus, kad lietuviai Čikagoje preziden
tienę sutiks su nemažesne šiluma, 
kaip Niksonal buvo sutikti pvz. Var
šuvoje paskutinio vizito metu. Spau
dos konferencijoje tą vakarą taip pat 
buvo pabrėžta, kad šią žinią ryto
jaus dieną 10 v- r. visam kraštui 
perduos JAV žinių centrai, o Lietu
vai — “Amerikos Balsas”. Konfe
rencija pasibaigė vėlai naktį ir “TŽ” 
redakciją tegalėjau painformuoti tik 
trečiadienio rytą. Bet laikraštis jau 
buvo atspausdintas ir išvežtas Į paš
tą. Todėl plačiai išsisklaidžiusioms 
Kanados lietuviams “TŽ” jau nebesu- 
skubo pranešti linksmos žinios, kad 
IV taut, šokių šventę atidarys pa
ties JAV prezidento žmona.

Trečiadienį žinią apie P. Niksonie- 
nės atvykimą į IV taut, šokių šven
tę paskelbė Čikagos amerikietiškieji 
ir lietuviškieji dienraščiai, radijo 
valandėlės. “Marginiuose”, kur bu
vo pardavinėjami bilietai, išsitiesė 
eilės žmonių. Darėsi aišku, kad bi
lietų šiai šventei pritrūks. Apie tai 
painformuoti iš toliau atvykstančius 
jau nebebuvo įmanoma.

SU PREZIDENTIENE
Gal pirmą kartą istorijoje per šią 

šventę lietuviams laikraštininkams 
bei radijo darbuotojams Lietuvos 
gen. konsulės Čikagoje J. Daužvar- 
dienės, A. ir inž. V. Adamkų bei dr. 
L. Kriaučeliūno dėka buvo sudaryta 
proga susitikti su prezidento žmona 
specialiame priėmime prieš praside
dant šventei. Priėmimas buvo 1 v. 
p.p. Stock Yard Inn., visai šalia am
fiteatro. I priėmimą patekti turėjom 
specialius kvietimus, kuriuos tikrino 
saugumo žmonės. Vienas iš spaudos 
atstovų sugebėjo įvesti ir savo pažįs
tamą, kurios dalis šeimos likus ana
pus geležinės uždangos. Si drąsi mo
teris prezidentienei įteikė prašymą, 

ti išsklaidytai jos šeimai.
Tuo metu, kai vyko IV liet. taut, 

šokių šventė, buvo ruošiamos ame
rikietiškųjų dienraščių liepos 
3 d. pirmosios laidos. Vidurmiesčio 
spaustuvėj spaudėm skaitytuvo myg
tukus, liejom švino eilutes, kurios 
tuojau keliavo į puslapių formas. 
Apie 3.30 v. p.p. puslapių formose 
jau gulėjo prezidentienės nuotraukos 
su lietuvaitėmis iš Čikagos amfiteat
ro, nors ten dar vyko pats šventės 
įkarštis — vienas po kito sekė vis 
nauji programos punktai. O ameri
kiečių radijo stotis, kurią tik nepa
suksi, perdavinėjo žinias apie prezi
dentienę, apie lietuvių taut, šokių 
šventės eigą.

Pirmosios dienraščių laidos kios
kuose pasirodė apie 5 v. p.p. “Chi
cago Tribune” 1 psl. buvo nuotrau
ka ir šventės aprašymas. Demokra
tų partijai palankesnis “Chicago Sun- 
Times" nuotrauką ir šventės apra
šymą įdėjo j 8 psl., vėlesnėse laido
se perkėlė į 3 psl. “Chicago Daily 
News”, o ypač “Chicago Today” dien
raščiai įdėjo nuotraukas ir aprašy
mus. Ir visi keturi dienraščiai pa
brėžė prezidentienės pareiškimą, kad 
jos dukros prieš ketverius metus 
matė liet. taut, šokių šventę ir prašė 
motiną ateityje tokią šventę būtinai 
pamatyti, nes, jos žodžiais, “This is 
the most wonderful show in the 
world ...” Kaikurie dienraščiai pre
zidentienės dalyvavimą liet. taut, šo
kių šventėje bandė piešti kaip poli
tini įvykį rinkiminiuose metuose, ją 
net pašpilkuodami” (“Chicago To
day”). Bet visų keturių buvo gražiai 
įvertinta toji didinga laisvojo pasau
lio lietuvių, o ypač jaunimo, kultūri
nė manifestacija, mūsų tautinių šo
kių grožis bei spalvingumas. Ir visi 
keturi dienraščiai skelbė, kad šven
tėje dalyvavo apie 2,000 šokėjų ir 
arti 15,000 žiūrovų.

TELEVIZIJOJE
Po šventės iki nakties gilumos am

fiteatras lūžte lūžo. Kiek ten buvo 
susirinkę suaugusiųjų bei gražaus 
jaunimėlio! Vien bankete, kurio me
tu pagerbti visi taut, šokių grupių 
vadovai bei mokytojai, dalyvavo apie 
2,000. Maždaug tiek pat jaunimo ga
lėjo šokti prie orkestro toje arenoje, 
kur vyko pati šventė. Sofijai Džiu- 
gienei, banketo vyriausiai rengėjai, 
bei jos talkininkėms tiesiog galva 
plyšo nuo rūpesčių- I. Petrauskas, 
šventės iždininkas, triumfavo tikėda
mas, kad šventės sąmatą tikrai su
balansuos. “TŽ” bendradarbis Al. 
Gimantas iš Detroito prasitarė, kad 
televizijos stotys žiniose perduoda 
šventės vaizdus. Prieš 10 v.v. su I. 
Kriaučeliūniene, šventės rengėjų k- 
to pirm, žmona, nuėjom į puošnią 
Stock Yard Inn., kur buvo spalvota 
televizija, čia radom būrius jaunimo 
iš visų pasaulio kampų, kurie laukė 
žinių ir vaizdų iš ką tik pasibaigu
sios šventės. Ir įdomiausia, kad kone 
visi kanalai liet. taut, šokių vaizdus 
bei komentarus perdavė pirmoje ei
lėje, kaip vieną svarbiausių dienos 
įvykių. Jei nebūtų atvykusi JAV 
prezidento žmona, būtume buvę nu
kišti toli į galą, o gal ir visai nepa
rodyti. Kai pirmadienį rinkomės į 
darbus įvairiose darbovietėse Čika
goje, sunku buvo rasti amerikietį 
bendradarbį, kuris nebūtų priminęs,

KANADOS ĮVYKIAI

ĮSAKE BAIGTI STREIKĄ
Federacinio parlamento vasa

ros atostogas sutrukdė Šv. Lau
ryno jūrkelio Montrealio, Kve
beko miesto ir Trois-Rivieres 
uostų darbininkų nelegalus 
streikas, pradėtas gegužės 12 d. 
Laivų pakrovėjų ir iškrovėjų 
unijos tada buvo pasirašiusios 
naują sutartį, kuri panaikino 
tradicines 17 darbininkų gru
pes, pakėlė atlyginimus ir už
tikrino darbą unijų nariams. 
Seniau visi laivų pakrovimai bei 
iškrovimai buvo atliekami gru
pių, turinčių po 17 darbininkų, 
net ir tokiu atveju, kai darbui 
užtekdavo kelių žmonių. Visi 
gaudavo atlyginimą, nors* iš tik
rųjų dirbdavo tik grupės dalis. 
Pakaitomis grupės nariai susi
darydavo ilgokas atostogas. Pa
tvirtinę naują sutartį, kuri lei
džia reguliuoti grupės narių 
skaičių pagal darbo poreikius, 
unijos nariai staiga apsigalvojo 
ir pradėjo nelegalų streiką. 
Vien tik Montrealiui šis strei
kas kasdien duodavo milijoną 
dolerių nuostolio. Federacinis 
parlamentas priėmė naują Įsta
tymą, Įsakanti streikininkams 
tuojau pat grįžti Į darbą. Už 
streiką jie nebus beudžiami, bet 
jiems gresia kalėjimas iki dve
jų metų ir didoka piniginė bau
da už kiekvieną tolimesnę strei
ko dieną. Kanados statistikos 
duomenimis, dėl streikų š. m. 
balandžio mėnesį visoje Kana
doje buvo prarasta net 1.812.- 
570 žmogaus darbo dienų, kai 
tuo tarpu pernai tą mėnesį ne
tekta tik 154.280 žmogaus dar
bo dienų. Šiemetiniame balan
dyje 94 streikus Kanadoje turė
jo 232.706 darbininkai ir tar
nautojai, pernykščiame — 91 
streiką 24.461. Juokingiausia, 
kad tokiais neapgalvotais strei
kais save ir kraštą plaka ne že
miausius, bet augščiausius atly
ginimus turinčių unijų nariai. 
Mėnesį laiko torontiečius kanki
nęs šiukšlių surinkėjų bei kitų 
miesto darbininkų streikas susi
laukė liūdnos užbaigos. Tarpinin
kaujant Ontario darbo ministe- 
riui F. Guidon, miestas sutiko 
streikininkų 1972 m. atlyginimą 
padidinti 8%, o 1973 m. atlygi
nimo padidinimą turėjo nusta
tyti abiejų pusių pasirinktas ar-

kad vakar matė prezidento žmoną 
pas lietuvius ir gražių taut, šokių 
vaizdus televizijoje ar laikraščiuose. 
Taigi, IV taut, šokių šventė, šalia 
kultūrinės manifestacijos, atliko ir 
netikėtai didelį propagandinį užda
vinį. 

TORONTO MIESTAS
SURENKAMI SENI

LAIKRAŠČIAI
(RECYCLING PROGRAMME)

bitras R. W. Reville, buvęs tei
sėjas. Praėjusią savaitę jis pa
skelbė savo sprendimą — uni
jų nariams 1973 m. atlygini
mas padidinamas 10%. Taigi, 
dvejų metų padidinimas siekia 
net 18%, nors unijos reikala
vo 15% padidinimo, kurį buvo 
išsikovoję Etobicoke priemies
čio šiukšlių surinkėjai. R. W. 
Reville sprendimą pasmerkė ne 
tik Toronto vadovybė, bet ir visi 
laikraščiai savo vedamaisiais, 
nes dabar miestas $3 milijonais 
turės padidinti nekilnojamo tur
to mokesčius gerokai mažiau už
dirbančiai didžiajai torontiečių 
daliai. Be to, visos miesto uni
jos, sekdamos šiukšlių surinkė
jų laimėjimu, pradės reikalauti 
jau ne 18%, bet 20-30% atly
ginimų padidinimo. Laikraščių 
nuomone, tokia nuolaida šiukš
lių surinkėjams užtikrina naują 
streiką, nepraėjus net pilniem 
dvejiem metam. Dabartinis jų 
valandinis atlyginimas jau yra 
$3.87, o 1973 m. bus $4.26 už 
jokios didesnės kvalifikacijos 
nereikalaujantį darbą.

Kanadiečių pasipiktinimo su
silaukė CBC televizijos bendro
vės liepos 1, nepriklausomybės 
dieną, iš Otavos visai Kanadai 
transliuotas kvebekiečio kompo
zitoriaus ir pianisto Andre Gag
non koncertas, kurio dalyvių 
laukė tik prancūzų kalba pa
ruošta programa. A. Gagnon, 
tiesa, atsiprašė dalyvius, kad jis 
nemoka anglų kalbos, ir sakėsi 
jau pradėjęs jos mokytis. Jokio 
papildomo pranešėjo angliškai 
koncerte nebuvo. Televizijos 
transliacijoje tik girdėjosi ang
liškai įkalbėtas paaiškinimas, 
bet paties aiškintojo nesimatė. 
Kadangi ši programa nuo par
lamento rūmų buvo skirta vals
tybinei Kanados federacijos 
šventei, angliškai kalbanti kana
diečių dauguma pasijuto igno
ruojama, juoba, kad šio kon
certo organizatorium buvo pran
cūzų kilmės valstybės sekr. Ge
rard Pelletier. Protesto balsus 
federaciniame parlamente nutil
dė premjeras P. E. Trudeau, 
pripažinęs koncerto rengėjų pa
darytą klaidą ir prasitaręs, kad 
po sekančių parlamento rinki
mų G. Pelletier gaus kitą port
felį ministerių kabinete. Toks 
komentaras Montrealyje viešė
jusiam premjero P. E. Trudeau 
bičiuliui G. Pelletier buvo neti
kėtas. Atrodo, jį reikia sieti su 
humoristiniu premjero P. E. 
Trudeau bandymu užtušuoti G. 
Pelletier neapsižiūrėjimą.

: SKAITYTOJAI PASISAKO
AR LIETUVIŲ “KARAVANAS” 

BUVO REPREZENTACINIS?
Karavanas pasibaigė- Po savaitės 

tarptautinio triukšmo ir pasirodymų 
vėl tyla Toronte. Tiems, kurie ati
džiai lankė ir stebėjo, kas vyko įvai
riuose paviljonuose, pasiliko daug 
neužmirštamų įspūdžių. Pirmą kartą 
tiek daug dėmesio buvo atkreipta į 
etnines grupes: lankėsi net ministe- 
ris pirmininkas P. Trudeau, opoz. 
vadas R. Stanfield, įvairūs spaudos 
atstovai ir plati kanadiečių visuome
nė. Buvo taip pat skiriamos premijos 
už geriausią tautinę reprezentaciją. 
Kad tas įvykis turėjo platesnio at
garsio, rodo 3 puslapių aprašymas ir 
nuotraukos “TIME” žurnale. Niekur 
mes, lietuviai, nebuvome paminėti. 
Klausimas — kodėl?

Prisipažinkime, kad mes į taip 
svarbų reikalą nebuvome atkreipę 
dėmesį. Mes nusikaltom savo apsilei
dimu reprezentuojant lietuvius kaip 
tautą. Aplankius vokiečių, austrų, 
vengrų, ispanų, latvių, rusų, ukrai
niečių ir daugelį kitų paviljonų, 
matėsi gera organizacija, apgalvotas 
ir įdėtas sunkus darbas. Mes gi, lie
tuviai, tikėjomės be tinkamų patalpų, 
be platesnio susiorganizavimo ir di
delio vargo gerai pasirodyti. Deja, 
labai pralaimėjome. Kyla klausimas, 
ar mes dar ir šį kartą nepasimokysi
me?

Mes turime daug ko parodyti ir 
norime džiaugtis, kad esame lietu
viai, dabar gi buvo gėda atsivesti 
kitatautį į lietuvišką paviljoną- Jau 
išorinis vaizdas buvo nuviliantis: 
viena maža trispalvė vėliavytė, lie
taus nuplautas ir nebeįžiūrimas už
rašas “Vilnius”. O ką jau besakyti 
apie švarą ir tvarką remontuojamo
je salėje? Kiekvienas atsilankęs pa
galvoja: ar čia geriausios lietuvių 
patalpos? Žengiant toliau, visur nu
blukęs vaizdas, net “kukli” parodė
lė ir ta neapšviesta. Mūsų meniniai 
dainos ir šokio vienetai puikūs. Ko
dėl nepasirodyti su platesne visų 
meno šakų jungtine programa, kad 
atsilankę svečiai vienam vakarui pa
justų bendrą mūsų kultūrinę dva
sią? Dekoracija pridėtų daug, links
ma lietuviška muzika sukeltų nuotai
ką.

Gal daug kas sakys, kad lengviau 
kritikuoti, negu padaryti. Viena aiš
ku, kad toks svarbus dalykas negali 
būti paliktas vieno ar poros žmonių 
atsakomybei. Tai yra mūsų visų rei
kalas. Viską reikia pradėti anksčiau, 
pasiskirstyti darbus ir juos atlikti. 
Kiekviena smulkmena turi būti ap
tarta ir suplanuota, jieškant vis pa
gerinimo. Pradėkime planuoti atei
nantiems metams jau dabar! Susi
junkime Visi! Pajuskime atsakomy
bę ir parodykime ką turime geriau
sio! V. Liuimaitė-Kušneraitienė

PSICHINIS LIGONIS?
“Gimtasis Kraštas” š. m. gegužės 

25 d. rašė, kad Romas Kalanta nusi
žudė, nes buvo psichinis ligonis. Esą 
tai nustatė specialistai. Aš pažįstu 
tuos specialistus. Jie yra geri gydy
tojai, rūpestingi savo tautiečiams. 
Bet jei R. Kalanta buvo ligonis, ko
dėl negalėjo patekti į ligoninę pasi
gydyti? Nemanau, kad jis toks bu
vo, nes tūkstančiai Kauno jaunimo 
kitaip liudija. Aš viena težinau, kad 
patekti ligoninėn nėra lengva. Būda
ma sovietinėje Lietuvoje, globojau 
jauną lietuvį, 5 vaikų tėvą, kuris mi
rė jaunas. Aš vežiau jį iš Klaipėdos 
j Kauną, iš Kauno j Vilnių, bet vi
sose ligoninėse atsakymas buvo vie
nodas — nėra vietos, reikia laukti 
eilės. Deja, jis nesulaukė ...

Jeigu R. Kalanta buvo psichinis 
ligonis, tai šiandien visi okupuotos 
Lietuvos tautiečiai yra phichiniai li
goniai. Juk jie turi gyventi nuolati
nėje baimėje, net ir vaikai. Ten rei
kia bijoti ne tik rusų, bet ir savų 
tautiečių, kurie patys yra persisun
kę Stalino konstitucija ir ją kala 
kitiem — nuo kūdikio iki senelio. 
Jau mokykloje vaikai stumiami j 
psichini liguistumą. Mūsų dukrelė, 
13 metų, antroje klasėje buvo idėjiš
kai prievartaujama pijonierės vado
vės, lietuvaitės. Pastaroji vertė ją at
sisakyti “tikėjimo prietarų”. Jai nuo
lat buvo kalama, kad Dievas, Kry
žius yra prietarai. Taip Lietuvoje 
prasideda nelaimingųjų liga. Tūks
tančiai jų pereina per Kauno klini
kas, pastatytas nepriklausomos Lie
tuvos laikais. Dėl baimės ir persekio
jimo šimtai suserga psichinėmis li
gomis. Kodėl taip yra? H. Viluckienė

• Jei turguje vienas ožys su
bliovė, tai nereiškia, kad visas 
turgus pilnas ožių.

(L. Dovydėnas)
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ELEKTROS rangovas
Tel. 489-5425 Petras Prakas
Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

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

Frank Barauskas A A A a a a arrrrrr: & 231-6226
REALTOR "f

Frank Barauskas A aaa*231-2661
Insurance Agency Limited

Gerardas Balčiūnas.! a a a a a a afe233-9632
Advokatas (barrister, solicitor)™

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

BSoor Auto rite Garage ?ta9r® ouegj

Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

Pašto darbovietėje
Laiškanešys klausia laiškų 

antspauduotoją:
— Tu per ištisas dienas sėdi 

čia prie stalo ir vis antspauduo
ji tuos laiškus. Ar tau neatsi
bosta tas vienodas darbas?

— Ne, nes aš kasdien štam
puoju kita data.

Nekreipk dėmesio...
Vienas turčius svajojo apie 

kanclerio vietą. Norėdamas su
žinoti karaliaus Žygimanto Se
nojo nuomonę apie tai, kartą pa
sakė:

— Žmonės plepa, kad aš bū
siu kancleriu. Žygimantas Se
nasis atsakė:

— Maža ką žmonės plepa, bet 
tu į tai nekreipk dėmesio ...

ŠYPSENOS
Apkabinimai politikoj

Kai Gezą Matrai Otavoje ap
kabino Kosyginą, gavo tris mė
nesius kalėjimo, o kai Egipto 
Sadat Maskvoje apkabino Kosy
giną, negavo leidimo pradėti 
karo su Izraeliu.

Meilė
— Ir tamsta išdrįsai mano 

dukteriai pasipiršti! — rėkė mo
tina jaunikaičiui. — Kodėl gi 
tamsta manęs nepaklausei?

— Bet man ne į galvą neat
ėjo, kad tamsta mane myli, — 
atsakė jaunuolis.

• Mano motina sakydavo: jei
gu būsiu kareiviu — tapsiu ge
nerolu, jeigu kunigu — tapsiu 
popiežium. Aš nusprendžiau bū
ti tapytoju ir tapau Picasso.

• Žmogus, kuris dainuoja sa
vo garbę, pasilieka solistas.

• Nežinojimas daugiau kai
nuoja, negu mokslas.

• Kupranugariai geria retai 
ne todėl, kad neturi pinigų (dr.

J. Adomavičius).
Parinko Pr. Alš.

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 -4864 Namų tel. 277-0814

2483 LAKESHORE BLVD. W., TORONTO 14, ONT.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS 

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirmo pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19% 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 r>r,i»:„ /->_ 480 roncesvalles avė.,
ĮSTAIGA Baltic exporting Co. Toronto s, Ontario

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S, KAL0ZA

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

IDarbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

Tęsiame senų laikraščių surinkimo vajų. Namų savininkai prašomi išnešti 
ir padėti tvarkingai surištus senus laikraščius prie šaligatvio prieš 7 valandą 
ryto, kad Toronto miesto sunkvežimiai galėtų juos išvežti sekančiomis iš
vežimo datomis:

jei Jums normaliai išvežimo dienos yra pirmadienis ir ketvirtadienis, paruoš
kite ir išneškite išvežti paruoštus laikraščius šia tvarka:

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

jei Jums normaliai išvežimo dienos yra antradienis ir penktadienis, paruoš
kite ir išneškite išvežti paruoštus laikraščius šia tvarka:

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

Šio projekto pasisekimas priklausys nuo jūsų bendradarbiavimo.

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

Prašome išsikirpti šį tvarkaraštį, 
kad neužmirštumėte datų.

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

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

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

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikvlečiant gimines

dienos metu arba vakarais

A & B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS

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

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

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

Priėmimo laikas pagal susi
tarimą telefonu 537-1708

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O 
Wiktoria BUKOWSKA, R.O 
274 RONCESVALLES AVĖ

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

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

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno:

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

Telefonas 534-0563

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

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

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

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

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS,

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA (VAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APSILJYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.
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Šv. Jono Kr. par. žinios
— Geriausios sėkmės laisvojo pa

saulio lietuvių jaunimo kongresui! 
Visi kviečiami gausiai dalyvauti Jau
nimo kongreso užbaigimo iškilmėse 
šį sekmadieni Toronte.

— Ryšium su pasaulio jaunimo 
kongreso metu vykstančiomis krepši
nio rungtynėmis, prie bažnyčios ir 
Gerojo Ganytojo stovyklavietėje pa
maldų metu padarytos rinkliavos 
australiečių kelionės išlaidoms.

— Gerojo Ganytojo stovykla pra
dėjo antrą savaitę. Stovykla veiks 
iki liepos 23 d. Tel. 1-705-429-5633.

— 11 v. Mišios šį sekmadienį 
Springhursto Gerojo Ganytojo sto
vyklavietėje už a.a. Kazimierą Ka
tiną (iš Rašies dvaro).

— Liepos 10 d. šv. Jono liet, ka
pinėse palaidotas a.a. Vincas Levins- 
kas iš Hamiltono.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Sį sekmadienį, liepos 16 d., 9.30 
v.r. pamaldos pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso proga. Po pamaldų 
priėmimas kongreso dalyviams pas 
p.p. Dambarus, 22 Hewitt Avenue.

— Sekančios pamaldos įvyks rug
pjūčio 6 d., 9.30 v.r., kun. Alg. Ži
linskui grįžus iš atostogų.

— Angliškos pamaldos — kas sek
madienį 11 v.r.

Prel. Pijus Ragažinskas iš 
Brazilijos atvyko j Torontą da
lyvauti jaunimo kongreso užbai
gos iškilmėse, S. Amerikoj jis 
pasiliks iki rugpjūčio pradžios 
ir aplankys visą eilę vietovių.

Jaunimo kongreso stovykloje 
Romuvoje paskaitom pakviesti: 
prof. A. Salys, prof. W. Schmal- 
stieg, dr. H. Nagys, A. Vaičiu
laitis, dail. A. Tamošaitis, dr. J. 
Puzinas, L. Sagys.

$100 premija paskirta A. Gel- 
dutytei už konkursinį paveiks
lą “Jievos portretas”. Sis pa
veikslas buvo išstatytas priva
čioje parodoje Bloor West Villa
ge Art Show kartu su kitų mo
kinių kūriniais. Parodos rengė
ju buvo R. Anderson, vertinto
ju — dail. T. Valius. Antroji 
premija paskirta K. Fox. Gar
bės įvertinimo arba trečios vie
tos susilaukė mokinės V. Belsky 
piešinys. Tą parodą aprašė ir 
nuotraukomis iliustravo laikraš
tis “Bloor Westend Village” lie
pos 7 d. laidoje.

Dr. Liuda Kuolaitė ir Min
daugas Lckniekas susituokė lie
pos 8 d. Toronto un-to tarptiky- 
binėje koplyčioje. Apeigas atli
ko jaunosios dėdė ev. kun. P. 
Dagys iš Niujorko. Vestuvinės 
vaišės įvyko “Skyline” viešbuty
je. Dalyvavo daug artimu gimi
nių ir svečių, jų tarpe Čiurlio
nio Ansamblio vadovai p. Mi- 
kulskiai ir kiti Čiurlioniečiai. 
Mat, M, Leknickas yra Čiurlio
nio Ansamblio narys.

PADĖKA
Visiems dalyvavusiems laido

tuvėse a.a. Felikso Norvido nuo
širdi padėka.

V. Mikolainis
VIENINTELĖ KANADOS VAL

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

PARDUODAMAS LAIVAS (fiber- 
glass) 17,5 pėdų ilgio. Motoras 85 
arklio jėgų. Naujas atidaromas sto
gas, naujai perdažytas. Kaina pagal 
susitarimą. Tel. 278-8568.

SPRINGHURST VASARVIETĖJE iš
nuomojami kambariai su atskiru įėji
mu. Galima virtis. Teirautis tel. 534- 
8112 Toronte, o po liepos 15 — vie
toje pas p.p. Kulius.

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

Petrą Šarūną, užpr. M. V. Kriščiū
nų; 8.30 v. — už a.a. Karolį ir Ma
riją Streitus, užpr. Senferų; šeštad. 
8 v. — už a.a. Joną Baltakį, užpr. 
N. Baltakienės; 9 v. — į Sv. Dvasią, 
užpr. E. Mačionienės; atein. sekmad. 
10 v. už a.a. Gotlibą ir Mariją, užpr. 
J. Hirsh; 11.15 v. už a.a. Mariją No- 
reikienę, užpr. J. J. Empakerių ir V. 
M. Noreikų; 2 v. p.p. jaunimo kon
greso užbaigimo Mišios, kurias lai
kys J. E. vyskupas V. Brizgys, pa
mokslą sakys J. E. vyskupas A. Deks- 
nys- antrad. 8 v. — už a.a. Vytautą 
Ciniką, užpr. J. Tonkūno; trečiad. 8 
v. — už a.a. Petrą Sidarą, užpr. sū
naus Petro Sidaro; ketvirtad. 8 v. — 
už a.a. Petrą Sidarą, užpr. sūnaus 
Petro Sidaro; penktad. 8 v. — už 
a.a. Petrą Sidarą, užpr. sūnaus Petro 
Sidaro.

— Mirus dr. Z. Ašokliui, jo sese
riai Elzb. Krivienei su šeima reiš
kiame nuoširdžią užuojautą.

Tėyų pranciškonų stovykla
vietėje Wasagoje liepos 8 d. 
prasidėjo jaunimo stovykla. Jai 
vadovauja Pranas Miniota iš J. 
A. V. Iš viso yra 92 stovyklau
tojai. Sekmadienį surengtas su
sipažinimo vakaras. Šį šeštadie
nį 8.30 v.v. bus laužas, į kurį 
kviečiami svečiai.

VI. Pūtvio šaulių kuopos šau
dymo skyriaus vadovas B. Sa
vickas birželio 25 d. Kanados 
šaulių rinktinės mažojo kalibro 
tarpkuopinėse šaudymo varžy
bose dėl pereinamosios trofėjos 
ir ženklų “Geram šauliui” Ha
miltono šaudykloje “Giedraitis” 
surinko iš 600 galimų taškų 
561. Tuo būdu jis laimėjo I kla
sės auksinį “Geram šauliui” 
ženklą. Sveikiname. Š.

VI. Pūtvio šaulių kuopos ižd. 
Juozas Mockus gydosi Šv. Juo
zapo ligoninėje 657 kambaryje. 
Kuopos šauliai ir valdyba linki 
greit pasveikti.

Svečiai. Kun. J. Aranauskas, 
SJ, iš Čikagos, vykdamas ato
stogų į Montreal}, buvo sustojęs 
Toronte ir “TŽ” redakcijoj. 
Taipgi lankėsi čikagiškiai dr. J. 
Tautvilą ir J. Laukaitis, lydimi 
VI. Germanavičiaus. Jiedu pla
čiai domėjosi kultūriniu Toron
to lietuvių gyvenimu.

Baleto šokėja Liucija Bar- 
kauskaitė nuo ateinančio rudens 
šoks Kanados operos bendrovės 
statomose operose — Verdi “Ai
doj” ir Čaikovskio “Eugenijuje 
Oniegine”. Ji yra 18 m. amžiaus. 
Baleto mokytis pradėjo nuo 6 m. 
amžiaus. Birželio mėnesį baigė 
gimnaziją Senator O’Connor Col
lege School labai geru pažymiu 
— 82. Studijuos šokio meną 
Yorko universitete. Šį lietuvės 
užmojį plačiai aprašė “The To
ronto Star” birželio 30 d.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

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

Siuntinių b-vių atstovas 
St. PRAKAPAS

49 NORSEMAN Street,
Toronto 18, Ontario

Tel. 233-4486

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

paštu Į betkurią vietovę.

BLOOR — WINDERMERE išnuomo
jami du kambariai ir virtuvė su at
skira prausykla. Skambinti telefonu 
762-9069 po 5 v.v.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti B. Tarvydui tel. 767-4737.

MORTGIČIAL Dėl pirkimo, pardavi- 
mo ar investavimo į naujus mortgi- 
čius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.

ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. Pas mane galite 
gauti vartotų 2x4”, durų, faneros. 
Te). 533-5116. KAZYS CIBAS.

JONAS BANYLIS atlieka visus sta- 
tybos remontus, naujus pristatymus, 
išvalymus rūsių, kiemų Ir perkraus- 
tymo darbus. Skambinti po 5 v. p. p. 
tel. 535-4329.

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd. 
Atlieku visus elektros 

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

---- g-

BARONESSA
Beauty Salon 

Savininkė Alė Kerberienė 

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

LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ

P A R K S I D E market
335 Roncesvalles Avė., Toronto. Tel. LE 5-1258 

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

Liepos 14, penktadienis |

S

11 P A S A ULIO LI E T U VIŲ J A U NIMO KONGRESO:
_ Jain, į 11 i ji_; _ j. - ■ ■■■■, i-4.1

UŽDARYMO PROGRAMA TORONTE liepos 14 -15-16 dienomis

JAUNIMO DARBAS IR ŠIRDIS — LIETUVIŲ TAUTOS ATEITIS!
n *

■

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

9 v.v. svečių priėmimas-vaišės \

Liepos 15, šeštadienis |

Kongreso atstovai ir jaunimas autobusais 

grįžta iš Romuvos stovyklos į Torontą.

4 v.p.p. antrosios krepšinio 
rungtynės:

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

(Church — Gould)

LIEPOS 15, ŠEŠTADIENĮ * A If I II U A K A D A Q7.30 v.v. kongreso didysis uždaromasis S v H I U V A R A K A b
su menine programa, grojant Čikagos GARSIAM NEOLITU ANŲ ORKESTRUI, vad. A. Modesto.

Liepos 16, sekmadienis i
šokių vakaras įvyks CRANG PLAZA AUDITORIJOJ 
(JANE-WILSON) prie 401 kelio. Salėje 1000 vietų! 
Kviečiame jaunimą ir plačiąją visuomenę.

2 v.p.p. kongreso užbaigimo pamaldos PRISIKĖLIMO PARAPIJOS BAŽNYČIOJE
1021 College Street, Toronto 4, Ontario

Iškilmingas Mišias atnašaus J. E. vyskupas V. Brizgys, pamokslų sakys J. E. vyskupas A. Deksnys.

• Giedos Hamiltono mergaičių choras “Aidas"

Evangelikų pamaldos — 9.30 v.r. Išganytojo bažnyčioje, 1691 Bloor Street West

3.30

5.30

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

v.p.p. ™se'jke ',v’ykŠ’'ka'’”0S kongreso užbaigimo vaišės su šokiais
h

Lv Torontiečiai, Kanados, JAV lietuviai ir svečiai iš kitų kraštų kviečiami dalyvauti visose kongreso užbaigimo programose.
FC f Nuoširdžiai priimkime jaunimą, pažinkime jį, pabendraukime su juo! Koordinacinis komitetas .

LFB studijų ir poilsio savaitė 
pradedama SPRINGHURSTE 

liepos 22, šeštadienį, 
7.30 v. v. f ŽODŽIO IR DAINOS |

AKARU
8S MONTREAL11®

w Programą atliks: rašytojas Aloyzas Baronas 
\\< iš Čikagos, solistas Vaclovas Verikaitis ir 
'// muzikas Jonas Govėdas.

M Parengimas įvyks OAKVIEW COMMUNITY 
-----------------------------CENTER SALĖJE
(prie Mosley gatvės netoli Springhurst Beach).
Kviečiame visus dalyvauti.

PO PROGRAMOS — susipažinimo
bŠOKIAI

(SU PILNU BUFETU)
Rengėjai

PASAULIO LIETUVIŲ JAU
NIMO KONGRESO UŽBAIGOS 
IŠKILMES — ŠĮ SAVAITGALĮ 
TORONTE. Jos prasidės krepši
nio rungtynėmis ši penktadienį, 
šeštadienį po pietų bus antro
sios rungtynės, o vakare — di
dysis susipažinimo balius, kuria
me dalyvauti kviečiamas ne tik 
jaunimas, bet ir lietuvių visuo
menė. Sekmadienį, 2 v.p.p., pa
maldos Prisikėlimo šventovėje; 
po to — baigiamasis kongreso 
aktas ir jaunimo talentij kon
certas Brocktono salėje. Vaišės 
ir šokiai bus Prisikėlimo salėje. 
Renginių valandos ir vietos nu
rodytos skelbime. Visuose ren
giniuose kviečiamas dalyvauti 
ir nejaunimas.

Kongreso jaunimas šiuo me
tu stovyklauja Romuvoje. Ra
šant šias eilutes buvo virš 400 
stovyklautojų. Liepos 13 d. kvie
čiami ten atvykti ir svečiai. Sa
vaitgaliui stovyklautojai persi
kels į Torontą, kur jiems ruošia
mos nakvynės. Dalis stovyklau
tojų iš Australijos, P. Amerikos 
ir Vokietijos pasiliks ilgėliau ir 
susipažins su Kanada.

Australijos lietuvių krepšinio 
rinktinė Toronte žais dvejas 
rungtynes: liepos 14, penktadie
nį, 7 v.v., su torontiečių rinkti
ne, liepos 15, šeštadienį, 4 v. p. 
p., su Kanados lietuvių rinktine. 
Abejos rungtynės bus Ryerson 
Polytechnical Institute, 50 
Gould St. Svečių priėmimas — 
vaišės bus liepos 14, penktadie
nį, 9 v.v., policijos klube, 180 
Yorkland Blvd., Willowdale. No
rintieji vaišėse dalyvauti prašo
mi kreiptis į K. Grigaitį tęl 429- 
5334 arba O. Kušneraiti tel. 244- 
0107.

Karavano — tautybių savai
tės rengėjai suruošė liepos 3 d. 
užbaigiamąjį banketą Royal 
York viešbutyje. Dalyvaujant 
įvairių grupių atstovams, išrink
ta karavano karalaite “Miss Ca
ravan” J. Khan, 19 m. sekre
torė iš Trinidado. Karavano pra
dininkas bei organizatorius L. 
Kossar pareiškė, kad šiemetė 
tautybių savaitė Toronte buvo 
sėkmingiausia. Už pasus gau
ta $110.000, t.y. 20% daugiau 
nei pernai. Be to, iš miesto sa
vivaldybės karavanui gauta pa
rama $79.300. Karavano biudže
tas — $270.000. Vien autobu
sai atsiėjo $19.000 (iš keleivių 
surinkta apie $4000). Už pasus 
pardavėjams bei agentūroms 
duota 75% uždarbio. Daugiau
sia lėšų išleista propagandai, 
administracijai, s p a u d iniams. 
Pasų spausdinimą apmokėjo 
Macdonald Tobacco ir Coca-Co
la bendrovės.

Antrojo pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso užbaigos koordi
nacinį komitetą Toronte suda
ro: J. R. Simanavičius — koor
dinatorius, nariai — kūn. J. 
Staškus, R. Karasiejienė, S. Šar
kytė, L. Švėgždaitė, J. Govėdas, 
A. Nausėdas. Nakvynėmis rūpi
nasi šios komiteto narės: E. Dū- 
dienė, tel. 769-4612, L. Gvildie- 
nė, tel. 282-5995, G. Lapienė 
445-9598, L. Mačionienė 767- 
5552, V. Siminkevičienė 239- 
2818, G. Tarvydiejnė 282-1435. 
Svečių ekskursijų reikalais rū
pinasi A. Dūda ir St. Jokūbaitis. 
Kongreso užbaigos vaišėmis ir 
jaunimo susipažinimo popiete 
liepos 16, sekmadienį, rūpinasi 
KLB Toronto apyl. valdyba.

Mokytojų studijų savaitėje, 
kuri bus rugpjūčio 6-13 d. d. 
Dainavoje, šalia paskaitų moky
tojams, bus jaunimui lituanisti
niai kursai ir tautinių šokių kur
sai. Lituanistiniams kursams va
dovaus. St. Barzdukas, A. Bala- 
šaitienė ir R. Kinka, o tautinių 
šokių — p. p. Matulaitienė ir 
Gobienė. Kviečiama gausiai da
lyvauti. Registruotis iki liepos 
20 d.; J. Kazlauskas, 26331 
Briardale Ave., Cleveland, Ohio 
44132, USA. Tel. 216-731-4029.

Audrius Šileika, dirbąs “Or
tho-Pharmaceutical Ltd.” bend
rovėje, paskirtas augštesnėm 
pareigom — mokslinio skyriaus 
vedėju (manager, scientific ser
vices). Jis yra baigęs biochemi
ją Toronto universitete baka
lauro laipsniu (B. Sc.). Bendro
vėje dirbti pradėjo 1967 m. A. 
Šileika, būdamas studentu, da
lyvavo lietuviškoje veikloje — 
buvo pirmojo Kanados lietuvių 
jaunimo kongreso pirmininku ir 
pirmojo pasaulio lietuvių jauni
mo kongreso atstovu.

Justinas Dailydė darbovietėje 
nelaimės metu smarkiai apdegė. 
Ligonis paguldytas General East 
ligoninėje Scarboro.

Radijo stotis CHIN, per ku
rią transliuojama ir lietuviškoji 
programa, liepos 8 ir 9 dieno
mis surengė tradicinę gegužinę 
centrinėje Toronto saloje. Sako
ma, kad per abi dienas dalyvavo 
apie 45.000 asmenų. Meninėje 
programoje dalyvavo ir Hamil
tono mergaičių choras “Aidas” 
su savo dirigentu V. Verikaičiu. 
Turėjo dalyvauti ir Toronto 
“Gintaras”, bet dėl akordeonis
tų išvykimo ir vieno šokėjo li
gos negalėjo atvykti. “Tėvynės 
Prisiminimų” radijo programa 
šeštadienį 7-8 v.v. buvo trans
liuojama iš gegužinės vietos. Jos 
vedėjas J. R. Simanavičius ta 
proga perdavė keletą pasikalbė
jimų su ten dalyvavusiais lie
tuviais. Alb. Norkeliūnas kalbė
jo apie rengiamą Lietuvių Die
ną Montrealy, kvietė joje daly
vauti. KLB Toronto apyl. pirm. 
J. Karpis kalbėjo apie jaunimo 
kongresą. Sol. V. Verikaitis in
formavo apie “Aido” planus. 
Radijo programai talkino Vio
leta Laurinavičienė. CHIN ge
gužinę plačiai aprašė vietiniai 
dienraščiai.

Pasaulio esti) festivalis susi
laukė neįprasto'dėmesio didžio
joj spaudoj ir televizijoj. Buvo 
Toronte įvairių plataus masto 
renginių — pasaulio slovakų 
kongresas, latvių dainų šventė, 
pasaulio lietuvių seimas ir t. t., 
bet jie nerado jokio atgarsio di
džiojoj spaudoj. Estų festivaly
je dalyvauja apie 12.000 asme
nų. Festivalis užtruks iki liepos 
16 d. Apie jį parašė net du ilgus 
straipsnius vyr. “The Toronto 
Sun” red. P. Worthington. Ta 
proga prisiminė jis ir Lietuvą su 
Latvija. Viename tų straipsnių 
autorius rašė apie rezistencinį 
A. Viirlaid romaną, išverstą į 
anglų k. Festivalyje dalyvauti 
estai kviečia visas tautybes. 
Redakcijom išsiuntinėjo nemo
kamus bilietus. Žiūr. skelbimą 
5 psl.

Šv. Kazimiero par. žinios
— Metinės loterijos bilietų kny

geles galima atsiimti sekmadieniais 
po 11 v. pamaldų parapijos svetai
nėje. Taip darydami, sutaupysime pi
nigų parapijai. Kurie negalės atsiim
ti asmeniškai, tiems bus jos pasiųs
tom paštu.

— Choro dirigentė Eg. Petraus
kaitė baigė savo atostogas V. Vo
kietijoje ir dabartiniu metu jas tę
sia Prancūzijoje. Atostogaudama ji 
gilina prancūzų kalbą ir tobulinasi 
pas garsų piano profesorių. Ji siun
čia nuoširdžius sveikinimus visiems 
savo choristams ir kartu linki jiems 
po vasaros atostogų vėl sugrįžti į di
di darbą, kurį jie yra pradėję. Egi- 
dija į Montreal) sugrįš liepos 29 
dieną.

— Pakrikštytas F. G. Ramanauskų 
sūnelis Steve-Roberto vardais.

— Serga Z. Piečaitienė General 
Hospital. K. A.

“Litas” padidino palūkanas už ter
minuotus indėlius (skliausteliuose 
iki šiol mokėtos palūkanos): už 1 
metus 6.5% (6.25), už 2 metus 7% 
(6.50), už 3 metus 7.5% (6.75). Pa
lūkanos už terminuotus indėlius pa

keltos, nedidinant palūkanų už pa
skolas. Terminuotais indėliais suin
teresuotiems labai nesunku įsitikin
ti, kad tokių augštų palūkanų už 
juos šiuo metu nemoka nei bankai, 
nei “Trust” bendrovės. Už paskolas 
ir toliau “Litas” ima tik 8% %, įskai
tant gyvybės draudą iki $10,000 nuo 
paskolos balanso. Pr. R.

“Gintaras”, labai sėkmingai 
dalyvavęs tautinių šokių koncer
te Čikagoj, pradėjo atostogas.

Sudarytas tarpetninis komi
tetas UKSOR rūpintis tarpusa- 
ve tautinių grupių veikla. Jame, 
atrodo, vyrauja ukrainiečiai ir 
prancūzai. Jie sudarė bendrą 
programą ir gavo iš valstybės 
sekretoriato pilietybės skyriaus 
$20.000, o iš to paties departa
mento kelionių skyriaus — 
$10.000. Jau suplanuotas kelio
nių maršrutas. Pirmasis jungti
nis koncertas bus Montrealy 
rugpjūčio 7 d., Otavoje — rugp. 
8, Toronte — rugp. 9, Winnipe- 
ge — rugp. 14, Prince Albert — 
rugp. 15, Saskatoone — rugp. 
18, Edmontone — rugp. 23, Kai- 
gary — rugp. 24.

Mūsų kredito unijos nariui

A+A Juliui Trumpai
mirus, jo žmonai ANTANINAI, sūnui VALTERIUI ir 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos
"Litas" valdyba

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

A D A M O N I S
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3X20 
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”
DĖMESIO!

, Pranešame, kad per š.m. lieaos mėnesį automobilių kainos 
sumažintos:

MOSKVIČ1US 412 1Z $3059.00
MOSKVIČIUS 408 IE $2949.00
ŽIGULIS VAZ 2101 $3199.00
ZAPOROŽEC ZAZ 968 $1999.00

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

BALTIC EXPORTING Co.
480 Roncesvalles Ave., 
Toronto 3, Ontario Tel. LE 1-3098

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Asmenines ....... 8.5%Einamąsias s-tas 5.0%

Taupomąsias s-tas ______ 6.0% 8 5%
Term. ind. 1 m. ...... _
Term. ind. 2 m.

______6.5%
7.0% Čekių kredito ____ ._. 9.0%

Term. ind. 3 m. ... . 7.5% Investacines nuo 9% iki 12%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

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


