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Vakariečiai, suprantate?
Neramios, slegiančios žinios iš okupuotos Lietuvos

Stovyklų stagnacija?
Jau beveik ketvirtis šimtmečio mūsų šeštadieninės mokyklos 

jieško naujų metodų, stengiasi prisitaikyti prie naujos mokinių 
psichologijos bei naujų reikalavimų, daugelyje vietų dirba jau iš
eivijoj gimę mokytojai, — tačiau nusiskundimai pasenusiais meto
dais nesiliauja. Net II pasaulio lietuvių jaunimo kongrese aiškiai 
buvo girdimi balsai, kad reikia moderninti šeštadienines mokyk
las, nors kaip tai padaryti, niekas nepasiūlė. O kaip su stovyklo
mis? Ir čia netrūksta balsų, sakančių, kad stovyklų srityje įsivy
ravo šablonas, stagnacija, kad jos nedaro pažangos, gyvena seno
viška rutina, kuria ima bodėtis jaunimas ir vengti įkyrėjusio sto
vyklavimo. Stebėtojui sunku pasakyti, kiek čia tiesos, tačiau daž- 
nėjantys balsai ta linkme verčia kelti klausimą viešumon. Jau 
vieša yra paslaptis, kad kaikurios stovyklos tikrai gyvena iš iner
cijos, įsibėgėjimo, nieko naujo nebeduoda, net nepasiruošia sto
vyklavimui, žodžiu tariant, tik vegetuoja. Tokias stovyklas jauni
mas gana greitai pastebi ir sekančiais metais jieško įdomesnių. 
Tas jaunimas, rodos, mažai lietuviškos spaudos teskaito, bet grei
tai pagauna žinią, sklindančią iš lūpų į lūpas apie įdomias stovyk
las. Tarp draugų tuo būdu susidaro nuomonė apie stovyklas, kurių 
pasisekimas nuo jos daug priklauso. Pvz. veikiai pasklido gandas 
apie įdomias žiemos stovyklas, vadovaujamas kun. St. Ylos. Dėlto 
ten kandidatų netrūksta.

★ ★ ★
Šeštadieninės mokyklos naujų metodų jau senokai jieško, 

nors ir nevisur sėkmingai, o stovyklos? Iki šiol nebuvo girdėti, 
bent viešumoje, tokio susirūpinimo. Žinoma, stovyklų rengėjai ne
sėdėjo rankas sudėję — ir jie, kiek galėdami, rūpinosi stovyklų 
bei stovyklaviečių tvarkymu, bet tai jie darė kiekvienas savo iš
mone — partizaniškai. Dabar jau tas klausimas pradedamas kelti 
viešumon. Bene pirmą kartą jis buvo visai atvirai, gal net oficia
liai, iškeltas jaunimo kongrese Čikagoje. Specialioje sekcijoje buvo

Prieš pat ketvirtąją tautinių šokių šventę Čikagoj sutinkama garbės viešnia JAV prezidento II. Niksono žmona 
Patricija. Iš kairės: gen. Lietuvos konsule J. Daužvardienė, Illinois gubernatoriaus žmona Ogilvienė, jos duktė 
šokusi šventėje du šokius Čikagos “Grandies” eilėse, P. Niksonienė, lietuvių atstovės K. Baltrūnas

Jaunimo kongreso užbaiga
Torontas tris dienas buvo laisvojo pasaulio lietuvių sostine * Smagūs šokiai • Pamaldosvispusiškai gvildenamas stovyklii klausimas. Rasta gana daug trū

kumų planavime, programose, metoduose, vadovuose. Ypač pasi
gesta geresnės lituanistinės ir religinės programos. Jau vien iš to 
matyti, kad stovyklavimo srityje yra gerokai stagnacijos, kad rei
kia naujo impulso. Dėlto sesuo Igne Marijošiūtė, vadovavusi kon
greso pokalbiui, ir pasiūlė konkrečią programą lietuviškajam sto
vyklavimui pagyvinti. Pagrindinė projekto mintis — suburti visas 
lietuvių išeivijos stovyklas į sąjungą “Lithuanian Camping Asso
ciation”, bendrai pastudijuoti metodus, pasidalinti patirtimi, siekti 
profesinio lygio, padėti stovyklų organizatoriams planuoti progra
mas, dalintis pajėgesniais vadovais, talkinti įvairių kraštų lietuvių 
stovykloms ir t.t. Amerikiečiams tokia stovyklų sąjunga nėra nau
jas dalykas, bet lietuviams naujas. Niekas iki šiol lietuvių stovyklų 
rengėjų dar nesubūrė ir nebandė sutelktinėm jėgom jibškoti sto
vyklinės pažangos. Jaunimo kongrese iškeltoji mintis tikrai verta 
dėmesio.

★ ★ ★

Ryšium su minėtu projektu kiti jaunimo kongreso tos sekcijos 
kalbėtojai pabrėžė menką lituanistinės programos lygį ir dvasinės 
atmosferos stoką. Lituanistinę programą galima nesunkiai sustip
rinti, padidinti reikalavimus, bet ar tai neatbaidys stovyklautojų? 
Jei tik jaunimas pajus, kad toje ar kitoje stovykloje įvedama pro
grama kaip šeštadieninėj mokykloj, tuojau nusisuks. Dėlto labai 
svarbu taip sustiprinti lituanistinę programą, kad sustiprėtų ir jos 
patrauklumas. Stovykla nėra nei mokykla, nei kursai. Į lituanisti
nius dalykus jaunimas gali būti įvesdintas lengvu, aktyviu, pramo
ginio pobūdžio keliu. Tai nelengvas uždavinys, bet dar sunkesnis 
dvasinės atmosferos pakėlimas. Įvesti religinį momentą stovyklon 
— būtina, bet antra vertus, stovykla — ne vienuolynas. Reikia 
specialaus, jaunimo psichologijai tinkamo priėjimo. Jau nekartą 
patirta, kad jaunimas religine idėja užsidega, bet svarbu, kad ir 
idėja, ir jos nešėjas ta ugnimi gyventų. Religinėj idėjoj jaunimas 
turi pamatyti slėpiningą, galutinę gyvenimo perspektyvą, kurion ir 
jis šaukiamas rikiuotis. Bet tokiai misijai laukiami jaunos dvasios 
kunigai, kurie ne tik norėtų, bet ir sugebėtų būti jaunimo žmonė
mis. Reikia tokių ne tik kunigų, bet ir pasauliečių. Deja, pastan
gų šia linkme nematyti. Nėra centrų, kurie tuo rūpintųsi, o kunigų 
organizacijos nuo to uždavinio stovi gana toli. Tėra pavieniai as
menys, kurie tą uždavinį mato, jį kiek galėdami vykdo, bet tai tik 
išimtys. Šiai stagnacijai įveikti reikia stipraus pajudėjimo. Pr. G.

Australiečiai Kanadoje
Pasaulio lietuvių jaunimo 

kongreso proga Australijos lie
tuviai krepšinįnkai viešėjo To
ronte ir sužaidė dvejetą rung
tynių. Liepos 14 d. erdvioje Ry
erson technikos mokyklos salė
je australiečių priešininku buvo 
Toronto lietuvių rinktinė, suda
ryta iš Aušros ir Vyčio krepši
ninkų. Rungtynes laimėjo to
rontiškiai 110:91. Pradžioje 
rungtynės buvo apylygės ir pir
masis puslaikis baigėsi 55:44 To
ronto naudai. Antrame puslai- 
kyje torontiškiai skirtumą dar 
padidino. Tačiau atėjo ir aust
raliečių laikotarpis. Jie ne tik 
išlygino pasekmę, bet ir per
svėrė savo naudai. Visdėlto ilgi 
ir tikslūs Rautinšo metimai nu
lėmė Torontui pergalę. Austra
lijos lietuvių rinktinė komandi
niu požiūriu buvo daug geres
nis vienetas — jos žaidikai grei
tesni, valdė abiejų krepšių len
tas ir geriau gynėsi. Tiktai to
rontiškių geresnis asmeninis ir 
techniškas žaidimas nulėmė per
galę. Žaidė Australijos rinktinė
je: Milvydas 21, Mikalauskas 19, 
Reivytis, J. Obeliūnas 8, V. Bra- 
žionis 8. Mačiulaitis 2, Andrie- 
jūnas. G. Bražionis 17. Karpuš- 
ka 13: Toronto — Rautinšas 
42, Miniotas 20, Plačiakis 4, 
Kaknevičius 23. Klimas 12, Na- 
cevičius 9, Akelaitis.

Liepos 15 d. rungtynėse Aust
ralijos lietuviu rinktinės prie
šininku buvo Kanados lietuvių 

krepšinio rinktinė, kurią suda
rė Toronto Aušros, Toronto Vy
čio, Hamiltono Kovo, Londono 
Tauro ir Montrealio Tauro krep
šininkai. Džiugu buvo matyti vi
sus 5 Kanados lietuvių krepši
ninkus žaidžiančius vienoda uni
forma. Rungtynės prasidėjo ir
gi apylygia kova, bet vėliau 
ėmė ryškėti kanadiečių prana
šumas. Šioms rungtynėms dide
li įnašą davė Hamiltono Kalvai
tis ir Vyčio Ignatavičius. Rung
tynių galutinė pasekmė 111:92 
Kanados naudai. Kanadiečių ko
mandoje abi dienas išskirtinai 
gerai žaidė Miniotas, kuris šal
tu ir apgalvotu žaidimu daug 
prisidėjo prie pergalių. Šiek 
tiek nusivilta Kaknevičiaus žai
dimu, kuris buvo perdaug indi
vidualus. Australiečių neabejo
tinai geriausias buvo Milvydas. 
Australiečiai buvo pranašesni 
dengime, greitesni ir grakštes
ni. Kanadiečiams laimėjimus at
nešė tik savo sienos ir tobules
nis techniškas žaidimas. Liepos 
15 d. rungtynėse Australijos 
rinktinėje žaidė — Milvydas 22, 
Mikalauskas 5, Reivytis 17, J. 
Obeliūnas 10, V. Bražionis 9, 
Mačiulaitis 10, Andriejūnas 4, 
G. Bražionis 8, Karpuška. Abie
jose rungtynėse dėl susižeidimo 
Detroite nežaidė P. Obeliūnas. 
Kanados komandoie žaidė: Mi
niotas 25, Kaknevičius 17, Na
vickas (L) 10, Giriūnas (M), Sa-

(Nukelta i 6-tą psl.)

Užbaigos aktas
Pasaulio lietuvių jaunimo II 

kongreso dalyvius iš Romuvos 
stovyklavietės liepos 15, šešta
dienį, Torontan atlydėjo kelio
nę gerokai sulėtinęs lietus. Dan
gus visiškai prakiuro prieš pat 
kongreso uždaromojo šokių va
karo pradžią, sudarydamas ne
mažą problemą tiems, kurie ne
turi automobilių, nes salė buvo 
išnuomota Crang Plazoje, šiau
riniame Toronto priemiestyje. 
Tačiau ir šį nepatogumą įveikė 
lietuvių jaunimo ir senimo tvir
tas lietuviškas ryžtas. Rengėjų 
duomenimis, salė turėjo 850 
vietų, užpildytų su kaupu. Tur
būt pirmą kartą Toronto lietu
vių istorijoje vyresniosios kar
tos tautiečiai “ištirpo” banguo
jančioje jaunimo jūroje-

A. Modesto vadovaujamo Či
kagos neolituanų orkestro mu
zikos taktu sukosi jaunos poros, 
įskaitant JAV ir Kanadą, iš ke
turiolikos laisvojo pasaulio kraš
tų. Džiugu buvo stebėti, jauni
mėlį, šokantį valsus, tango ir 
net polkutes, kurių jau nemoka 
kanadiškas ar amerikietiškas 
jaunimas, šokius suprastinęs iki 
ritmiško kraipymosi. Dar džiu
giau buvo klausytis aplinkui 
skambančios lietuvių kalbos, ne
tikėtai tapusios tarptautine. 
Kongreso dalyviai, atvykę iš 
angliškai, vokiškai, ispaniškai, 
portugališkai, švediškai kalban
čių kraštų, pokalbius šiomis kal
bomis galėjo vesti tik savo ra
teliuose, o tie rateliai prarado 
uždarumą naujų pažinčių dėka. 
Taip visiems teko prašnekti iš 
tėtės ir mamos išmokta lietu
vių kalba.
Programą paįvairino vyrų kvin

tetas “Baltija” iš V. Vokietijos, 
per pusę mėnesio spėjęs užka
riauti jaunimo ir net senimo 
širdis. Jo lietuviškai padainuo
ta ispaniška daina “Batukai” bu
vo lydima P. Amerikos gyven

Rožėmis apdovanota meno vadovė G. Dumčiūtė-Breichmanienė po puikiai 
pasisekusios IV taut, šokių šventės Čikagoje kartu su savo buvusia taut, 
šokių mokytoja M. Baronaite-Grėbliūniene iš Australijos. M. Baronaitė 
buvo viena įtakingiausių mokytojų daugumos dabartinių vyresniosios kar
tos taut, šokių vadovų, kurių dėka ši mūši) tautinio meno šaka taip pasigė
rėtinai klesti Baniliūnas

Įsteigta Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga •
tojams įprastu ritmo plojimu. 
Po to salės vidurį užvaldė kon
greso dalyvių iš P- Amerikos 
karnavalinės dainos ir šokiai, 
nuo kurių net salės grindys ėmė 
linguoti. Visus stebino ir džiu
gino nuovargio nepripažįstanti 
jaunimo energija iki pat 1 v.r., 
kai Lietuvos himnu buvo užbaig
tas šis visų kartų lietuvių kon
gresinis susibūrimas. O ir tada 
dar nesinorėj6*skirstytis ir grįž
ti pilkon kasdienybėn, nes visų 
šio vakaro dalyvių širdyse vieš
patavo šventiška jaunystės nuo
taika ir didelė viltis ateičiai, 
nors ji kuriama toli nuo Lie
tuvos, po svetimu dangumi.

Du vyskupai
Liepos 16, sekmadieni, 2 v. 

p.p., Prisikėlimo par. šventovė
je įvyko kongresinės pamaldos, 
kurias atlaikė vysk. V- Brizgys 
su kun. J. Giedriu, SJ, iš Urug
vajaus ir kun. J. Margiu, MIC, 
iš Argentinos. Pamokslininkas 
vysk. A. Deksnys savo pamoks
le pabrėžė, kad lietuviškojo jau
nimo buitis panaši į evangeli
jos sėklas, kritusias ant uolos, 
tarp piktžolių ir j derlingą že
mę. Kongreso jaunimas esąs 
anos derlingosios žemės sėkla, 
kurios uždavinys klestėti ten, 
kur yra pasėta.

Evangelikams pamaldas laikė 
kun. A. Žilinskas Išganyto
jo šventovėje. Dalyvavo apie 20 
kongreso atstovų ir gausus vie
tinių tautiečių būrys. Viešnioms 
bei svečiams buvo surengtas 
specialus priėmimas.

Atstovai iš 14 kraštų
Liepos 16, sekmadienį, 3.30 

v.p.p. jaunimo kongreso daly
viai, Toronto ir apylinkių lie
tuviai užpildė 800 vietų Brock
ton auditoriją. Čia turėjo įvyk
ti oficialus jaunimo kongreso 
užbaigimo aktas ir koncertas. 
Dėl rengėjams težinomų prie- 

Talentų koncertas 
žasčių šį kartą nebuvo išsivers
ta be lietuviškos “tradicijos” — 
pusės valandos pavėlavimo. Ne
padėjo net ir pakartotinis visų 
susirinkusiųjų plojimas, prime
nantis prie 4 v. artėjančias laik
rodžių rodykles.

Oficialioji kongreso užbaigi
mo dalis buvo pradėta įspūdin
gu dalyvaujančių kraštų vėlia
vų įnešimu. Lietuvos trispalvę 
scenon atlydėjo 12 vėliavų. Iš 
viso jų turėjo būti 14, bet po
ros vėliavų nepavyko gauti. In- 
vokaciją sukalbėjus vysk. V. 
Brizgiui, buvo sugiedoti Kana
dos ir Lietuvos himnai. Atida
rymo žodį tarė koordinatorius 
J. R. Simanavičius. Prezidiu- 
man buvo pakviesti: jaunimo 
kongreso rengėjų komiteto 
pirm. Romas Sakadolskis iš J- 
A.V., vicepirm. Joana Kuraitė 
iš Kanados, Henrikas Antanai
tis iš Australijos, Nelieto Zavic- 
kaitė iš Argentinos ir Romana 
Žutautaitė iš V. Vokietijos. Sek
retoriatą sudarė trys Toronto 
lietuvaitės — Jūratė čeponku- 
tė, Laima Gustainytė, Silvija 
Šarkutė. Oficialiai programos 
daliai vadovavo Joana Kuraitė, 
pirmiausia pristačiusi kongreso 
kraštų delegatus ir jų vadovus. 
Jie turėjo atsistoti salėje ir bu
vo pasveikinti plojimu.

Sveiki ir sudiev
Pirmas sveikinimo žodį savo 

ir Lietuvos diplomatinės tarny
bos šefo S. Lozoraičio vardu ta
rė Lietuvos gen. konsulas Ka
nadai dr. J. Žmuidzinas, džiaug
damasis jaunimo širdyse gyva 
Lietuvos nepriklausomybės 
idėja ir laisvės troškimu savo 
tautai. PLB pirm. S. Barzdukas 
konstatavo dvilypę pabaigtuvių 
nuotaiką: gera, kad kongresas 
taip gražiai pavyko, ir liūdna, 
kad jau reikės skirstytis. Kon
greso surengimas buvo nepa
prastai didelis darbas. Vieni lie
tuviai pasitikėjo savuoju jauni
mu, kiti nepasitikėjo ir netgi 
stengėsi nuo jo atsiriboti. Todėl 
tikrai džiugu, kad salėje yra 
lietuviško jaunimo atstovai net 
iš 14 kraštų. S. Barzdukas ap
gailestavo, kad toks kongresas 
negalėjo įvykti Lietuvoje ir kad 
jame nedalyvauja Lietuvos jau
nimas, suvaržytas svetimųjų val
džios. PLB valdybos vardu jis 
ragino kongreso dalyvius vyk
dyti tai, ką jie įsipareigojo. K. 
L. B. pirm. E. Čuplinskas lin
kėjo jaunimui visada prisiminti 
šį kongresą kaip apsisprendimą 
ir įsipareigojimą lietuviškam 
darbui. KLB Toronto apylinkės 
pirm. J. Karpis atsistojimu pa
prašė pagerbti R. Kalantą bei 
kitas aukas Lietuvoje ir iš jų 
semtis tvirtybės ateičiai, šiuo 
sveikinimu jis sujungė laisvąjį 
išeivijos jaunimą ir jaunimą pa
vergtoje tėvynėje, kovojantį už 
savo tautos laisvę.

Lietuviai 2000 metais
Paskaitą skaitė H. Antanaitis 

iš Australijos, mesdamas žvilgs
nį į XXI šimtmetį ir lietuvybės

(Nukelta j 7-tą psl.)

Kaip kraujo lašai per storą 
tvarstį, lėtai sunkiasi į laisvo
jo pasaulio sąžinę naujos, nera
mios ir slegiančios žinios iš Lie
tuvos. Žinios apie tikrą kraują 
laisvei pasiaukojusių gyvųjų 
deglų. Tik tvarsčiai — netik
ri, nors labai stori. Tai — ne 
tvarsčiai žaizdoms aprišti, bet 
tyla apmestos ir melu ataustos 
pavergėjų pastangos, kad jas 
nuslėptų.

Jau trečią kartą pasaulį api
bėgo šiurpulinga lietuvių susi
deginimo žinia. Liepos 6 “Da
gelis Nyheter” iš Maskvos pra
nešė apie trečią iš eilės tokį įvy
kį. Laikraščio žiniomis, senes
nio amžiaus lietuvis darbinin
kas susidegino, protestuodamas 
prieš Lietuvos sovietinę okupa
ciją. Tai — Andrius Jukavičius 
(Kukavičius?), gimęs 1912 m. 
Pagal kitus pranešimus — And
riuškevičius susidegino birželio 
3 Kauno aikštėje. (Pirmoji pa
vardė, atrodo, iškreipta). “Da- 
gens Nyheter” korespondentas 
paminėjo ir kitą šešiasdešimt
metį lietuvį, kuris mėgino save 
padegti, tačiau buvo išgelbėtas 
ir suimtas. Šaltinių žiniomis, dėl 
to Kaune nekilo naujų neramu
mų. Tačiau pranešama, kad Vil
niuje birželio 11-18, vykstant 
tarptautinėms sporto rungty
nėms, buvo suimta apie l50 stu
dentų ir gimnazistų. Suėmimo 
priežastis ir aplinkybės nenuro
domos.

Liudininkų pranešimai
Birželio 14 švedų spauda at

žymėjo varėniškio jaunuolio sa
vanorišką gyvybės auką. Jo pa
vardė ir amžius nebuvo nurody
ti. Ta proga laikraščiai paskel
bė daugiau smulkmenų apie gat
vių kovas Kaune, kilusias prieš 
Sekmines, laidojant Romą Ka
lantą.

“Dagens Nyheter” ųašė, kad 
asmuo, pranešęs Maskvoje apie 
varėniškio mirtį, pats buvęs 
Kauno įvykių liudininku. Jis 
pasakojo, kaip tūkstančiai jau
nuolių buvo susirinkę prie Ka
lantos tėvų namo, o po to, šauk
dami laisvės Lietuvai, žygiavo 
gatvėmis prie kompartijos ir 
paskui prie saugumo būstinės.

Žygiuojantieji perdaug uolius 
milicininkus vadino išdavikais, 
o kitiems šaukė: “Mes esame 
vienos motinos vaikai”. Tuo jie 
manė lietuvių tautą, prideda 
“DN”. Partijos pareigūnai žiū
rėjo į minią pro langus, bet ne
bandė įsikišti. Prie slaptosios 
policijos ir vidaus reikalų mi
nisterijos pastato demonstran
tai susidūrė su kelių šimtų mi
licininkų grandine.

Laikraščio žiniomis, neramu
mų dienomis Kaune suimta apie 
pora šimtų jaunuolių, iš jų apie 
20 Politechnikos ir Medicinos 
institutų studentai, gi likusieji 
— jauni darbininkai ar gimna
zistai.

Kitas didysis Stockholmo 
dienraštis “Svenska Dagbladet” 
ta pačia proga informavo, kad 
Kaune vis dar patruliavo stam
bios milicininkų jėgos gatvėse. 
Tebebuvo ir specialiai atsiųstas 
parašiutininkų dalinys.

Jo pavardė — Stonis
Romo Kalantos susideginimą 

sovietai norėjo pristatyti pasau
liui, kaip atsitiktinį protiškai ne
sveiko jaunuolio veiksmą. Šitą 
mėginimą niekais pavertė Varė
nos jaunuolio žygis. Kitais ke
liais pasiekusiomis žiniomis, jau
nuolio pavardė — Stonis, gimęs 
1945 m. Tokiu būdu abu jau
nuoliai buvo gimę ir išaugę ant
rosios sovietinės okupacijos są
lygose jau po karo.

Jeigu kas manė, kad jaunuo
lių susideginimas tebuvo papras
ta dabartinio jaunimo bendro 
nepasitenkinimo išdava be poli
tinių motyvų, tai senesniojo am
žiaus Andriuškevičiaus ir Zališ- 
kausko savanoriškos gyvybės au
kos aiškiai parodė, kad Lietuvos 
laisvės reikalavimas nėra vienos 
kartos remiamas, bet visų.

Rašant šį pranešimą, buvo pa
siekusi neaiški žinia apie penk
tą susideginimą, įvykusį prieš 
pat Jonines.

Maskvos stabdžiai
Kaikurie stebėtojai nurodo, 

kad žinios iš Lietuvos pasiekia,

palyginti, vėlai, o ir tos pačios 
pirmiausiai ateina iš Maskvos. 
Tai esąs aiškus ženklas, kad so
vietinė Lietuvos izoliacija nuo 
pasaulio yra labai veiksminga. 
Kartu prileidžiama, kad esamo
mis sąlygomis sovietams nesu
ku kontroliuoti vienintelį per 
Maskvą einantį žinių kanalą. To
kiu būdu jie laimi dvigubai. IŠ 
vienos pusės, jiems pavyksta nu
slėpti daug svarbių įvykių ir ap
linkybių, kurioms, jeigu jos bū
tų laiku išaiškėjusios, pasaulio 
viešuma nebūtų abejinga. Iš ki
tos pusės, skleidžiamos nepilnos 
ir netikslios žinios, nukreipia
mas dėmesys į šalutinius daly
kus arba tiesiog iškraipomi fak
tai ir pasiekiama to paties, kad 
pasaulis kuo mažiau žinotų, kas 
iš tikrųjų vyksta.

Sau palankiems gandams 
skleisti sovietai panaudoja ir vi
sų rūšių keliautojus. Šita prie
monė gana veiksmingai naudo
jama, siekiant dezorientuoti iš
eivijos sluogsnius. Leidžiamos 
apyvarton įvairios paskalos, ku
rių neįmanoma patikrinti, nors 
jas nesunku atpažinti vien iš to, 
kad jomis, kaip taisyklė, siekia
ma sumenkinti opozicinį judėji
mą ir morališkai suniekinti ja
me dalyvaujančius asmenis.

Spaudimas vyskupams
Daromas didelis spaudimas 

vadovaujantiems Bažnyčios ir 
visuomenės žmonėms, kad jie 
viešai atsiribotų ir pasmerktų 
pastaruosius įvykius Lietuvoje' 
Jau žinoma, kad tuojau po 17.- 
000 katalikų rašto Lietuvon bu
vo atvykęs iš Maskvos kulto rei
kalų tvarkytojas Orlovas, kuris 
drauge su savo vietininku Ru
gieniu privertė Lietuvos vysku
pus ir vyskupijų valdytojus, iš
skyrus abu policijos priežiūro
je laikomus vyskupus Stepona
vičių ir Sladkevičių, pasirašyti 
neva' ganytojinį laišką, peikiantį 
protestų autorius. Tas raštas da
bar naudojamas masiniuose su
sirinkimuose, kaip įrodymas, 
kad bažnytinė vyriausybė smer
kianti tikinčiųjų “išsišokimus”. 
Tuo tarpu spaudoje tiktai netie
siogiai puolami “ilgaplaukiai", 
daugėja straipsnių, kuriuose 
reiškiamas didelis susirūpinimas 
jaunimo auklėjimu.

Teologo balsas
Stockholme reziduojantis žy

mus Baltijos bičiulis, Paryžiaus 
protestantų teologijos fakulteto 
garbės profesorius J. G. H. Hoff
mann, ryšium su Romo Kalan
tos mirtimi paskelbė straipsnį: 
“Saikas perpildytas, sako jau
nieji Lietuvos krikščionys” (Ca- 
tacombes, 1972. VI. 15, nr. 9). 
Jaunuolio gyvybės auką žymu
sis teologas taip apibūdina:

“Uolus katalikas, tas dvide
šimtmetis jaunuolis visdėlto nie
kad negyveno laisvame ir nepri
klausomame krašte. Jis niekad 
nepažino spinduliuojančios ir 
džiugios Bažnyčios, laisvos 
skelbti savo tikėjimą, bet jis iš 
jos išmoko vertinti auką; jis ap
svarstė su visomis išvadomis tai, 
ką reiškia “tarnauti iki mirties”. 
Jis jau buvo viską atidavęs ir 
tebeturėjo tik viepą turtą — sa
vo gyvybę. Ar ji nebuvo verta, 
kad būtų “dedikuota” jo Vieš
pačiui ir Išganytojui, idant virš 
visų priespaudų ir visų kančių 
jis. Romas Kalanta, taptų ta gy
vąja liepsna, tyra, šviesia, visų 
pirma laisva, kuri, atsižadėda
ma, maldaudama ir prašydama 
kentėti, kyla dangun ir netrokš
ta nieko kito, kaip pasiaukoti?” 
Toliau profesorius Hoffmannas 
klausia: “Vakarų tautos, ar jūs 
suprantate šią auką? Ar jūs su
vokiate, kodėl dvidešimtmetis 
jaunuolis taip pilnai gyvena sa
vo tikėjimu, kad jam nieko 
daugiau nebelieka, kaip tapti 
auka, kuri pati save paaukoja?”

Straipsnyje plačiai nušviečia
ma katalikų padėtis Lietuvoje ir 
paskutinieji įvykiai Kaune. Jis 
baigiamas taip:

“Romas Kalanta pasiaukojo 
už tikybinę ir tautinę laisvę. Te
gu Europos ir Amerikos valsty
bių vyrai supranta tai, ką jų 
krikščioniškai sąžinei diktuoja 
šito gyvojo deglo spindesys”.

A. Lembergas
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O MUMS VISKO PERDAUG
Lietuvos tautiečių auka ir mūsų laikysena 

EDMUNDAS PETRAUSKAS
Šių dienų Lietuvoje rašančio 

poeto eilės “Vaikystė” išreiškia 
giliai mūsų tautos kančios kelią, 
reikšmingai surišdamos praeitį- 
vaikystę su giliausiu religiniu iš
gyvenimu:

Šlamščia liepelė ant kalno. 
Vaikšto motulė sode.
Geria balandžiai iš klano.
Metas jau žiburį degt.
Sėdasi užstalėn laikas. 
Balkyje girkši trandis. 
Yra prie Nemuno šlaitas. 
Trečiąkart gieda gaidys.
Turi, privalo įvykti 
tai, ko nebuvo lig šiol. 
Vedasi sapnas į viltį, 
kaip į bažnyčią mišioms. 
Ak, šitos vaikiškos sielos! 
Ak tie erškėčių dygliai!
Kabo bažnyčioj ant sienos 
būsimi kryžiaus keliai.

(J. Marcinkevičius)
Istorinės knygos, filmai vaiz

duoja vergų ir kankinių gyveni
mus. Mes j tai žiūrime kaip į to
limos, tamsios ir lyg nebūtos 
gilios praeities reiškinius, visai 
šaltai ir save, ir savo jausmus 
nuo jų kančių atjungę. Katali
kų Bendrijos kankiniai bent už
sitarnavo kanonizacijos ir šven
tųjų atžymėjimo. Lietuviai di
džiuojamės savo vieninteliu 
šventuoju. Vieninteliu? Aš klau
siu — vieninteliu? Kaikam gal 
mano minties kryptis atrodys 
sakrilegiška, bet prašau tik pri
siminti (laiko ir patogaus gyve
nimo dulkes nubraukus) anas 
baisiojo, tragiškojo birželio die
nas savoi namuose — tėviškėje, 
sodžiuose, sodybose, miestuose; 
tą baimę, tą nežinios agoniją, tą 
šiurpą, nemigos naktų terorą, 
kuriuos net penkiametis ar še
šiametis vaikas jautė savo tėvų 
nevilties atmosferoje. Jei pri
simeni, buvai vienas iš laimin
gųjų, šiandien galbūt iškeitęs 
savo tautos dešimčių tūkstančių 
kankinių ir šventųjų — neatžy- 
mėtų šventųjų — kraujo auką, 
jų sutrypto gyvenimo šukes, j 
koegzistenciją su raudono jo 
siaubo, kaip nuodingos gyvatės, 
dvilype povyza.

Lietuva turi ne vieną šven
tąjį! Tereikia prisiminti sunkve
žimius ant dulkančių vieškelių 
lietuviškos žemės dulkėmis den
giančius žaliuojančius laukus, 
prisiminti siaubą ir agoniją iš
skirtų paauglių, kūdikių nuo 
tėvų, vyrų nuo žmonų ir vaikų, 
sausakimšai prigrūstus galviji
nius be vandens ir duonos va
gonus. Lietuva turi ne vieną 
šventąjį, nes jiems — mūsų tau
tos kankiniams sovietų paruoš
tas pragaras perviršijo Dantės 
“Inferno”.

Laikas eina. Laikas bėga. 31 
metai. Mažiau negu žmogaus 
pusė gyvenimo. Sakome, reta 
kuri šeima nebuvo paliesta 
raudonojo siaubo siautėjimo. 
Kalbame “kėikų”, “karų”, “ken- 
džių” ir apatijos pilni, lyg mūsų 
artimiausi — mūsų visi kraujo 
broliai, seserys būtų palaidoti 
prieš 31 metus ir užmiršti, kaip 
seniai palaidoti tolimi giminės. 
Ir lyg smilgos bei usnys tepuoš- 
tų jų ramybės šventoves, nepa
žymėtus kapus pelkėse, snie
guose, toli nuo apgyventų vie
tų. Lyg jie būtų palaidoti anos 
sovietų sistemos, o ne dabarti
nės. Lyg dabar 27 metus būtų 
sugrįžęs normalumas, žmogaus 
ir tautos teisės. Toli gražu, lie
tuvių tautos šventųjų-kankiniu 
skaičius nuo 1945 m. sparčiai 
paaugo. Neminint šimtų miško 
brolių-partizanų aukų ir po 1945

m. ištremtųjų, esame liudinin
kais Šeškevičiaus, Zdebskio, Si- 
mokaičių, Simo Kudirkos, Ro
mo Kalantos, antro ir trečio pa
siaukojusio lietuvio, keleto šim
tų Kauno jaunuolių - studentų 
tragedijų. Tai tiek bent žinomų, 
o kur nežinomi! Tai ne medžio 
stulpai, o žmonės! Gyvi žmo
nės!

O mums visko perdaug. Per
daug kalbų ir kankinių. Perdaug 
(bet neužtėktinai) turime ir per
daug reikia duoti. Perdaug pirš
tą bendruomeniniam darbui pa
judinti, perdaug įvairios lietu
viškos veiklos ir spaudos ... Pa
klauskime save, ar prieš 31 me
tus neturėjome taip pat perdaug 
laimės pavėluoti į galvijinius 
vagonus? šiandien tik usnys ir 
smilgos, slepiančios brutaliai su
naikintų gyvybių paslaptį, te
būtų mūsų paminklai.

Tuometinės mūsų sutryptos 
tautiečių aukos buvo tautos ir 
jos vaikų, okupantų ir savųjų 
parsidavėlių jėga sunaikintos 
aukos, šiandien po 27 metų “pa
laimingo” sovietinio gyvenimo 
sovietinėje sistemoje bręstanti 
ir jau subrendusi lietuvių kar
ta savo noru aukojasi, aukoja sa
vo jaunas, daug žadančias, švie
sias talentingas gyvybes. 27 me
tai — jiems buvo triuškinančios 
priespaudos metai, o mums at
rodo lyg vis lengvėjantis gyve
nimas privedė prie baisaus, su
krečiančio, šiurpaus rezultato 
— savanoriškų kankinių. Tai 
jau augščiausia, finalinė auka, 
kuria desperatiškai siekiama 
pasaulio ir mūsų dėmesio. Tas 
ne lietuvis, kuris nenori girdė
ti surakintos tautos šauksmo 
“Laisvę Lietuvai!” Niekad taip 
aiškiai ir konkrečiai neskambė
jo Patrick Henry plačiai žino
mas šūkis, kurio realumą tik 
pavergtieji tesupranta ir įver
tina:

Is life so dear or peace so sweet 
as to be purchased at the price of 
chains and slavery? Forbid it Al
mighty God! I know not what course 
others may take, but as for me, give 
me liberty or give ine death!

Veltui bus mano ir jūsų lū
piniai patarnavimai savo tautai, 
jei neturime drąsos pasakyti ir, 
jei reikės, kartoti tai, ko mūsų 
tauta nori. O mes su ja tenori
me laisvės, t.y. paprasčiausių 
teisių savo namuose jos gyvie
siems vaikams.

Galbūt pranašiški yra dabarti
nės Lietuvos poetų žodžiai, 
spausdinti Vilniuje poezijos rin
kiniuose, išleistuose 1971 me
tais!

Eretikus visur viešai ant laužo 
spragino, 

Naikindami jų padermę visiems 
laikams, 

Eretikams išrado tremtį, katorgą, 
pragarus, 

Ir jų vaikams, ir jų vaikams.
(A. Dabulskis)

Viltingai prašneka mūsų už
guiti, bet nepalaužtos dvasios 
broliai, sesės:

Mūsų širdys —
Vietoje šerdies,
Įsvyravom, įsiūbavom — 
Toli girdės.
Klausykit žmonės, 
Savi ir svetimi — 
Lietuva plaukia dangumi, 
Juostom plasnoja. 
Dainuoja, šneka, 
Kai saulė teka, 
Skamba ir skamba. 
Padangę plėšo.
Pašaukia draugą, 
Pabudina priešą. (A. Maldonis)

Dabartinė V. Vokietijos opo
zicija, susidedanti iš dviejų 
krikščioniškųjų politinių sąjun
gų — CDU ir CSU, valdė kraš
tą" viena arba koalicijoje su ki
tomis partijomis 20 metų. Nuo 
1969 m. rudens valdo jį koalici
ja, kurią sudaro socialdemokra
tai su liberalais. Pastaroji, ne
išbuvusi nė pilnos kadencijos, 
pradeda svyruoti. Todėl gali
mas dalykas, kad opozicija vėl 
sugrįš valdžion.

Nauji rinkimai?
Atėjusi į valdžią dabartinė 

koalicija, atrodo, nė nepagalvo
jo, kad kadencijos metu galėtų 
susvyruoti jos pozicija taip, kad 
prieš laiką reikėtų skelbti par
lamento rinkimus. Kancleris 
Brandtas pareiškė kartą, kad ir 
vieno balso daugumą turėda
mas parlamente galės valdyti 
kraštą. Taip sakydamas ir jis, 
atrodo, nepagalvojo, jog laikui 
bėgant ir vieno balso neteks, 
kuris padėtų jam nusverti opo
ziciją. Šiuo "metu koalicija ne
beturi reikiamos daugumos par
lamente. Tai atsitiko dėl koali
cijos vidaus ir užsienio politi
kos. Daugiausia nulėmė jos po
sūkis į Maskvą ir į pastarosios 
satelitinius kraštus, kurio rezul
tatas yra Bonnos — Maskvos ir 
Varšuvos sutartys. Pasirodo, vi
sa tai nepatiko ir kaikuriems 
koalicijos parlamentarams. Dėl
to jie metė savuosius ir perėjo 
į opoziciją. Neturint persvaros 
parlamente, valdymas darėsi vis 
sunkesnis. Sutartys buvo ratifi
kuotos tik opozicijos susilaiky
mo dėka. Jei ir buvo priimta įs
tatymų, tai irgi tik opozicijos 
balsų dėka. Tokiai padėčiai 
esant, opozicija pradėjo laikyti 
vyriausybę bejėge ir reikalauti 
kanclerį, kad jis atsistatydintų 
bei duotų kelią naujiems rinki
mams. Kancleris bei koalicija 
vis tvirtino, kad vyriausybė yra 
pajėgi valdyti, ir nauji rinki
mai nėra reikalingi. Bet į galą 
apsisprendė kitaip: per praeitas 
Jonines pranešė, jog susitarė 
su liberalų pirmininku Scheel 
šį rudenį skelbti naujus rinki
mus. Tai dar nereiškia, kad jie 
ir įvyks. Jei pvz. iki parlamento 
paleidimo padidėtų koalicija 
nors vienu balsu, galėtų ir to
liau valdyti. Gi padidėjimui ga
limybė gali visada atsirasti. Be 
to, perankstyvas parlamento pa
leidimas nedaro garbės pačiam 
kancleriui. Remdamasis dabar 
esama padėtimi, jis turi kelti ar
ba pasitikėjimo klausimą, arba 
atsistatydinti. Gi visa tai nėra 
populiaru V. Vokietijos parla
mentiniame gyvenime. Kancle
ris norėjo susitarti su opozicija 
dėl įvedimo kitokios tvarkos, 
bet tam reikėtų keisti konstitu
ciją. Opozicija su tuo nesutiko.

Kas laimėtų?
Jei iš tikrųjų būtų paleistas 

parlamentas ir įvyktų" nauji rin
kimai, tai kiltų tuoj "klausimas, 
kas gali laimėti rinkimus — 
opozicija ar koalicija? Opozici
jos šansai laimėti nėra labai ge
ri, nors ji rinkimus laiko geriau
sia išeitimi iš dabartinės padė-

Ar opozicija laimės rinkimus?
ties ir kalba apie laimėjimą. Ta 
linkme drąsina ją CDU laimėji
mas Baden-Wuerttembergo kraš
te. Tačiau anas metas dabar ne
teko savo tikrumo. Kas kita bū
tų buvę, jei rinkimų klausimas 
būtu iškilęs prieš opozicijos pa
reikštą nepasitikėjimą Brand- 
tui, o ypač prieš Bonnos - Mask
vos - Varšuvos sutarčių patvirti
nimą. Tada per rinkimus opozi
cija būtų surinkusi absoliučią 
balsų daugumą. Vėliau rinkimų 
laimėjimo rodyklė pradėjo kiek 
krypti į koalicijos pusę. Dabar 
gal tik labai apgalvota, planin
ga, taikli ir intensyvi opozicijos 
rinkiminė akcija bei propagan
da galėtų reikalą pakeisti jos

J. KAIRYS 
Mūsų bendradarbis V. Vokietijoj

da galėtų reikalą pakeisti 
naudai.

Opozicijos klaidos
Opozicijos populiarumui 

kenkė kadaise jos keltas,
pa- 
bet 

nepraėjęs pasitikėjimo klausi
mas dabartiniam kancleriui 
Brandtui. Britanijos parlamen
tiniame gyvenime tokie dalykai 
nėra naujiena, ir jie nepalieka 
rinkikams didelio įspūdžio. Čia 
yra kitaip. Anas atmetimas ne
kritiškos visuomenės buvo palai
kytas Brandto triumfu, uždėju
siu jam nepakeičiamo kanclerio 
aureolę, ir pažeminimu opozici
jos kandidato į kanclerius Bar- 
zelio bei kartu ir visos opozici
jos.

Antras didelis smūgis opozi
cijai buvo ratifikavimas Bonnos 
sudarytų sutarčių su Maskva ir 
Varšuva. Nuo pat jų pasirašy
mo opozicija kalbėjo prieš ir ža
dėjo ratifikavimo metu balsuoti 
prieš. Jos laikyseną rėmė daug 
ir kitų vokiečių, nepriklausiu
sių jokiems politiniams jungi
niams bei partijoms, ir net da
lis koalicinių grupių rėmėjų. 
Jei Baden - Wuerttemberge per 
paskutinius rinkimus į krašto 
parlamentą absoliuti dauguma 
rinkikų pasisakė už CDU, tai 
čia tada daug prisidėjo opozici
jos kieta laikysena prieš sutar
tis bei jos žmonių kalbos už šių 
sutarčių atmetimą.

Nelauktas posūkis
Be to, atsirado koalicijos par

lamentarų, kurie perėjo j opo
ziciją arba viešai pasisakė, jog 
per ratifikavimą jie balsuos 
prieš sutartis. Ir taip, pradėjus 
jau 1972 m. biudžeto balsavimą, 
balsai pasidalino pusiau. Tai bu
vo pirmas skambutis koalicijai, 
jog nepraeis ir sutartys. Todėl 
artinantis jų ratifikavimui, 
kancleris Brandtas bei visa ko
alicija dėjo visas pastangas, kad 
sutartys būtų ratifikuotos. Ki
taip būtų įvykusi vyriausybės 
krizė, kurios labai nenorėjo ir 
nenori kancleris bei visa koali
cija. Kad to išvengtų, koalicija 
su kancleriu priešakyje pradėjo 
pasikalbėjimus su CDU pirmi
ninku bei kandidatu į kancle
rius Barzeliu ir kitais opozicijai 
vadovaujančiais vyrais. Pastarie
ji buvo įkalbinėjami balsuoti už 
sutarčių ratifikavimą. Pasisekė. 
Ypač pasisekė prikalbinti Barze-

lį taip, kad jis pradėjo kalbinti 
opoziciją sudarančius parlamen
tarus balsuoti už sutartis. Tik 
CSU pirmininko Strausso ir kai- 
kurių kitų kietos laikysenos dė
ka pasirinktas vidurio kelias — 
susilaikymas. Tuo būdu sutarčių 
ratifikavimas praėjo, bet jau 
vien koalicijos balsais. Imant 
formaliai, sutartys yra vistiek 
patvirtintos ir šalims privalo
mos. Opozicijos vado dr. Barze- 
lio tūpčiojimas įnešė didelį di
sonansą ne vien opozicijos par
lamentarų tarpe, bet ir tarp 
abiejų sąjungų — CDU ir CSU. 
Ir kitų narių tarpe Barzelis nu
stojo prieš tai turėto pasitikėji
mo. Iki šiol neteko pastebėti, 
kad opozicija būtų aiškinusi vi
suomenei, kodėl ji darė bei pa
darė taip, o ne kitaip.

Kas padėtų?
Taigi, užsienio politika, o ypač 

minėtos sutartys, nebeturės opo
zicijai tokio vaidmens rinkimi
nėje propagandoje j V. Vokie
tijos parlamentą, kurį turėjo 
Baden - Wuerttembergo rinki
muose. Barzelis nedaug neigia
mų dalykų galėtų apie jas pasa
kyti, kai į galą ne vien pats pa
sisakė už jų patvirtinimą, bet ir 
visą opoziciją kalbino už jas bal
suoti. Tik dviem dalykais gali 
opozicija patraukti į save rinki
kus: finansine krize ir raudonų
jų pavojumi. Pirmasis liečia vi
sus, o antrasis—nekomunistus.

Markės vertė krinta nuo se
niau, bet šios koalicijos metu ji 
nuriedėjo daug daugiau ir tebe
rieda toliau. Niekad nebuvo toks 
brangus pragyvenimas V. Vo
kietijoje, kaip dabar. Ypač pa
brango ir tebebrangsta maistas 
ir butų nuomos.

Tarnautojai ir darbininkai 
nesigilina į tuos dalykus, nes 
jiems dažnai pakeliamos algos 
ir atlyginimai. Dėl pragyvenimo 
pabrangimo ypač kenčia renti
ninkai, kurių yra milijonai ir 
kuriems rentų kėlimas nepasi
veja pragyvenimo pabrangimo. 
Daugiausia nukenčia taupytojai. 
Jiems mokami nuošimčiai jokiu 
būdu nepajėgia išlyginti pinigų 
vertės kritimo. O taupytojų taip 
pat yra milijonai. Jei rinkiminės 
akcijos metu opozicijai pasisek
tų šituos rinkikus patraukti į sa
vo pusę, tai jų balsai būtų jai 
tikrai lemiantys.

Antras dalykas, kuris gali 
opozicijai patarnauti, tai raudo
nųjų pavojus V. Vokietijai. Jis 
pradėjo didėti dabartinei koali
cijai atėjus į valdžią. Pastaruo
ju metu saugumo organams pa
sisekė vieną pavojingą raudo
nųjų dalinį sučiupti, bet tai ne
viskas. Kaip “TŽ” skaitytojai 
žino jau, V. Vokietijoje veikia 
komunistų partija ir daugybė 
komunistinio jaunimo junginių, 
pilna Rusijos ir pastarosios sate
litinių kraštų agentų. Visi jie 
kasa gilią duobę dabartinei tvar
kai.

V. Vokietijos komunistų par
tijos talkininkų eilėje pirmoje 
vietoje stovi socialdemokratų 
partijos jaunimas, Jusos vadina
mas. Juo toliau, juo daugiau šis 
jaunimas linksta į komunistinę 
pusę ir vis daugiau įgauna įta
kos socialdemokratų partijoje. 
Keisti dabartinės sistemos bei 
tvarkos komunistine, atrodo, vy
resnieji socialdemokratai neno
ri. Jei opozicija sugebėtų ir šią 
aplinkybę panaudoti rinkiminės 
akcijos metu, galėtų ir čia lai
mėti nemažai balsų.

Jaunimas
Finansinė krizė ir raudonųjų 

pavojus kraštui yra dalykai, ku
rie negalės kažkiek patarnauti 
koalicijai. Tai neigiamybės, ku-

rių nepasiseks pastarajai užtu
šuoti kitais dalykais, kuriuos ji, 
koalicija, kels rikiminės akcijos 
metu.

Sekančiuose rinkimuose daly
vaus ir keli milijonai naujų rin
kikų. Tai jaunimas nuo 18 m. 
amžiaus. Be susiorganizavusio 
jaunimo į politinių junginių bei 
partijų padalinius, daugiausia 
bus niekur nepriklausančio. Tai 
nemažas balsų rezervuaras. Jei 
opozicija sugebės juo pasinaudo
ti, galės daug laimėti.

Susumavus minėtas aplinky
bes, galima padaryti išvadą, jog 
opozicija turi dar užtektinai šan
sų laimėti. Jei opozicija vėl su
grįžtų į valdžią, tai pagyvėtų 
laisves atgavimo viltys Maskvos 
pavergtosioms tautoms ir padi
dėtų šansai Europos politiniam 
susijungimui.

Nuliūdę — žmona ir sūnus su šeima

Karolinai Navickienei
mirus Brazilijoje, jos vyrą ANTANĄ, sūnų VYGAUDĄ, 
seseris ELEONORĄ ŠVĖGŽDIENĘ ir JUZĘ BORTKEVI- 
ČIENĘ su šeimomis jų skausmo valandose nuoširdžiai 
užjaučiame — • /
J. J. Ignatavičiai V. J. Simanavičiai
J. Barzdaitienė VI. Germanavičius

PADĖKA
Mūsų mylimam vyrui, tėvui ir seneliui
A. A. VINCUI LEVINSKUI 

mirus, nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pa
žįstamiems už pareikštas užuojautas, gėles ir užprašytas 
šv. Mišias. Ypatingą padėką reiškiame prel. dr. J. Tada- 
rauskui už atlaikytas pamaldas ir gražų atsisveikinimo 
žodį, kun. B. Jurkšui, dr. O. Valaitienei už ilgų metų ve- 
lionies slaugymą, karsto nešėjams, p.p. J. ir M. Martin- 
kams už pagalbą bei nuoširdumą ligos metu ir liūdesio 
valandoje —

Af A

pik. Evaldui Reikeniui
mirus, A. REIKENIENĘ, dukrą ELVYRĄ KRONIENĘ ir 

visą šeimą giliai bei nuoširdžiai užjaučiame —

® ...........................

Mekšrūnai ir Vasiliauskai

Stasė, Antanas Leikai

Angelė, Jonas Jonynai

Simonui Giedraičiui
Lietuvoje mirus, jo sūnui PETRUI, jo šeimai 

ir giminėms liūdesio valandoje reiškiame gilią 
užuojautą —

-eWUHI

MOHAWK
FURNITURE LTD. 

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS 
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT. 

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS
Nemokomas į namus pristatymas.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 0X 9-4444 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai, vakaro.

mirus Lietuvoje, jo sūnų PETRĄ GIEDRAITĮ, gimines

bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —
LIETUVIAI LAUKIA 

KARO

Simui Giedraičiui

Gumbelių šeima sį
f

(Tęsinys iš praėjusio numerio)

KARO IŠVAKARĖSE
Ligi 1941 m. pavasario pra

džios LAF pasiruošimas lietu
vių sukilimui buvo gana toli pa
žengęs: sutartas sukilimo lai
kas, suorganizuota visam kraš
tui sukilėlių vadovybė ir kari
niai daliniai, susitarta dėl laiki
nosios vyriausybės bei nustaty
ti kiti svarbesnieji ir pirmoj ei
lėj vykdytini uždaviniai. Vilniu
je buvo numatyta pirmoj eilėj 
užimti policijos nuovadas, gele
žinkelio stotį, aerodromą, radijo 
stotį, paleisti politinius kali
nius, o taip pat užimti ir apsau
goti nuo išsprogdinimo tokius 
pirmaeilės svarbos objektus, 
kaip telegrafo - telefono stotį, 
elektros jėgainę bei kitus pana
šius dalykus. Kaune, kaip jau 
matėme, pasiruošimai vyko pa
našia kryptimi. Nepriklausomos 
Lietuvos atstatymą buvo sutarta 
skelbti ten, kur susidarys tam 
palankesnės sąlygos. Taip pat ir 
vadovavimas visam sukilimui 
turėjo būti perimtas to štabo, 
kuriam bus daugiau galimybių 
tą uždavinį vykdyti. Tačiau tuo 
metu, kai buvo baigiami visi tie 
pasiruošimai, eilė dalykų sukrė
tė visą Lietuvą ir stipriai atsi
liepė Lietuvių Aktyvistų Fron
tui.

Visų pirma apie balandžio vi
durį Lietuvos pogrindžio vado
vybę pasiekė žinios, kad vokie- 
čių-rusų karo pradžios lauktina 
tarp gegužės 1 ir 10 d. Kad to 
įvykio pogrindis nebūtų netikė
tai užkluptas, buvo imtasi sku
bių pasiruošimų. Vilniaus ir 
Kauno štabų atstovų pasitarime 
buvo sutarta, kad sukilimą pra-

dės Kaunas, o Vilnius orientuo- 
sis pagal karo eigą. Tad Kaunas, 
kuriam šiuo susitarimu atiteko 
labai didelė atsakomybė sukili
mą sėkmingai pradėti ir jo ne
sukompromituoti kokiais nors 
neapgalvotais žygiais, tuojau pat 
ėmėsi paskiausių pasiruošimų. 
Visiems ten turėtiems kari
niams vienetams paskirti vadai: 
Vilijampolėje — Itn. N., Šan
čiuose—Itn. A. Norkūnas, Alek
sote “Maisto” fabriko ir studen
tų daliniams — N, Žaliakalnio 
ir miesto centro — L. Prapuo
lenis, kuris turėjo koordinuoti 
ir anksčiau minėtų priemiesčių 
ribose esančių dalinių veiklą' 
Šančių ginklų dirbtuvėse veiku
siai kovos grupei buvo pavesta 
vadovauti N, kuris pasiėmė ir 
uždavinį apginti Kauno tunelį. 
Ginklų tiekimo uždavinys buvo 
paliktas jau minėtiems Itn. Ju
cevičiui su N vadovauta grupe 
ir Itn. inž. V. Lapui su P. Žu
kausku.

Radiofone veikusi J. Stonio 
grupė su P. Žukausko vadovau
ta specialiems uždaviniams gru
pe pasiėmė uždavinį paimti į su
kilėlių rankas nesužalotą radio
foną, kad dar prieš vokiečių 
įžengimą į Kauną būtų paskelb
tas Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymas ir laikinosios vyriau
sybės sudėtis. Vienas radijo sto
ties pareigūnas atsargumo su
metimais perdavė remontui vi
sai tinkamą, bet jo tyčia šiek 
tiek apgadintą transliacijų ma
šiną, kuri turėjo būti panaudo
ta. jei būtų nepavykę užimti 
miesto centre buvusio radiofo
no. Taip pat stačiusieji Žalia
jame kalne trumpų bangu siųs
tuvą buvo paraginti greičiau jį

baigti. Kad elektros energijos 
tiekimas Kauno radijo stočiai 
būtų užtikrintas, buvo pasirū
pinta pastiprinti Petrašiūnų jė
gainės apsaugą.

Priešo ryšiams nutraukti tu
rėjo būti užimta Kauno telegra- 
fo-telefono centrinė, o sovietų 
karinė centrinė Vilijampolėje iš
sprogdinta. Šitam uždaviniui 
planą paruošti buvo įpareigotas 
J. Rudokas.

Kauno III milicijos nuovados 
pareigūnui kpt. Paukščiui buvo 
pavesta sekti sunkiųjų darbų 
kalėjimą.

Balandžio 22 d., atvykus Vil
niaus aktyvistų štabo viršininkui 
į Kauną, dar kartą buvo apsvars
tyta ir galutinai sutarta laikino
sios vyriausybės sudėtis. Visi 
numatytieji į laikinosios vyriau
sybės ministerius, išskyrus bu
vusius užsienyje, dar balandžio 
pabaigoje buvo painformuoti 
apie jiems numatytas pareigas 
ir paprašyti nedelsiant parengti 
jų sritį liečiančius pirmuosius 
potvarkius bei numatyti savo pa
vaduotojus ir bendradarbių kad
rus.

Tačiau visus šiuos pasirengi
mus įvykdžius ir jau visam an- 
tisovietiniam pogrindžiui iš pa
rengties pradėjus pereiti į ju
dėjimą, lauktas karas numatytu 
laiku neprasidėjo. Tai sukėlė di
delio nusivylimo ir grėsė pavo
jus, kad provincija gali netekti 
centrine vadovybe pasitikėji
mo. Tą pavojų kiek sumažino 
paskelbtas aiškinimas, jog karo 
prieš sovietus vokiečiai nepra
dėję dėl užtrukusių karo veiks
mų Jugoslavijoje.

(Bus daugiau)

KAS UŽ LIETUVĄ KOVOJA
TAS Į LIETUVIŲ FONDĄ STOJA!

Toronto vasaros koncertai 1972 m
Toronto miesto taryba per parkų ir pramogų skyrių, drauge su Toronto 
muzikų draugija, remiama muzikos plokštelių pramonės fondo ir 
“Toronto Star”, su malonumu praneša sekančias programas:

PROGRAMA LIEPOS 18 — 23 SAVAITEI
Antradienį, liepos 18
8.00 v.v. Allan Gardens

8.30 v.v. Withrow Park
Trečiadienį, liepos 19 
12.15

VII karališkojo Kanados artilerijos 
pulko orkestras Toronte
Kadriliaus šokiai — Bob Scott orkestras

7.30
8.30
8.30

v.p.p. Nathan
Square 

Monarch 
Eglinton
Riverdale Park

v.v.
v.v.

Phillips

Park
Park

Ketvirtadienį, liepos 20
7.15
8.00

8.00

8.30
8.30

Withrow Park 
Nathan Philips 
Square
Forest Hill 
Memorial Park 
High Park 
Kew Gardens

Penktadienį, liepos 21
8.30 v.v. Regent Park

Sekmadienį, liepos 23
2.30 v.p.p. High Park
2.30
5.30
7.30
7.30

v.p.p. Kew Gardens 
v.p.p. High Park 
v.v. Willowvale Park 
v.v. Greenwood Park

Trump Davidson orkestras

Dave Black orkestras iš Amerikos
George Frank orkestras
Bob Bossin ir styginis orkestras 
Steve Avery ir Rocky Mountaineers

Vaikų teatras: Treasure Island 
Ellis McLintock orkestras

Džiazas: Herbie Spanier

Kadriliaus šokiai — Bob Scott orkestras
Kadriliaus šokiai — Al Aylward 
ir jo orkestras

Kadriliaus šokiai — Angus McKinnon 
ir jo orkestras

Ellis McLintock orkestras
Ohulani atstovaus Hawaii
Vargonų rečiatlis: Ronnie Padgett
Ellis McLintock orkestras 
įvairi programa Johny Lombardi
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Tautinių šokių savaitgalis
Pastabos apie slaptosios tarnybos vyrus, televizijos atstovus, 

tautinių šokių šventės rengėjus ir kitus
AL. GI MANTAS

Tarti — gražu, įspūdinga, 
pakilu ir šventiška būtų tik la
bai šabloniškas įvertinimas viso 
to, kas įvyko Čikagoje liepos 2, 
sekmadienį, IV-osios tautinių šo
kių šventės — festivalio metu. 
Pajusti, išgyventi ir įsisąmonin
ti nepadės nė patys rūpestin
giausi, smulkmeniškiausi apra
šymai. Tik pats ten dalyvavęs, 
pergyvenęs tą visą didingumą, 
patyręs susijaudinimą ir pasidi
džiavimą, gali kalbėti apie ne
išdildomą įspūdį, kuri paliko 
kiekvieno dalyvio ir žiūrovo šir
dyse bei mintyse šiemetinė šo
kių šventė... Visa susumavus, 
neišskiriant vienų kitų mažes
nės reikšmės nesklandumų, ga
lima drąsiai tarti, kad ši šventė 
buvo geriausiai pavykusi.

•Jt *
Kai šeštadienio rytmetį rin

kosi halėn iš visų pusių gene- 
ralinėn repeticijon šokėjai, vi
są vaizdą stebėjau su mažu ne
rimu: taip, entuziazmo daug, 
bet nuovargio dar daugiau. Ge
rai tiems, kurie atvyko jau va
kar, bet nemažą dalį sudarė iš 
tolimesnių vietų atvykę šokėjai, 
kurie ritosi čia pat iš juos at
vežusių autobusų, kiti dar ir 
miegmaišius laikydami. Iš jų 
veidų glėjai spręsti, kad miego 
paskutinę naktį tikrai mažai tu
rėjo. Veltui sklido per galingus 
garsiakalbius vadovų nurody
mai, prašymai ir įsakymai. Ro
dos, blaškymuisi, gal net savotiš
kam pasimetimui, nebus galo ... 
Bet dar minutė kita, ir visa, 
lyg kokiam magikui mostelėjus, 
pradėjo tvarkytis. Dalyviai už
ėmė jiems skirtas vietas, darna 
bei disciplina nugalėjo nuovar
gį, ir prasidėjo rimtas darbas.

* * *
Dirbo tą dieną visi sunkiai, 

daug ir ilgai. Maždaug nuo de
vynių ryto iki penkių vakaro. 
Pirmoji ir paskutinė generalinė 
repeticija! Du tūkstančiai šo
kėjų! Kaip visa suderinti, visus 
įėjimus, išėjimus, pradžią ir pa
baigą, papildomus išbėginius ir 
t.t.? Uždavinys milžiniškas, o tik 
viena repeticija! Sukaitę, išvar
gę visi organizatoriai, vadovai, 
šokėjai, muzikai, apšvietėjai. 
Antroje dienos pusėje jau ne
sunkiai galėjai įžvelgti, kad mil
žiniškos pastangos ir visų sutar
tinis noras viską atlikti kiek 
galint geriau jau duoda aiš
kius ir džiugius rezultatus: jau
ti ir matai susiklausymą, ne
bėra jokio pasimetimo, kuris 
dar taip buvo ryškus tik prieš 
keletą valandų. O rytoj — pats 
festivalis. Laikrodžio rodyklės 
artėja, skuba ...

* * *
Dar gerokai prieš pirmą va

landą visi keliai prie amfiteat
ro užsikimšę. Veltui tvarkdariai 
bando viską spartinti, bet au
tomobiliai juda vos vėžlio žings
niais, sukdami į čia pat esančią 
didžiulę autoaikštę. Saugumo 
sumetimais, slaptosios tarnybos 
įsakymu, kuri saugojo prez. R. 
Niksono žmoną, tebuvo atidaros 
tik vienos halės pusės durys. 
Nors buvo keletas praėjimų, su
sigrūdimas buvo neapsakomas. 
Tų pačių saugumiečių patvarky
mu, porą minučių po antros, 
Įėjimo durys buvo visai uždary
tos. Lauke liko šimtai norinčių 
patekti salėn, kurių dalis turėjo 
ir bilietus nusipirkę. Atidarymo 
iškilmės, vėliavų ir dalyvių pa
radas, oficialių pareigūnu kalbos 
užtruko ištisą valandą. Kai gar
bės viešnia P. Niksonienė už
ėmė savąją vietą garbės ložėje, 
jau buvo po trijų. Prasidėjus pa
čiai šokiu programai, buvo vėl 
pradėta įleisti iki šiol kantriai 
laukusi lauke minia.

* * *
Jūsų bendradarbiui teko ste

bėti ir kalbėti su prezidentienę 
saugojančiais vyrais, kurių čia 
buvo įvairiose vietose geras tu
zinas. Jie buvo labai rūpestingi, 
akylus, pradžioje gal net ir kiek 
nerviški. Prie atlapo turima 
spaudos kortelė, nors tik lietu
viškai rašyta, čia buvo pilnai 

Skaito invokaciją pasaulio lietuvių jaunimo kongreso atidarymo iškilmėje 
Čikagoje kun. A. Kezys, SJ, ir ev. kun. J. Juozupaitis

pripažinta, ir saugumiečiai ne
trukdė stebėti, vaikščioti betku- 
riais takais ir perėjimo vieto
mis, kuriomis tuoj pat turėjo 
praeiti p. Niksonienė. šiaipjau 
visi pašaliečiai buvo paprašyti 
pasitraukti toliau. Civiliškai ap
sirengę sekliai pakėlė net čia 
pat esančių viešųjų telefonų ra
gelius, kiekvieną patikrindami ir 
atgal pakabindami. Netoliese, už 
kampo, publikai nematomoje 
vietoje, stovėjo pilnai paruoštas 
greitosios pagalbos automobilis, 
jau nukreiptas į išvažiavimo du
ris. Agentai pasakojo, kad, skau
džiai pasimokę netolimoje pra
eityje, jie yra viskam pasiruošę. 
Visa eilė Čikagos policijos par
eigūnų, vadovaujami savo kari
ninkų, klusniai vykdė visus slap
tosios tarnybos narių įsakymus. 
Vienu metu, besiartindama prie 
halės galo, p. Niksonienė paste
bėjo didelę grupę mažųjų mo
kyklinio amžiaus šokėjų, ir tuoj 
pat Įsimaišė jų tarpan. Saugu
miečiai, tai pastebėję, tuoj pat 
puolėsi ton pusėn, kad būtų kuo 
arčiau savo saugomo asmens, 
nors keli liko savo vietoje ste
bėdami aplinką. Prie halės lau
kė neperšaunamo stiklo langais 
automobiliai. Viešajai ir slapta
jai policijai visa įtampa atslū
go garbės viešniai išvykus dar 
prieš pirmosios dalies pabaigą. 
Staiga dingo ir visi slaptieji 
agentai, gerokai sumažėjo ir vi
sų kitų policijos pareigūnų skai
čius.

❖ ❖ ❖
Teko išsikalbėti ir bent kiek 

daugiau “apšviesti” ABC, CBS 
ir NBC televizijos programų 
technikus, padalinti jiems šven
tės programas. Jau tos pat die
nos vakarą, pirmą kartą Šeštos 
valandos televizijos žiniose bu
vo parodyti pirmieji vaizdai iš 
šventės. Lietuvių televizija taip
gi turėjo keleto minučių filminį 
reportažą, o dešimtos valandos 
vakaro žinių metu visos Čika
gos stotys jau turėjo gana išsa
mius filminius reportažus iš lie
tuvių tautinių šokių šventės. Ry
tojaus dieną visi Čikagos didie
ji dienraščiai pirmajame pusla
py įdėjo nuotraukas ir aprašy
mus. Kaikurie buvo tiek ilgi, 
kad turėjo būti perkelti į vidi
nius puslapius. Dar niekad Či
kagoje joks lietuviškas įvykis 
iki šiol nebuvo susilaukęs tokio 
dėmesio, išskirtinio pripažinimo 
ir įvertinimo, kaip IV tautinių 
šokių šventė. AP agentūra iš
siuntinėjo p. Niksonienės su ma
ža lietuvaite nuotrauką, kuri bu
vo matoma visos eilės didmies
čiu spaudoje su simpatingais pa
aiškinimais.

* * ❖
Atskirai tenka (su dėkingu

mu) paminėti šventės vadovus 
— organizacinį komitetą, kurio 
visi nariai su pirm. dr. L. 
Kriaučeliūnu tikrai nuoširdžiai 
stengėsi padėti lietuviškosios 
spaudos atstovams. Jie ypač pa
slaugūs buvo šeštadienį ir sek
madienį, kai jų tiesioginės par
eigos labai daug iš jų reikalavo. 
Spaudos atstovo kredencialai 
paštu buvo prisiųsti dar gero
kai prieš šventės pradžią. Pasau
lio lietuvių jaunimo kongreso 
spaudos skyrius visą laiką daž
nai ir oro paštu siuntinėjo biu
letenius, informaciją, bet “pa
miršo” spaudos pažymėjimą. 
Tad kongrese ir teko dalyvau
ti tik kaip privačiam asmeniui, 
bet ne kaip spaudos atstovui. 
Tiesa, pirmadienį Jaunimo Cent
re pasiskundus pirm. R. Saka- 
dolskiui, šis tikrai nuoširdžiai 
tai apgailestavo. Nors to vaka
ro vaidinimams (“Kvartetui” ir 
“Mamutų medžioklei”) bilietai 
jau senokai buvo išparduoti, Jū
sų bendradarbiui jis įteikė porą 
bilietų.

Lietuvių dienos liepos pra
džioje Čikagą privertė prabilti 
ir prisiminti Lietuvą bei lietu
vius. Tai jau tikrai daug.

PER SPAUDĄ Į LIETUVOS 
LAISVĘ, O LAISVĖJE 

TIKROJI SPAUDA!

Jaunimo kongreso šūkio ve
damas, jaunimas susirinko Či
kagoje birželio 30 d. Conrad Hil
ton viešbutyje dalyvauti Antro
jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso atidaryme. Be jauni
mo atstovų ir kongresinės ruo
šos talkininkų, dalyvavo daug 
svečių, iš viso apie 900 asmenų.

Atidarymui vadovavo II PLJK 
komiteto pirm. Romas Sakadols- 
kis. Organizacijų ir kraštų ats
tovams įnešus savo vėliavas, 
pirmininkas pakvietė kunigus 
A- Kezį, SJ, ir J. Juozupaitį 
(evangelikų) sukalbėti invoka- 
ciją. Po JAV ir Lietuvos himnų 
pirmininkas tarė sveikinimo žo
dį, pabrėždamas pokongresinės 
veiklos svarbą ir atstovų parei
gą sudaryti palankias sąlygės to
limesniam bendradarbiavimui.

Į prezidiumą pirmininkas pa
kvietė H. Antanaitį — Australi
jos atstovą, N. Zavickaitę — Ar
gentinos, R. Žutautaitę — Vo
kietijos, J. Kuraitę — Kanados.

Antrojo pasaulio lietuvių jaunimo kongreso atidarymo iškilmė Čikagos Conrado Ililtono viešbutyje. Paskaitą 
skaito kun. A. Saulaitis, SJ. A. Gulbinskas

Sekretoriatą sudarė iš Čikagos 
V. Ruibytė, N. Stakauskienė ir 
D. Vaitkevičiūtė.

Pagerbiant I kongreso inicia
torių a. a. J. Račiūną, perskai
tytas jo žodis iš I PLJK. Kong
resą sveikino Lietuvos garbės 
konsule J. Daužvardienė lietu
vių diplomatinės tarnybos var
du, PLB pirm. St. Barzdukas, 
VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas 
(siūlė sudaryti pasaulio jaunimo 
centrinį komitetą, kurį VLIKas 
remtų), dr. J. Kazickas kongre
so rėmėjų vardu ir A. Zaparac- 
kas, I PLJK pirmininkas. Visi 
išreiškė pasitikėjimą jaunimu, 
linkėjo sėkmingai tęsti kongre
so darbą ir ragino nenuilstamai 
kovoti už Lietuvos laisvę.

Įvadinė paskaita
Pagrindinę atidarymo paskai

tą skaitė kun. Antanas Saulai
tes, SJ, iš Brazilijos. Jo tema: 
“Išeivijos lietuvių jaunimas: 
prasmės bejieškant”. Pasak jo, 
išeivijos lietuvių jaunimui rei
kia tapti bendruomenės nariu, 
bendruomenėti. Esminė sąlyga 
jaunimui lietuviškon šeimon įsi
traukti yra suaugusiųjų vienybė 
ir sugyvenimas. Jis aptarė bend- 
ruomenėjimo sąlygas trimis po
žiūriais: asmeniniu, aplinkos ir 
tautiniu. Sąlygos, kuriose jau
nas žmogus lengviau randa 
prasmę, yra veiklumas, atviru
mas, drąsūs reikalavimai ir ge
ra savijauta. Mūsų aplinka vei
kia irgi teigiamai — t. y. gali 
labai praturtinti ir mūsų tautiš
kumą, ir bendruomeniškumą. Iš 
aplinkos gauname pavyzdžiui 
demokratiškumo idėją ir gali
mybes mokslui. Gyvenamoji 
aplinka galėtų padėti mūsų 
tarpusavio santykiuose, kuriuo
se kartais stinga atvirumo, įvai
rumo. Aplinka, skatinanti tau
tiškumą, pastarajam turėtų 
duoti daugiau vietos ir tuo pa
čiu sudaryti realias sąlygas jau
nimui jį pagilinti. Negalėdami 
normaliai bendrauti su savo 
kraštu, turime daugiau remtis 
vieni kitais. Kun. Saulaičio žo
džiais: “Jeigu šioje plačioje lie
tuvių draugystėje jaunas žmogus 
dar ras progą pasitarnauti ki
tiems lietuviams, jeigu jo pa
stangos kaip nors rišasi su Lie
tuvos pilnos laisvės prisikėlimu, 
tada kaip tik ir išgyvens tą pras
mę, kurios kiekvienas žmogus 
įieško.”

Paskaitai pasibaigus, Milda 
Lenkauskienė pristatė kongre
sui įvairių kraštų delegacijas — 
atstovus iš Argentinos, Austra
lijos, Austrijos, Belgijos, Brazi
lijos, Kolumbijos, Urugvajaus, 
Venecuelos, Vokietijos. Švedi
jos, Prancūzijos, Britanijos. Ka
nados ir JAV — iš viso 250.

Po atidaromojo posėdžio vyko 
susipažinimo šokiai. Sveikinosi 
seni draugai, susidarė naujos 
pažintys. Kongresas jau judėjo 
pilnu tempu.

Laisvės kovoje
Jaunimo kongreso akademinė 

programa prasidėjo šeštadienio 
rytą. Algimantas Gečys vadova
vo pirmajam pokalbiui “Jauni
mo vaidmuo laisvės siekime“. 
Referentė Ingrida Bublienė pa
brėžė, kad bendras darbas vra 
būtinas laisvės siekime, tačiau 
jaunimas nėra motyvuojamas 
praeities įvykių. Jis reaguoja į 
aktualius dabarties reikalus. Ne
reikia slopinti jaunimo sponta

Pasaulio lietuvių jaunimas Čikagoj
Pradinė kongreso dalis • 900 atidaryme * 2500 talentų vakare ir šokiuose
• Paskaitos, diskusijos, vaidinimai • Jaunimo vieta bendruomenėje
niškos reakcijos, bet vesti prie 
ateities siekių brandinimo. Ed
vardas Kališius savo referate 
pareiškė nuomonę, kad nereikia 
suburti pasaulio lietuvių jauni
mo organizacijas, nes jaunieji 
gali puikiai veikti Lietuvių 
Bendruomenės rėmuose, išveng
dami įvairių nesusipratimų. Di
delį pasitikėjimą jaunimo jėgo
mis išreiškė Algis Rugienius, 
kalbėdamas apie lietuvių išeivi
jos politinę struktūrą. Jis ragi
no jaunimą kuo greičiau stoti į 
kovą, vadovauti visuomenėje.

Jaunimo organizacijos
Pokalbiui “Jaunimo organi

zacijos” vadovavo Juozas Gaila, 
JAV LB jaunimo sekcijos vedė
jas. Ateitininkų organizaciją 
apibūdino Almis Kuolas (Kana

da), Moksleivių Ateitininkų Są
jungos vicepirmininkas. Jis iš
aiškino, kad ateitininkija įsistei
gė kaip sąjūdis prieš nihilizmo 
dvasią carinėj Lietuvoj. Orga
nizacijos tikslas šiandien toks 
pat, bet papildytas lietuvišku
mo, inteligentiškumo, visuome
niškumo ir šeimyniškumo prin
cipų. Nijolė Šlapelytė iš Detroi
to kalbėjo apie skautų organiza
ciją, įrodydama, kad jos pagrin
das buvo tautiškumas. Diskusi
jos vyko apie šių dviejų sąjūdžių 
narių nesugyvenimą, tačiau iš
vada buvo, kad šiais laikais 
skautų ir ateitininkų organiza
cijos panašėja. Mykolas Drun- 
ga santariečių organizaciją api
būdino bendrais bruožais. Pasi
rodo, kad santariečiai įstatų ar 
ideologijos neturi, bet jų tiks
las yra sujungti lietuvybę su 
modernizmu. Kun. Šulco baigia
moji pastaba buvo, kad organi
zacijos turėtų jieškoti kaikurių 
bendrų tikslų*.

Lituanistikos studijos
Kalbininkas Leonardas Damb- 

riūnas supažindino klausytojus 
su keturiais dalyviais, kurie kal
bėjo apie “Litunanistikos moks
lų galimybes”. Rimas Černius, 
čikagietis, apibūdino augštesnes 
lituanistinių mokshj instituci
jas Čikagoje, būtent^ Pedagogi
nį Lituanistikos Institutą, Čika
gos ir Illinois universitetus. 
Australijos atstovė Lydija Po
cienė pranešė, kad lituanistinių 
mokslų padėtis ten yra visai ne
patenkinama, sąlygos sunkios. 
Vienintelė viltis situacijos page
rinimui — naujai įsteigta švieti
mo komisija. Romana Žutautai- 
tė, Vasario 16 gimnazijos moki
nė, pranešė, kad Vokietijoj šeš
tadieninės mokyklos sunkiai 
veikia, bet universtitetuose yra 
dėstoma baltistika. Augustinas 
Idzelis pabrėžė lietuvių kalbos 
svarbą lietuviškumo esmei. L. 
Dambriūnas užbaigė pokalbį, ra
gindamas visus domėtis lituanis
tiniais mokslais, ypač Vilniuje.

Stovyklų problemos
Kongrese pasireiškė ir lietu

vių jaunimo stovyklų atstovai 
pokalbyje “Stovyklos *— labiau 
panaudotina lietuvybės išlaiky
mo priemonė.” Vadovavo seselė 
Igne Marijošiūtė iš Toronto. 
Nors stovyklose sudaromos gali
mybės auklėtis socialiniu, reli
giniu ir tautiniu požiūriu, sto
vyklaujančio jaunimo skaičius 
yra palyginti mažas. Daugiausia 
stovyklų rengiama Kanadoje, 
JAV-se, bet kituose pasaulio 
kraštuose stovyklų labai mažai. 
Pokalbis buvo padalintas pagal 
temas į įvairias dalis. Apie socia
linį prisitaikymą stovykloje kal
bėjo Aldona Dabrilaitė iš Bos
tono, Mass. Jinai pareiškė, kad 
dažnai vadovams trūksta patir
ties bei pasiruošimo. Naujiems 
vadovams atėjus į darbą, pasi
kartoja praeities klaidos. Joms 
išvengti reikėtų jau dabar ruoš
tis.

Apie tautinį auklėjimą kalbė
jo Laima Gustainytė iš Toronto. 
Reta stovykla turi stiprią litua
nistinę programą — dažniausiai 
pasitenkinama dainomis, pasiro
dymais prie laužo, vaidinimė
liais, kurių kalba būna ištaisyta 
ir t. t. Didžiausia dabartinė sto
vyklų problema yra lietuvių kal
bos vartojimas. Vadovai, kurie 
patys lietuviškai nekalba, to ne

gali reikalauti iš stovyklautojų.
Religinis auklėjimas taip pat 

svarbi auklėjimo dalis. Apie tai 
kalbėjo Eugenijus Girdauskas iš 
Toronto. Esą tėvai, atvykę į sto
vyklas, labai greitai pastebi lie
tuvių kalbos vartojimo trūku
mus ir už tai vadovybę kritikuo
ja. Retai kuris nusiskundžia 
dvasinio auklėjimo stoka. Atna
šaujamos Mišios, rengiami susi
kaupimo vakarai, bet nėra reli
ginio pritaikymo gyvenimui. 
Dvasia ir tauta yra būtini pilno 
asmens auklėjimui. Turi viena 
kitą papildyti. Ta spraga labai 
šiuo metu pasireiškia stovyklo
se: drausmės bei tvarkos palai
kymas yra be galo sunkus, nes 
nejaučiama atsakomybės. Trūks
ta taip pat ir tvirtų nusistatymų.

Diskusijų gale sės. Igne pa

siūlė projektą steigti naujai or
ganizacijai lietuviškų stovyklų 
sąjungai. Jos tikslas būtų suda
ryti sąlygas stovykliniams viene
tams ir rengėjams pasidalinti 
metodais, planavimu bei vado
vybe. Taip pat siūlyta leisti ne
periodinį informacinį leidinį 
apie vykstančias stovyklas, jų 
programas, tikslus ir bandymus 
juos pasiekti.

Talentų vakaras
šeštadienį į kongreso vakarą 

susirinko apie 2,500 asmenų, ku
rie turėjo progos pamatyti įvai
rius talentus iš viso pasaulio 
kraštų. Programa prasidėjo Al- 
mio Zdanio elektroninės muzi
kos kompozicija “Pro memoria 
Simas Kudirka”. Šią kompozici
ją interpretavo šokiu Robertas 
Gamardas ir Raimundas Kups- 
tys. Rita Tamošiūnaitė - Mačiu- 
laitienė dainavo “Tos dienos”. 
Buvo ir kitų dainininkų: Vytau
tas Nakas atliko ariją iš operos 
“Mercandante”, Audronė Simo
naitytė padainavo “Našlaitės 
raudą”, “Jau vakaras buvo” ir 
“O tai buvo”. Pasireiškė gražus 
ir stiprus Viktorijos Grigelaity- 
tės balsas. Ji padainavo ariją iš 
Toscos “Vissi d‘arte” ir “Love is 
Where You Find It”. Klausyto
jai išgirdo ir linksmų liaudies 
dainų iš Liucijos Buivydaitės- 
Ambosini, Živilės Numaugaidai- 
tės.

Programoje dalyvavo ir jau
ni, patyrę pianistai: Kristina Va
lavičiūtė, Nelida Zavickaitė, Ra
sa Kubiliūtė, Gediminas Biels- 
kus iš Čikagos. Raimundas 
Kupstys atliko savo paties su
kurtą kompoziciją — dainavo, 
grojo gitara ir armonika. 
Savo kūrinius “Barškuolė Gra
žuolė” ii- “Elegijų elegija” pa
skaitė Algis Dirda. Lydija Šim- 
kutė-Pocienė skaitė savo kūry
bą, o Rasa Lukoševičiūtė dekla
mavo eilėraščius “Gedimino sap
nas” ir “Gėlės iš šieno”. Los 
Angeles ansamblis šoko vainikų 
šokį, o programą užbaigė jaunos 
šokėjos iš Puodžiūno baleto stu
dijos. Publikai labai patiko Da
nutė Bankaitytė, kuri atliko A. 
Mikulskio “Koncertiną” kanklė
mis. Fleitistė Rasa Draugelytė 
atliko brolio parašytą melodiją 
“Vieniša pamiškėje”.

Sol. Audronė Simonaitytė gieda JAV 
ir Lietuvos himnus pasaulio lietuvių 
jaunimo kongrese Čikagoje

A. Gulbinskas

e
400 pamaldose

Kongreso vakarą surengė Da
lia Kučėnienė ir jos komisijos 
nariai — Vytautas Nakas, Živilė 
Numgaudaitė, Algis Grigas, Liu
cija Buivydaitė-Ambrosini. Va
karo akompaniatorė buvo Emili
ja Pakštaitė. Programa sklan
džiai praėjo ne tik šios komi
sijos, bet ir pranešėjų Almio 
Kuolo, Vitalijos Ruibytės, Gai
dos Visockaitės ir Juozo 
Alksninio dėka.

Po programos buvo linksmi 
šokiai. Konkurse išrinkti geriau
si tango, valso ir moderniųjų šo
kių šokėjai. Jaunutis Puodžiū
nas, Janina Kolytė, Robertas 
Gamardo sudarė vertintojų ko
misiją. Vakaras buvo nepapras
tai įspūdingas, nors ir labai il
gas.

Maldos manifestacija
Sekmadienio rytą, liepos 2, 

įvyko maldos manifestacija ry
šium su įvykiais Lietuvoje ir So
vietų Sąjungos paroda Čikagos 
Field muzėjuje. Atsilankė maž
daug 400 asmenų. Manifestacija 
nebuvo įspūdinga ir nesusilaukė 
jokio platesnio atgarsio. Konce- 
lebracines Mišias laikė vysk. V. 
Brizgys, kun. G. Kijauskas, SJ, 
kun. A. Saulaitis, SJ, iš Brazili
jos, kun. V. Damijonaitis iš Vo
kietijos, kun. J. Margis iŠ Ar
gentinos, kun. J. Giedrys, SJ, iš 
Urugvajaus, kun. Dobrovolskis 
ir kun. P. Urbaitis iš Itali
jos. Palyginus su masiniu atsi
lankymu į kongreso vakarą šeš
tadienį vakare, dalyvavimas pro
teste, ypač jaunimo, buvo labai 
menkas. Manifestacija buvo su
rengta paskubom, neišgarsinta, 
labai netinkamu laiku — 9 v. r.

Istorinės dramos
Liepos 2 d., 8 v. v. Jaunimo 

Centre buvo suvaidintos istori
nių dramų ištraukos apie “Du 
Gediminaičius”. Šiame spektak
lyje matėm kunigaikščio Gedi
mino dinastijos vienus iš spal
vingiausių atstovų. Mūsų litera
tūros klasiko Vinco Krėvės-Mic
kevičiaus monumentalaus vei
kalo “Skirgaila” ištraukas vaidi
no Čikagos jaunųjų talentų sam
būris, režisavo Marija Smilgai- 
tė. Juozo Grušo, psichologinio 
romano ir dramos meistro, nau
jausio veikalo “Barbora Radvi
laitė” ištraukas vaidino Bostono 
jaunimo grupė “žvaigždikis”. 
Režisavo Algirdas Antanavičius. 
Antrojo pastatymo artistai daug 
įspūdingiau sugebėjo atvaizduo
ti tas ryškias istorines asmeny
bes ir audringas idėjines kovas, 
kuriomis pasižymėjo anas istori
jos laikotarpis.

Jaunimo kūryba
Trečiąją kongreso dieną, pir

madienį, akademinė programa 
prasidėjo 11.30 v. r. Pokalbiui 
“Ar įmanoma jaunimo lietuviš
ka kūryba išeivijoje?” vadovavo 
poetė Marija Saulaitytė. Jos žo
džiais, estetinė ir žodinė kūryba 
išreiškia tautos dvasią. Jei ta 
dvasia yra stipri, tai ir kūryba 
nedings. Dalyvavo pokalbyje 
Verutė Aleknavičiūtė iš Brazi
lijos, Rita čepulytė iš Niujorko, 
Romana Žutautaitė iš Vokieti
jos, Nemira Masiulytė iš Austra-

Čikagos lietuviu horizonte > 
____ Vladas Ramojus - - - -

ŽINIA IŠ VAŠINGTONO
Vos su geriausiu pasisekimu pra

ėjus IV taut, šokių šventei, kitą die
ną Baltieji Rūmai Vašingtone telefo
nu susisiekė su inž. Valdu Adamkum

JVYKIAMS PRAĖJUS
II jaunimo kongreso atidarymo iš

kilmės ir jo eiga Čikagoje bei IV 
taut, šokių šventė jau praeities įvy
kiai, nors apie tai dar ilgai bus kal
bama bei komentuojama, šimtai jau
nuolių bei vyresniųjų, didžiųjų įvy
kių proga sulėkę Čikagon, jau baigia 
išsiskirstyti į įvairius kontinentus. 
Liepos 8 d. keliems šimtams Čikagos 
liet, skautų išvykus į stovyklą Rako 
miške, visai vasarai liko užrakintas 
ir Jaunimo Centras, kur prieškon- 
gresiniame įsibėgėjime tiesiog netil
po jaunimas. O ką bekalbėti apie 
teatro spektaklius, kurie vyko vaka
rais jaunimo kongreso proga. Buvo 
vakarų, kad nemaža dalis publikos 
turėjo grįžti namo negavusi blietų. 
Tiesiog nuostabu, kad meilė lietu
viškam teatrui taip akivaizdžiai Či
kagoje vėl atgijo karštais didžiųjų 
įvykių Čikagoje vakarais, nors pas
kutinis veikalas Lietuvoje gyvenan
čio dramaturgo K. Sajos “Mamutų 
medžioklė" jaunųjų aktorių vos vos 
buvo išvežtas iki galo. Vakarines 
kongreso programas ruošiant ypač 
daug darbo įdėjo Čikagos Lietuvių 
Operos veteranas G. Kazėnas, akt. 
I). Juknevičiūtė, rež. M. Smilgaitė ir 
kiti. Liepos 4 d. vakare, jau dauge
liui atstovų bei svečių išvažinėjus, 
Čiurlionio Galerijoje buvo surengtas 
poezijos vakaras, kurio anksčiau ne
buvo numatę jaunimo kongreso ren
gėjai. Šiame augšto lygio poezijos 
vakare savąją kūrybą skaitė svečias 
iš Montrealio II. Nagys, tiesiog akto
riška jėga atvėręs savo lyrikos gro
žį, taip pat čikagiškiai poetai J. Šva- 
baite ir K. Bradūnas, atskleidę tuos 
kūrybos ciklus, iš kurių greit gims 
jų naujausi poezijos veikalai. Poezi
jos vakaras buvo taip įdomus, kad 
jam pasibaigus publika ilgai nesi- 
skirstė — dalinosi Įspūdžiais prie 
kavos Čiurlionio Galerijoje. 

lijos, Rasa Silėnaitė, Austė Pe- 
čiūraitė, Aldona Rygelytė, Ma
rytė Matulaitytė ir Vytas Klio- 
rys iš JAV. Diskusijose konsta
tuota, kad kūryba yra įrankis iš
laikyti lietuvių kalbą, kad šių 
dienų kūrėjai daugiau pabrėžia 
pačios kūrybos vertę, negu tau
tinį atspalvį, žvelgiant į kitų 
tautų jaunimą, pastebima, kad 
lietuvių jaunuomenė yra kūry
bingesnė, nes yra praturtinta 
dviejų kultūrų. Tik liūdna yra 
lietuvių kalbos padėtis išeivijo
je. Mūsų žodynas menkėja, dide
lis trūkumas knygų, žurnalų ir 
kitų šaltinių lietuvių kalba. 
Klausimas iškilo — ar įmanoma 
lietuviška kūryba kita kalba, ar 
lietuviška dvasia yra perduoda
ma rašančio kūryboje. Baigia
mosios pastabos lietė sąlygų trū
kumą. Skatinta domėtis ir var
toti lietuvių kalbą, kad ji neiš
nyktų.

Jaunimas bendruomenėje
Po pietų Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės pirm. St. Barz
dukas vadovavo pokalbiui apie 
jaunimo vietą lietuvių bendruo
menėje. Dalyvavo ir Antanas 
Dambriūnas (Brentwood, Mary
land), Mykolas Dranga (Chicago, 
Ill.), Laima Nainytė (Chicago, 
Ill.). Dalyviai nagrinėjo jauni
mo vietą bendruomenėje. Buvo 
siūloma sudaryti atskirą bend
ruomenės organizaciją jaunimui 
arba tvarkytis “Pax Romana” 
pavyzdžiu. Kita problema — 
kaip pasiekti jaunimą, kuris re
tai skaito lietuvišką spaudą. Li
tuanistinių mokyklų metodai 
taip pat yra pasenę." Buvo siū
lomas koks nors ryšys tarp ame
rikiečių ir lietuvių mokyklų. Vi
sos bendruomenės pareiga orga
nizuoti ir telkti pagalbą lietu
viškoms mokykloms.

Modernusis teatras
Pirmadienio vakarą Jaunimo 

Centre įvyko dviejų vienaveiks
mių vaidinimų spektaklis — 
Kosto Ostrausko “Kvarteto”, 
kurį režisavo Dalia Juknevičiū
tė, ir Kazio Sajos “Mamutų me
džioklės", kurią režisavo Marija 
Smilgaitė, vaidino Čikagos jau
nimas. Sis spektaklis absurdo 
teatro pavyzdžiais kreipėsi į 
kiekvieną iš mūsų — nebe he
rojų, bet kasdienišką, mažą žmo
gų. Absurdo teatras verčia įsi
sąmoninti žmogišką situaciją vi
soje jos realybėje, kviečia išsi
laisvinti iš iliuzijų, kurios 
gramzdina į nuolatinį neprisi- 
taikymą ir nusivylimą. Absurdo 
teatras mano, kad žmogaus di
dybė glūdi įsisąmoninime žmo
giškos realybės visoj jos be
prasmybėj ir sugebėjime laisvai 
ir be baimės juoktis iš jos. 
Trumpesnysis vaidinimas “Kvar
tetas” buvo ir įdomesnis, ir 
sklandesnis. Jame buvo naudo
jamos skaidrės ir filmų ištrau
kėlės, vaidintojai su savo rolė
mis buvo žymiai geriau susigy
venę.

Taip ir baigėsi pirmoji jauni
mo kongreso dalis. Atstovai ant
radienį išvyko į studijų dienas 
Kent State universitete, kiti 
kongreso dalyviai pasiliko spor
to dienai arba išvažiavo namo 
laukti artėjančios stovyklos Ka
nadoje.

Kolektyvinis reportažas, 
suredaguotas R. Sakalaitės

Čikagoje, kur pareigūnai perdavė 
JAV prezidento žmonos džiaugsmą 
lietuvių tautinių šokių švente. Pagal 
pranešimą, prezidentienė buvusi šven
tės grožio maloniai nustebinta. Atsi
dėkodami abu Niksonai, atostogaują 
Kalifornijoje, A. ir inž. V. Adam
kums atsiuntė savo spalvotą fotogra
fiją su autografais, šia asmenine do
vana JAV prezidentas ir jo žmona 
per A. ir inž. V. Adamkus pagerbė 
ir visus lietuvius, kurie prisidėjo 
prie šventės rengimo ar joje daly
vavo kaip programos dalyviai ar ste
bėtojai. Lietuvos gen. konsolės Či
kagoje J. Daužvardienės pasakoji
mu, prezidento žmona su tokiu išgy
venimu sekė šokius (tikiu, tai matė 
ir dalis publikos), jog kai jai buvo 
pranešta, kad jau reikia toliau ke
liauti, buvo labai nustebusi.

Keliolikos tūkstančių taut, šokių 
šventėje dalyvavusi minia gal netu
rėjo progos pastebėti, kaip kietai 
darbavosi JAV saugumo žmonės. Po 
prezidentienės priėmimo Stock Yards 
Inn dr. L. Kriaučeliūnas skubėjo į 
amfiteatrą, kad pasiruoštų atidaryti 
šventę. Tebuvo likusios tik kelios mi
nutės iki prezidentienės ir jos paly
dos įžengimo į salę. Rengėjų pirmi
ninką čia sulaikė saugumas ir reikė
jo šauktis net pažįstamų policijos ka
pitonų, kurie saugumiečiams įrodė, 
kad tai yra pats vyriausias šventės 
šeimininkas — jos rengėjų pirminin
kas. Tada saugumiečiai dr. L. Kriau- 
čeliūną atsiprašė, ir jis suspėjo lai
ku atsirasti salėje.

ĮSPODŽIŲ DETALĖS
Joks mirtingasis tuo pačiu metu

(Nukelta į 7-tą psl.)
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ANSAMBLIŲ ŠVENTĖ
Sovietų Sąjungos penkiasdešimt' 

mečiui skirta Lietuvos liaudies an
samblių šventė birželio 29 d. buvo 
pradėta Vilniuje ir užbaigia Kaune 
liepos 2 d. Šventės šūkis: “Tarybų 
žemė — draugystės žemė". Pradėti 
ją teko, savaime suprantama, gėlių 
padėjimu prie Lenino paminklo, kur 
“Lietuvos” ansamblis turėjo sudai
nuoti kotnpoz. E. Balsio ir poeto J. 
Marcinkevičiaus “Dainą apie Leni
ną”. Pati ansamblių šventė vyko Vil
niaus Kalnų parke, įvadinį žodį ta
rus L. Diržinskaitei-Piliušenko. Prog
ramoje dalyvavo 17 saviveiklinių an
samblių, profesinis ansamblis “Lie
tuva”, keli svečių ansambliai iš Ru
sijos, Ukrainos, Gudijos, Latvijos, 
Estijos, Lenkijos ir R. Vokietijos. 
Specialiai šiai šventei buvo skirti du 
nauji lietuvių kompozitorių kūriniai: 
A. Kubiliūno — “Draugystės žiedai”, 
G. Kuprevičiaus—“Šventės maršas”. 
V. Lebedevo-Kumačio “Dainą apie 
tėvynę” su choru teko atlikti Va
ciui Daunorui, Virgilijui Noreikai 
— liaudies dainą “Aš išdainavau 
visas daineles”. Šokėjai pašoko 
“Aštuonytį”, “Kupolinį”, “Rusnietį”. 
Sol. Nijolė Ambrazaitytė suvaidino 
nuo kalno slėnin žengiančią skulpto
riaus G. Jokūbonio statulos atgijusią 
Pirčiupio motiną. Beveik pusę prog
ramos atliko svečių ansambliai. Už
baigai buvo pasirinkta tradicinė to
kių renginių B. Dvariono ir E. Mie
želaičio daina “Ant Nemuno kranto”. 
Ta pati programa buvo pakartota ir 
Kaune, Dainų slėnyje, tik čia pagrin
dinį žodi tarė kompartijos I sekr. A. 
Sniečkus, garsindamas kauniečių lai
mėjimus ir, žinoma, nutylėdamas 
kompartijos didžiūnus Vilniuje su
krėtusias Kauno jaunimo riaušes, R. 
Kalantos susideginimą už Lietuvos 
laisvę. Kaune taip pat gėlėmis buvo 
papuoštas Lenino paminklas. An
samblių šventės proga buvo sureng
tos ir liaudiškos mugės: Kaune — 
Laisvės alėjoje, Vilniuje — Gedimi
no aikštėje.

ŠIENAPJŪTĖS TALKININKAI
Birželio pabaigoje į kolchozų ir 

sovehozų lankas buvo suvaryta tūks
tančiai talkininkų iŠ įstaigų, įmonių 
ir mokyklų. “Tiesa” birželio 27 d. 
laidoj džiaugiasi: “O talkos rezulta
tai tikrai gražūs. Joje dalyvavo 105. 
000 žmonių, jų tarpe — 23.000 iš 
miestų įmonių, organizacijų. Lanko
se, pašarų ruošimo vietose dirbo 10. 
500 traktorių ir mašinų, iš jų miestų 
autotransporto įmonės atsiuntė 1.510. 
Per dvi talkos dienas nušienauta 20. 
800 hektarų, suvežta 18.300 tonų šie
no, pagaminta 38.200 tonų siloso, 
1.200 tonų žolės miltų ...” Tokia di
delė talkininkų armija, matyt, turi 
padengti šienapjovių trūkumą. Šių 
mašinų ir “Tiesa” neįtraukė į savo 
kruopščiai paruoštą talkos statisti
kos lentelę. Žemdirbių skaičius Lie
tuvoje dabar yra gerokai sumažėjęs, 
bet vis dar žymiai didesnis proporci
niu požiūriu nei pvz. JAV ar Kana
doje, kur ūkininkai sugeba šienapjū
tę atlikti be miestiečių talkos, dal
gius ir grėblius pakeitė mašinomis.

AUDĖJŲ DIENA
Trečiosios amatų šventės rėmuo

se liepos 1 d. Panevėžyje buvo su
rengta audėjų diena, kurioje daly
vavo liaudies menininkės ir pramoni
nių audyklų darbuotojos. Kvieslys 
su kaimiškos kapelos muzikantais 
panevėžiečius ir svečius kvietė į 
šventinius renginius. Kultūros na
muose jų laukė Augštaitijos, Dzūki
jos, Suvalkijos ir Žemaitijos darbš
čiųjų audėjų margieji raštai. Kraš
totyros muzėjaus Kranto gatvės sky
riuje atidaryta paroda lankytojus su
pažindino su audimo meno Lietuvo
je istorija, senelių ir protėvių pa-

SUDBURY,
KELIAUJANTIEM. Vasaros atos

togų ir kelionių metas. Daug mūsų 
tautiečių iš Amerikos ir Kanados at
vyksta į šiaurės Ontario provinciją, 
nes juos vilioja žavūs ir žuvingi eže
rai, neperžengiami tylūs miškų plo
tai, sėkmingos rudens medžioklės. Jie 
taip pat neužmiršta aplankyti pasau
linės nikelio sostinės, savotiškai įdo
maus Sudburio miesto. Čia gyvena 
per 300 lietuvių. Daugumas atvyku
sių nori susitikti čia gyvenančius 
tautiečius, pernakvoti, pavalgyti, pa
ragauti lietuviško maisto. Tad ke- 
liautojams-atostogautojams pateikiu 
keletą adresų. Susitikimo ir kitais 
lietuvius liečiančiais reikalais skam
binti: L. B. v. pirm. Juozas Bataitis, 
191 Douglas St. Tel. 674-3659. Kun. 
Antanas Sabas, 68 Joseph St. Tel. 
674-6447. Valgykla: Jonas Remei- 
kis, “Elgin Lunch”, 420 Elgin St. 
Nakvynė: Viktoras ir May Gudriū- 
nai, “Prospect Hotel”, 182 Elgin St. 
S. Alfonsas Zlatkus, “Star Hotel”, 
Azilda, Ont. (10 mylių nuo Sudbu
rio). Gydytojas: dr. Jonas Šemogas, 
50 Lisgar St. J. Kručas

DARBININKŲ STREIKO baimė 
praėjo. Darbo sutartis tarp Interna
tional Nickel (INCO) ir 6500 Steel
workers unijos jau pasirašyta. Dar
bininkai patenkinti. Beveik visi dar
bininkai rugpjūčio mėnesį turi 
bendras atostogas. Tai liečia ir mū
sų tautiečius, nes beveik visi, išsky
rus keletą verslininkų, dirba INCO 
darbovietėse. Todėl laiko paįvairi
nimui, lietuviškam susitikimui gam
toje Lietuvių Bendruomenės val
dyba š. m. liepos 23 d., sekmadienį, 
1 v. p. p. Viktoro ir May Gudriūnų 
vasarvietėje rengia įdomią gegužinę. 
Kviečia visus tautiečius dalyvauti ir 

rėdais. Sporto mokykloje veikė leng
vosios pramonės įmonių dabartinių' 
audinių paroda. Sporto rūmuose bu
vo surengtos audėjų, mezgėjų ir ver
pėjų varžybos, demonstruojamos 
įvairių kartų mados.

PARODA MAŽEIKIUOSE
Mažeikių kraštotyros muzėjuje bu

bo surengta medicinos laimėjimų 
paroda, lankytojus supažindinanti ir 
su sveikatos apsauga šiame rajone. 
Nemaža parodos rodinių dalis buvo 
skirta chirurgo Vlado Burbos atmi
nimui. Nuo 1923 m. jis 42 metus va
dovavo Mažeikių ligoninės chirurgi
jos skyriui. Jo iniciatyva 1938 m. 
buvo pastatyta nauja Mažeikių ligo
ninė.

BLAIVYKLOS SVEČIAI
Jonas žemaitis “Tiesos” 148 nr. 

skaitytojus supažindina su dalimi 
Vilniaus blaivyklos svečių jos eilinę 
darbo dieną birželio pabaigoje. Du 
tokius svečius parūpino Vilniaus I 
statybos trestas: tinkuotojas Jonas 
Babravičius jau vidurdienyje buvo 
aptiktas miegantis prie “Nemuno” 
parduotuvės, o vakarop prie “Vosto- 
ko” girtų sapnų karalystėn persikė
lė ir stalius Kazimieras, Kardis. Pa
sirodo, jiedu pagiriojo, perstipriai 
aplaistę vakarykštį algos gavimą. 
Blaivyklon taipgi buvo atgabentas 
girtas kavinėje pradėjęs triukšmau
ti Vilniaus elektros skaitiklių ga
myklos darbininkas Vitalijus Mali- 
novskis ir dažnas blaivyklos svečias 
Borisas Rozenbliumas, Trakų rajono 
butinio aptarnavimo kombinato pa
viljono darbuotojas, surastas leis
gyvis geležinkelio stotyje. Čia taip 
pat atsidūrė ir 22 metų jaunuolis 
Vladimiras Kondrašovas, metęs dar
bą Vilniaus autobusų parke, pragė
ręs visus pinigus ir bandęs pavogti 
bonką degtinės iš parduotuvės. Tą 
dieną blaivykloje “ilsėjosi” net 31 
girtuoklis. J. Žemaitis mini ir sekan
čios dienos du blaivyklos svečius — 
Černiachovskio aikštėje triukšmą kė
lusi Vilniaus universiteto studentą 
Eduardą Vagonį ir “Palangos” res
torane su “razumėliu” atsisveikinusį 
Vilniaus centrinio medžio apdirbimo 
kombinato techninės kontrolės sky
riaus viršininką Zdislavą Joną Luko
ševičių. Pranešimą apie blaivyklos 
svečius J. Žemaitis baigia kandžia 
pastaba: “Valdiškos nakvynės mėgė
jų sąrašą būtų galima gerokai pra
tęsti. Bet pažiūrėkim, kaip savų gir
tuoklių elgesį viešai pakomentuos čia 
suminėtų įmonių vadovai, darbo 
draugai. O gal prasiblaivę ir jie pa
tys, tie ne mūsų dienų didvyriai, at
silieps.”

NAUJI INŽINIERIAI
Kauno politechnikos institutas gy

venimai! išleido jau XXII inžinierių 
laidą. Šiais mokslo metais baigė pen
kiasdešimt vieną specialybę 1846 in
žinieriai, kuriem diplomus įteikė rek
torius prof. M. Martynaitis. Nuo ins
tituto įsteigimo 1950 m. jį jau baigė 
21.800 jaunuolių.

VANDENS SPORTUI
Trakuose, ant Galvės ežero kran

to, išaugo raudonų plytų ir stiklo 
“Dinamo” vandens sporto bazė, ku
rioje yra sportinių žaidimų ir atle
tikos salės, akademinio ir baidarių 
irklavimo uždari baseinai, pakanka
mai vietos 300 valčių ir 100 svečių 
galintis priglausti viešbutis. Irklavi
mo kanalas yra apsuptas nedidelių 
salelių grandine. Ateityje numato
ma pastatyti valgyklą, įrengti žie
mos baseiną, patalpas varžybų daly
viams. “Dinamo” draugija šioje ba
zėje jau atidarė akademinio ir bai
darių irklavimo mokyklą. Naujojo
je bazėje buvo surengta “Gintarinių 
irklų” regata, sutraukusi 600 irkluo
tojų. V. Kst.

ONTARIO
pasikviesti svečių.

SPAUDOS GEGUŽINĖ. Rugpjūčio 
6, sekmadienį, Lietuvių Bendruome
nės ir “Geležinio Vilko” medžiotojų 
bei žūklautojų klubo valdybos bend
romis jėgomis rengia grandiozinę 
spaudos gegužinę. Visas gautas pel
nas bus skiriamas mūsų lietuviškiems 
savaitraščiams paremti — “Tėviškės 
Žiburiams” ir “Nepriklausomai Lie
tuvai”. Bus stengiamasi dalyvių vei
dus įamžinti spaudoje. Bus įdomi 
programa. Kviečiami tautiečiai gau
siai dalyvauti, pasikviesti svečių. 
Tikimasi svečių iš artimiausių kai
myninių kolonijų. Gegužinė įvyks 
Viktoro ir M. Gudriūnų vasarvietėje.

Visi kaip vienas į minėtas geguži
nes. Laukiame!

KLB Sudburio apyl. valdyba ir 
“Geležinio Vilko” klubo valdyba
GEGUŽINĖS. LB Sudburio apylin

kės gegužinė įvyko V. Gudriūnų va
sarvietėj, kurioje dalyvavo ir “Ra
munėlės” šokėjos su savo mokytoja. 
Antra gegužinė buvo surengta me
džiotojų - žūklautojų klubo kitą sek
madienį Petro Jutelio vasarvietėj 
prie French River. Abi gegužinės 
praėjo geroj nuotaikoj ir davė pel
no.

SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ sukaktis at
žymėta gedulo pamaldomis už ko
munistų nužudytus ir išvežtuosius 
tautiečius. Pamaldas užprašė LB 
Sudburio apyl. valdyba.

— St. Krivickas, medžiotojų-žūk- 
lautojų klubo pirmininkas, pagavo 
60 svarų eršketą. — Atgiedotos šv. 
Mišios už a. a. Mykolo Pranckūno 
vėlę (užpr. K. E. Sviežokai); už Juo
zo Bačiūno vėlę (užpr. L. Bačiūnas).

Krsp.

Newarko, N. J., lietuvių delegacija pas miesto burmistro pavaduotoją Joseph Frisina, kuris įteikė lietuvių atsto
vams raštą, skelbiantį birželio 15 gedulo diena ryšium su įvykiais okupuotoje Lietuvoje. Iš kairės: Regina Mėli- 
nienė, burmistro pavaduotojas, kun. Petras Torotaitis. Stovi: Pr. Vaškas, Veronika Melinienė, Albinas Trečiokas

KELIONE į KANADOS SOSTINĘ
Hamilton, Ont. Vieną ankstyvą bir

želio rytą prie lietuvių bažnyčios su
sirinko apie 30 Hamiltono skaučių ir 
skautų. Dar nepilnai išsimiegoję, vi
si nekantriai laukėme autobuso, ku
ris nuveš mus į Kanados sostinę Ota
vą. Autobusui atvažiavus, visi susė
dome ir už penkių valandų pasiekėm 
numatytą vietovę. Apsistojome Car
leton universiteto bendrabutyje. Lau
ke karšta, tvanku, o bendrabučio

HAMILTON, ONT.
SLA 72 KUOPA rengia gegužinę 

liepos 23 d. A. Padolskio sodyboje, 
158 Willow St. Paris, Ont. SLA 72 
k. jau 11 metai rengia gegužines, 
šeštą kartą A. Padolskio sodyboje. 
Vieta yra labai graži, patogi jauni
mui ir senimui. Svečiai gali nemo
kamai naudotis maudymosi baseinu, 
virimo krosnimis. Be to, veiks val
gių bufetas.

Kelias į gegužinę: važiuojantiems 
iš vakarų j rytus II keliu, privažia
vus V yra šviesos — čia sukti į kai
rę ir už 1,5 mylios privažiuosite A. 
Padolskio sodybą, kur augštai iškel
ta plevėsuos Lietuvos vėliava; va
žiuojantiems iš rytų į vakarus V ke
liu, privažiavus II kelią prie švie
sų sukti į dešinę. Posūkio vietoje 
bus rodyklės į gegužinę.

SLA kuopa per 11 veiklos metų 
tautiniams ir kultūriniams reikalams 
yra paskyrusi per $1000, vien KLF 
— $200. Ji yra įnešusi į KLF $100 
Simo Kudirkos vardo įamžinimui. Ir 
šios gegužinės pelnas bus skirtas pa
našiems tikslams. Kviečiame iš arti 
ir toli atsilankyti į šią tradicinę ge
gužinę. Valdyba

Advokatas

EUGENIJUS KRONAS,
B. St., B. C. L.

32 James St. So.,
Royal Bank. Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781 

Hamilton, Ontario

SLA 72 KUOPOS

TRADICINĖ

’<■

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East, tel. 544-7125

įvyks 
liepos 23 
sekmadienį
A. PADOLSKIO SODYBOJE

158 WILLOW ST., PARIS, ONTARIO.

Svečių patogumui veiks turtingas bufetas, loterija — 
laimės šulinys, bus maudymosi baseinas ir t. t.

Kviečiame visus —
Kuopos valdyba

■<

g

I

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais 
Liepos—rugpjūčio 
prieš ilgus savaitgalius “Talka’ 
šeštadieniais uždaryta.____ 

— 5 v.p.p.
— 5 v.p.p.
— 5 v.p.p.
— 5 v.p.p.

10
10
io
10
10 — 7 v.vak. 
9 — 12 v.p.p. 
mėnesiais ir

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

Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $3,400,000

ŠVIEŽIA MĖSA — DEŠROS — SKANUMYNAI

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

kambariai vėsinami — naktį net šal
ta miegoti.

Tą dieną aplankėme gamtos ir 
technikos muzėjų, kuris apima di
džiausią plotą. Ten sutalpinti įvairūs 
techniški išradimai — radijai, tele
fonai, patefonai, automobiliai, lėk
tuvai, traukiniai, kartu su paaiškini
mais, kaip jie buvo išrasti ir pato
bulinti. Ten taip pat yra daug įrengi
mų ir parodų, rodančių įvairius gam
tos principus ir taisykles.

Šeštadienį vakare nebuvo nustaty
tos programos. Turėjome progą išsi
skirstyti bei apžiūrėti universitetą ir 
miestą. Žmonių skaičiumi Otava be
veik mažesnė už Hamiltoną. Kadan
gi Otava ne pramonės miestas, yra 
daugiau išsiplėtęs. Visur daug me
džių, kalniukų ir žalumynų. Rideau 
kanalas ir pro miestą tekanti upė 
duoda apylinkei ypatingą grožį ir 
sudaro žavingą nuotaiką.

Sekmadienį rytą, apsirengę uni
formomis, aplankėme karo muzėjų. 
Tai buvo ypatingai įdomu skautu
kams. Čia matėme įvairius ginklus, 
uniformas, medalius ir kitas karo 
priemones nuo 1812 m. karo ligi 
pirmojo ir antrojo pasaulinio karo.

Būtinai reikėjo aplankyti parla
mento rūmus. Čia paskirta vadovė 
parodė mums žemuosius rūmus ir 
senatą, “Taikos bokštą” ir bibliote
ką. kuri skiriasi savo ypatinga sienų 
medžio skulptūra. Išėję iš rūmų su
stojome nuotraukai, kurioje sutiko 
būti vienas iš Kanados raitųjų poli
cininkų.

Apžiūrėję rūmus, nuėjome į Vals
tybinį Meno Centrą (National Arts 
Center). Tai neseniai baigtas pasta
tas, kuris tikrumoj susidaro iš trijų 
teatrų ar salių. Viena jų turi antrą 
didžiausią sceną Siaurės Amerikoje. 
Pastatas nepaprastai erdvus, visur 
apkabinta kristalais, išklota kilimais.

Skersai gatvės — meno galerija. 
Deja, negalėjome jo visos apžiūrėti, 
nes turi septynis augštus, o mum te
liko valanda laiko. Ten meno mėgė
jai gali džiaugtis senoviško ir moder
niško meno pavyzdžiais.

Sekmadienį vakare grįžome namo, 
bet ilgai dar atsiminsime Otavos 
miestą ir stengsimės neužilgo vėl pa
viešėti Kanados sostinėje.

Kristina Parėštytė, vyr. skautė

»

Mokame už:
depozitus 5%
šėrus ir sutaupąs________ 6%
už vienų mrtų terminuotus
indėlius______________6% %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7%
Duodame:
asmenines paskolas iš___ 10%
nekiln. turto paskolas iš 8‘A %

EDMONTON, Alta.
VIOLETA NEŠUKAITYTĖ š. m. 

gegužės 22 dieną laimėjo Kanados 
moterų stalo teniso meisterės vardą. 
Tai jau septintas kartas (ketvirtas iš 
eilės), kai sporto pasaulyje pagarsė
jusi lietuvaitė laimi meisterės titulą. 
Rungtynės įvyko didžiulėse Kins
men Field House patalpose gegužės 
20—22 dienomis. Rungtynių rengė
jais pirmą kartą buvo Albertos sta
lo teniso sąjunga. Kartu su Violeta 
žaidimuose dalyvavo dar šie stalo te
niso sporte pagarsėję lietuviai: Ele
na Simerl-Sabaliauskaitė, Paulius 
Klevinas, Violetos sesutė Flora ir 
tėvelis J. Nešukaitis. Rungtynes pla
čiai aprašė vietinė spauda, kartu įdė
dama didžiules Violetos nuotraukas.

LIETUVOS IR GIMINIŲ aplanky
ti išvyko S. ir V. Sapkos, A. Rudins- 
kas, A. Rasimienė, O. Andrulevičie- 
nė, P. Armonas, J. Petrauskas ir Z. 
Garbinčius.

Į LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRE
SĄ Čikagoje ir stovyklą prie Toronto 
išvyko A. Dudaravičius, A. Seikutė, 
I. Balutytė, L. Gudjurgytė ir J. Vait- 
kūnas iš St. Paul, Altą.

POVILAS ŽEBRYS, sulaukęs 73 
metus amžiaus, mirė birželio 28 d. 
Velionis buvo nevedęs. Išgyvenęs 
Kanadoje virš 40 metų. Palaidotas 
iš Sv. Alfonso bažnyčios St. Joachi
mo kapuose. J. P.

LONDON, ONT.
PADĖKA

Norime išreikšti nuoširdžiausią 
padėką už suruoštą staigmeną — 
pobūvį mūsų sidabrinės, 25 metų, 
vedybų sukakties proga. Didžiausia 
padėka organizatorėms — Nastutei 
Kisielienei ir Sofijai Babinskienei, 
taipgi mamytei E. Diedonienci už 
paruošimą patalpų. Nuoširdus ačiū 
visiems dalyvavusiems ir prisidėju- 
siems prie taip puikios sidabrinės 
dovanos ir gausių vaišių: J. S. Ale- 
liūnams, J. A. Aušrotams, V. S. Ba- 
binskams, K. M. Baltuškom, J. K. 
Brokams, A. E. Byrams, E. L. Cicė
nam;. E. Diedonienei, J. Katelai, J. 
N. Kisieliams, P. Kuosai, V. P. Kuz- 
mams. P. A. Morkevičiams, J. Naru- 
ševiči nei, P. S. Pajuodžiams, J. Per- 
menui, F. Shisko, P. K. Skujoms. O.
A. Shneideriams, J. Tamosonienci,
B. L. Zabulioniams, W. S. žižniaus- 
kams.

Atskirą padėką reiškiame Tėve
liams J. S. Petroniams, L. A. Diedo- 
niams, Deanne Shorten už dovanas ir 
sūnui Ronaldui už 25 raudonas ro
žes.

Nepamiršime Jūsų visų parodyto 
nuoširdumo, parodyto taip greitai 
suruoštame pobūvyje. Liekame dė
kingi —

Bronius ir Edviną Petroniai

Pirmąją Komuniją priima Rimantas 
Jakubickas ir Rimantas Norkus iš 
kun. dr. J. Gutausko rankų Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje

Nuotr. S. Jakubicko
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© Lili TUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

JAV LB IR ALTos pastangų dėka 
eilė senatorių ir atstovų rūmų narių 
JAV kongrese liūdnųjų birželio įvy
kių proga vėl prisiminė Lietuvą. Be
ne drąsiausią žodį tarė atstovas L. 
D. Hicks, įtraukęs į oficialų leidinį 
“Congressional Record” Bostono lie
tuvių atsiųstą rezoliuciją ir pakarto
jęs JAV 89-to kongreso patvirtintą 
rezoliuciją nr. 416, raginusią prezi
dentą iškelti Baltijos kraštų laisvės 
klausimą Jungtinėse Tautose. L. D. 
Hicks pakartojo tos rezoliucijos pa
grindines mintis, papildydamas Ro
mo Kalantos susideginimu ir Kauno 
jaunimo riaušėmis.

MILIJONINIO TIRAŽO DIEN
RAŠTIS “Los Angeles Times” liepos 
4 d. paskelbė ilgą dr. V. Vardžio 
straipsnį “Protestas Lietuvoje nėra 
izoliuotas”. Autorius, supažindinęs 
skaitytojus su lietuvių partizanų ko
vomis 1944-52 m., pagrindinį dėmesį 
skiria tragiškiems Kauno įvykiams ir 
Sovietų Sąjungos pastangoms už
gniaužti laisvę. Tokio pasipriešinimo 
sovietai lig šiol dar nebuvo susilau
kę. Redakcijos prieraše dr. V. S. Var
dys pristatomas kaip Oklahomos uni
versiteto skyriaus Miunchene vado
vas. “Los Angeles Times” pastaruoju 
metu daug vietos skiria Lietuvos by
lai. Už šią paslaugą lietuviai turėtų 
atsilyginti redakcijai padėkos laiš
kais šiuo adresu: Los Angeles Times, 
Times Miror Square, Los Angeles, 
Cal. 90053.

JAV LB CENTRO VALDYBOS at
stovas dr. Algirdas Budreckis JAV 
demokratų partijos centro komitetui, 
specialiais apklausinėjimais ruošu
siam rinkiminę programą, perdavė 
JAV LB memorandumą. Jame pra
šoma demokratų partijos rinkimi
niuose pažaduose pakartoti lig šiol 
vykdytą įsipareigojimą nepripažinti 
Lietuvos priverstinio įjungimo So
vietų Sąjungon, siekti Rytų ir Va
karų santykių sunormaiinimo lais
vės bei žmogaus teisių grąžinimu Lie
tuvai ir kitom pavergtom tautom, 
kelti Lietuvos laisvės klausimą tarp
tautinėse konferencijose ir pasita
rimuose su Sovietų Sąjunga, panau
doti JAV ekonominį spaudimą poli
tinei laisvei ir žmogaus teisėm už
tikrinti Rytų ir Vidurio Europoje.

LIETUVIŲ KATALIKŲ SUSIVIE
NIJIMO seimas bus Čikagoje liepos 
30 — rugpjūčio 2 d.d. Pamaldos nu
matomos švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje, pokylis ir posė
džiai — Midway House patalpose.

KOMPOZ. BRONIŲ JONUŠĄ, da
lyvavusį IV tautinių Šokių šventėje, 
ištiko širdies smūgis. Ligonis gydosi 
Šv. Kryžiaus ligoninėje Čikagoje.

ČIKAGOS PIETVAKARIUOSE gy
venantis inž. Antanas V. Dundzila 
buvo paskirtas Purdue universiteto 
Calumeto skyriaus elektroninių skai
čiavimo mašinų centro vedėju. Jam 
taipgi suteiktas jaunesniojo profe
soriaus laipsnis.

ILLINOIS LIETUVIŲ Gydytojų 
Draugijos naujon valdybon išrinkti: 
pirm. — dr. D. Giedraitis, vice- 
pirm. — dr. K. Pemkus, sekr. — dr. 
A. Paulius, ižd. — dr. J. Plikaitis, 
nariu — dr. R. Vienužis.

Brazilija
EKUMENINĖS BALTIEČIŲ PA

MALDOS birželio liūdnųjų įvykių 
proga buvo surengtos Rio de Janeiro 
katedroje. Mišias su vyskupu Jose 
de Castro Pinto koncelebravo Bra
zilijos vyskupų konferencijos atsto
vas lietuviams prel. P. Ragažinskas, 
kun. M. Valiukevičius, Brazilijos Ku
nigų Vienybės pirm. kun. Pr. Gavė
nas ir sekr. kun. A. Saulaitis.

BALTIECIŲ KOMITETO PA
STANGOMIS Sao Paulo mieste lie
tuviai, latviai ir estai susirinko Ibi- 
raquera inauzolėjuje prisiminti savo 
kraštų okupacijos ir pirmosios gy
ventojų trėmimo bangos į Sibirą. Al
torių puošė nepriklausomų Baltijos 
respublikų ir Brazilijos vėliavos. 
Ekumenines pamaldas laikė kun. 
Pranas Gavėnas, estų kun. Hendrik 
Laur ir latvių kun. Jakabs Meks.

Argentina
BUENOS AIRES Lietuvių Cent

re birželio 25 d. įvyko tradicinės Jo
ninės, Antaninės, Petrinės ir Povili- 
nės pagerbti šios kolonijos varduvi
ninkams. Sveikinimo žodį tarė AL 
Centro pirm. V. Misiūnas. Dalyviai 
sugiedojo “Ilgiausių metų” ne tik 
varduvininkams, bet ir gimtadienį 
šventusiems — V. Misiūnui, P. Sur- 
vilienei ir E. Rudytei. Vaišėse ir šo
kiuose taipgi dalyvavo JAV amba
sados I sekr. dr. V. Dambrava su 
sūnumi ir ukrainiečių veikėjas Leo
nid Fil.

BERISSO ŠEŠTADIENINĖ MO 
KYKLA naujuosius mokslo metus 
pradėjo birželio 3 d. Mindaugo drau
gijos patalpoje. Mažuosius lietuviu
kus moko mokytoja Valentina Bu- 
kauskaitė-Persisco.

AUŠROS VARTŲ parapijos kle
bonui kun. J. Petraičiui išvykus į 
JAV, Avellanedos lietuvių parapijai 
talkina kun. V. Šimanskis iš Villa 
del Diquc. čia jis ne tik laiko pa
maldas, bet ir moko vaikus katekiz
mo, dažo Lietuvių Tautinį Muzėjų, 
kurio įėjimą neseniai papuošė barel
jefas — Vilniaus vaizdas su senąja 
katedra, Trijų kryžių kalnu ir Ge
dimino pilimi. Bareljefą sukūrė Fe
liksas Dimšė.

Australija
BENDRĄ BIRŽELIO ĮVYKIŲ mi

nėjimą, surengtą P. Australijos bal- 
tiečių komiteto, Adelaidės lietuviai, 
latviai ir estai turėjo birželio 18 d. 
miesto rotušėje. Jungtiniam baltie- 
čių chorui sugiedojus Australijos 
himną, žodį tarė baltiečių komiteto 
pirm. V. Frickhaus, o vicepirm. I. V. 
Ozols nušvietė ne tik anuometinio 
birželio, bet ir dabartinius įvykius 
Pabaltijyje — estų protestą prieš 
rusų kolonistų antplūdį, latvių ko
munistų pagalbos šauksmą, lietuvių 
katalikų raštą Jungtinių Tautų sekr. 
K. Waldheimui, R. Kalantos bei kito 
jaunuolio susideginimą, Kauno jau
nimo riaušes. Kovoti už Baltijos 
kraštų išlaisvinimą ragino minėjime 
dalyvavęs LKP veikėjas senatorius 
McManus. Jaunosios kartos atstovas 
dr. A. Stepanas perskaitė gautus 
sveikinimus — P. Australijos Pa- 
vergųjų Tautų Komitete, lenkų, 
vengrų ir ukrainiečių bendruomenių. 
Lenkų sveikinime buvo pabrėžta, kad 
Australijos lenkai kartu su lietu
viais liūdi dėl drąsių jaunuolių pa
siaukojančios mirties. Koncertinę mi
nėjimo programą atliko estų vyrų 
choras, latvių jaunimo styginis an
samblis, latvių mišrus choras ir “Li- 
tuania” mišrus choras. Su sergančia 
dukra V. Vokietijon išvykusią jo va
dovę G. Vasiliauskienę šiame pasiro
dyme pakeitė jaunosios kartos atsto
vė Rasa Kubiiiūtė. Baltiečių priimtas 
rezoliucijas Australijos vyriausybei 
perduos senatorius McManus.

KUN. DR. PETRAS BACINSKAS, 
Brisbane lietuvių kapelionas, atšven
tė amžiaus šešiasdešimtmetį. Filoso
fijos doktoratą jis yra gavęs pokario 
metais Innsbrucko universitete.Atvy
kęs Australijon 1950 m., buvo kape
lionu Kanberoj, Hobarte, Bonegiloj 
ir pirmuoju savaitraščio “Tėviškės 
Aidai” redaktorium. Grįžęs Vokieti
jon, sukaktuvininkas vienerius me
tus vadovavo Vasario 16 gimnazijai. 
Brisbane lietuvių kapelionu paskirtas 
1968 m.

SYDNĖJAUS LIETUVIAI Romo 
Kalantos susideginimą ir jaunimo 
riaušes Kaune paminėjo birželio 17 
d. demonstracija prieš Lietuvos oku
pantus, jų praktikuojamą nesiskai
tymą su žmogaus teisėmis, religinės 
ir tautinės laisvės varžtus. Ilga anti- 
sovietiniais šūkiais dekoruota auto
mobilių vilkstine demonstracijos da
lyviai per miesto centrą atvyko į 
Wentworth parką. Prie simbolinio 
R. Kalantos karsto, papuošto juodu 
kaspinu perjuosta Lietuvos trispalve, 
žodį tarė DLP senatorius J. Kane, 
NSW parlamento narys K. Darby, 
lenkų, estų, latvių ir vengrų atsto
vai. “Dainos” choro ir ansamblio 
dainininkai sugiedojo giesmę “Ap
saugok Augščiausias” ir Tautos him
ną. Jaunimas demonstracijos metu 
paskleidė specialiai šiam įvykiui pa
ruoštus atsišaukimus anglų kalba.

Šveicarija
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS už

prašytas Mišias už Kaune susideginu
sį Romą Kalantą Svč. Jėzaus Širdies 
bažnyčioje Zuericho mieste atnašavo 
šveicaras kunigas. Pamaldose dalyva
vo visi šios kolonijos lietuviai ir gau
sus būrys šveicarų. R. Kalantos gyvy
bės auka skatina Zuericho lietuvius 
imtis platesnės veiklos ir didesnių 
darbų.

Austrija
SOCIALISTŲ INTERNACIONALO 

XII kongrese Vienoje birželio 26-30 
d.d. Lietuvos socialdemokratų parti
jos užsienio delegatūrai atstovavo 
Juozas Skorubskas iš Čikagos ir Juo
zas Vilčinskas iš Britanijos Londo
no. LSDP užsienio delcgatūros vardu 
kongresui buvo įteiktas pranešimas, 
nušviečiantis Stalino ir Hitlerio įvyk
dytą Lietuvos pasidalinimą, dabarti
nę jos okupaciją. Kongreso dalyviai 
ir valdžioje esantys socialistai prašo
mi imtis priemonių sustabdyti Sovie
tų Sąjungos vykdomą lietuvių tau
tos naikinimą ir užtikrinti laisvės 
grąžinimą.

Lenkija
SOVIETŲ SĄJUNGOS IR LENKI

JOS draugystės rėmuose Seinuose 
buvo surengtas Sovietų Sąjungos 
penkiasdešimtmečio minėjimas, ku
riame dalyvavo apie 2.000 svečių iš 
okupuotos Lietuvos ir apie 9.000 
Baltstogės vaivadijos gyventojų. 
Draugystės mitingu pavadintą minė
jimą pradėjo Baltstogės vaivadijos 
kompartijos sekr. J. Juškevičius, o 
po jo žodį tarė vilniškės kompartijos 
centrinio komiteto sekr. A. Feren- 
sas ir Kauno miesto partinio komi
teto I sekr. K. Lengvinas bei kiti 
kalbėtojai. Koncertinę programą at
liko kauniečių “Rasos” ansamblis, 
vilniečių pučiamųjų orkestras “Tri
mitas”, Punsko lietuvių liaudies dai
nų ir šokių ansamblis ir lenkų sa
viveiklininkai iš Suvalkų. Pokalbiuo
se buvo paliestas ryšių plėtimas tarp 
Baltstogės ir Kauno sričių. Jie buvo 
užmegzti prieš dešimtį metų. Nors 
minėjimas oficialiai buvo skirtas So
vietų Sąjungos penkiasdešimtmečiui, 
pirmą kartą susilauktas toks gausus 
svečių būrys liudija, kad vilniškė 
kompartija pradeda atkreipti dėmesį 
į lig šiol beveik visiškai užmirštus 
Suvalkų trikampio lietuvius. Jiems 
net ir propaganda nuspalvinta Šven
tė yra didelė tautinė atsvara prieš 
lenkus.



Šviesuliai ir prietemos lietuvių gimnazijoj

Trūksta jaunų lietuvių mokytojų Didžioji Lietuvos Kunigaikštija ir slavai
Dabarties gudų keliami priekaištai ir kreivai aiškinami istoriniai faktai

Daug mokytojų aukojosi Va
sario 16 gimnazijai, daug jų 
varstė jos duris — diplomuotų 
ir atsitiktinių, pasišventėlių li
gi senatvės ir diendarbių, lie
tuvių ir metų metais neišmoku
sių aušrinio “labas rytas”.

Šiuomet gimnazijoj darbuoja
si dvi stambios grupės pedago
gų: vietinių lietuvių ir vokiečių, 
neskaitant iš JAV studentės, at
vykusios talkinti kiek apsupu
siems lietuviams ir padėti jauni
mui per dainas, laisvalaikius, 
darbelius greičiau sulietuvėti.

Du vokiečiai mokytojai yra, 
taip sakant, savi—jau daug me
tų dirba mokykloje, gyvena lie
tuvių problemomis, vasaromis 
jieškinėja gimnazijai mokslei
vių, taiso lietuvių raštus vokie
čių įstaigoms ir t. t. Kiti vokie
čiai yra laikini samdytiniai, dar 
studijuoją Heidelbergo ar Man- 
nheimo universitetuose ir suti
kę užpildyti lietuvių trūkstamas 
spragas. Jie nieko sau vyrukai, 
su meile dėsto dalykus ir, kaip 
retokai matomi, mokinių labiau 
mėgstami už lietuvius, su ku
riais per dienas alkūniuojasi.

Ar jau nebeišsiverčia lietuvių 
gimnazija su lietuviais mokyto
jais? Ne. Gaila ir kartu keista, 
bet taip jau yra. Joje pasišven
tėliai lietuviai paliegsta, o jau
no pakaito nei pati mokykla pri- 
siugdė, nei sulaukė jų iš kitų 
kraštų. Lietuvių mokytojų spra
gas kas gi užkamšys, jei ne kai
mynai vokiečiai?

Antra vertus, jau ir strategi-

TEODORAS - VLADAS STANULIS, 
šiais metais baigęs Toronto univer
sitete psichologiją • ekonomiją ba
kalauro laipsniu. Studijas baigė per 
devynerius metus, lankydamas uni
versitetą vakarais. Gimęs 1926 m. 
balandžio 20 d. Augina gražią lietu
višką trijų vaikučių šeimą, kurie vi
si lanko N. Pradėtosios Marijos se
selių vaikų darželį. Jam studijuojant 
daug padėjo savo pasiaukojimu šei
mai jo žmona Birutė, kuri yra atvy
kusi iš Lenkijos ir ten baigusi gai
lestingųjų seserų mokyklą. Teodorui 
nėra svetima ir lietuviška veikla. 
Nors labai neturėjo atliekamo laiko 
sau, tačiau paskyrė nemažai valandų 
Tautos Fondui — buvo jos atstovybės 
nariu. T. Stanulis dirba Toronte fe
deracinės valdžios darbo ir imigra
cijos ministerijoj kaip darbų ir ama
tų patarėjas (Manpower Councellor). 
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niu požiūriu neapseinama be vo
kiečių: vyresnių klasių mokslei
vius reikia paruošti abitūros kla
sei, o abiturientus — egzami
nams prie vokiečių komisijos. 
Vokiečiai mokytojai anaiptol 
nėra gimnazijai neigmė — jie 
pagilina lietuviukams, išmoktą 
vokiečių kalbą.

Verktinai stinga lietuviškai 
kalbančių vadovų žaidimų aikš
tėse, laisvalaikių salėse, korido
riuose ir visur, kur. lietuviškai 
pramokę mokinukai galėtų savo 
naują kalbą praktiškai panaudo
ti. Gimnazijos vadovybė dairėsi 
kairėn ir dešinėn, jieškodama 
tokių vadovų. Deja, nė “fata 
morganoj” jų nepasirodė. Pri
augančių JAV-se nemaža lietu
vių studentų keliauja J. Kene
džio pėdomis, nešdami atsitiku
siems kraštams “pax america- 
na”, bet niekas nepertraukė sa
vo studijų, niekas jų baigę ne
patraukė darbuotis Vasario 16 
gimnazijoj. Ar tikrai 1933 me
tais išskrido paskutiniai Dariai 
ir Girėnai?

Dabartiniai lietuviai mokyto
jai (išskyrus porą) yra mokęsi ir 
brendę Lietuvoje. Yra pora jau
nesnių, bet ir tie jau puskapį ka
lendorių pakeitę. Ir, va, aktyvu
sis pedagoginis mokyklos ele
mentas jau gerokai neaktyvus 
jaunimui. Tarp mokinių ir mo
kytojų yra atsivėręs išgąstingai 
platus 20 — 40 metų griovys ir 
net platesnis (I—II kartų atstu
mas), griovys su visomis kartų 
aštriomis problemomis, griovys 
V. Vokietijos lietuvių jėgomis 
jau neįveikiamas. Gimnazijoje 
susidarė dvi stiprokai skirtin
gos kartos, kurias, deja, tik kai- 
kuriom progom apjungia jauni 
vokiečių mokytojai.

Mažos tautos žmonės neapsi
eina be savigyros ir persiverti- 
nimo. Kad lietuviai mokytojai 
yra savo dalyko specialistai ir 
tinkamai jį moksleiviams per
duoda (kiek priemonės leidžia), 
nėra tuščia panegirika. Taip tik
rai yra. Vokiečių švietimo mi
nisterijos atstovai nekartą gyrė 
lietuvius mokytojus ir kompli
mentais tapnojo per petį net 
antros pensijos sulaukusius.

Bendradarbis

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, Įvykdavo hensorojų susi
traukimas.

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

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

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdeles formose '‘Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se, Pinigai bus grąžinti, jei nebusi
te patenkinti

1. Lietuva tarp vakarietiškos ir 
rytietiškos krikščionybės

Senoji Lietuvos valstybė, 
kaip ir visos valstybės, yra isto
rijos padaras. Su valstybėmis 
kūrėsi drauge ir Europos tautos, 
jų (valstybių) sudaromos. Kai 
aplink Viduržemio jūrą pirmai
siais mūsų eros amžiais buyo iš
siplėtusi Romos imperija, Vidu
rio ir šiaurės Europa nuo Atlan
to vandenyno iki Uralo kalnų 
gyveno dar vadinamus proisto- 
rinius laikus. Didysis romėnų 
karo vadas Cezaris pirmas įsi
brovė į tą proistorinės Europos 
vakarinę dalį, kai jis užkariavo 
Galiją. Nuo to laiko Romos im
perija išsiplėtė vakarinėje Eu
ropoje. Įsisteigė romėniškoji 
Galija, Britanija, o Reino ir Du
nojaus augštupio baseinuose — 
Germani j a (būsimos Vokietijos 
pradininkė).

Kai Romos imperija plėtėsi 
Vidurio Europoj, prasidėjo va
dinamieji viduramžių laikai. 
Tada Europoje ilgus amžius gy
venusios tautos susidūrė su Ro
mos imperija. Vienos jų pasie
kė rytinę jos dalį, kitos vakari
nę. Lemtingas būsimai Europai, 
ypač lietuvių tautai, buvo fak
tas, kad nuo viduramžių pra
džios rytinė ir vakarinė imperi
ja nereiškė vien geografinio jos 
pasiskirstymo. Esminis tų abie
jų dalių skirtumas buvo kultūri
nis: vakarinėje dalyje vyravo 
lotyniškoji kultūra su savo kal
ba, rytinėje — graikiškoji.

Rytietiškos, t. y. graikiškos, 
kultūros aplinkoje kilo krikš
čionybė. Ji, plisdama pirma ry
tuose, turėjo savyje graikiškos 
kultūros savybių. Naujasis Tes
tamentas, šv. Pauliaus ir kitų 
apaštalų laiškai, seniausieji Baž
nyčios Tėvų raštai parašyti grai
kiškai. Tik smelkdamas! į vaka
rinę imperiją, krikščionybė da
rėsi romėniška, lotyniška. Tuo 
būdu ta iš esmės vieninga krikš
čionybė skilo į dvi dalis: į grai
kiškos kultūros (rytietišką) ir ro
mėniškos kultūros (vakarietiš
ką).

Dvi krikščionybės formos už
dėjo savo antspaudą Vidurio ir 
Šiaurės Europos tautoms, į ku
rias ji smelkėsi nuo Viduržemio 
jūros, t. y. nuo Romos imperijos 
pakraščių. Vakarinės krikščio
nybės įtakoje susidarė Vakarų 
pasaulis, kurin įėjo romėniškos 
ir germaniškos tautos. Jas nuo 
pat pradžių jungė, nepaisant jų 
politinio susikaldymo, bendra 
romėniškoji krikščionybė ir jos 
kultūra. Rytinės Europos tautos 
gavo rytų, t. y. graikišką, krikš
čionybę ir jos kultūrą. Kaip Va
karų pasaulis susiformavo iš ro
mėniškų ir germaniškų tautų, 
taip Rytų — iš slaviškų (su ma
žomis priemaišomis ir kitų).

Pirmiausia Balkanuose įsikū
rę slavai gavo rytietišką krikš
čionybę. Iš Balkanų slavų, ypač 
iš bulgarų, ta krikščionybė plito 
į rytinės Europos lygumas, visų 
pirma į pietinius jų kraštus, į 
šiaurę nuo Juodosios jūros, kur 
nuo VII—VIII š. paplito slavų 
giminės. Šių slavų kraštas IX— 
XI š. gavo “ros", “rus” vardą. 
Dėl jo kilmės dabar yra dvi teo
rijos. Viena, senoji, kildina tą 
vardą iš normanų “ros” gimi
nės, t. y. iš skandinaviškų ger
manų (vikingų). Ši teorija re
miasi seniausiais metraščiais, 
ypač Nestoro metraščiu, kur pa
sakiškai kalbama, kaip slavai 
kvietė Skandinavijos vikingus ir 
kaip jie davė pradžią Kievo 
valstybei. Ši teorija vyravo se
noje rusų istoriografijoje. Ji 
yra prigijusi ir Vakarų istorinė
je literatūroje. Kita teorija yra 
jai priešinga ir vadinama anti- 
normanistine (pirmoji kartais 
vadinama normanistine). Ji sa
ko, kad vardas kilo pačiuose sla
vuose iš jų kurios nors giminės 
pavadinimo; pvz. nurodomas 
slavų genties roksolanų vardas, 
artimas “ros”, “rus”, kuris galėjo 
duoti pradžią tam pavadinimui.

Ši antinormanistinė pažiūra 
dabar priimta sovietų istorio
grafijoje. Jai priešinga norma
nistine teorija pasmerkta — ap
šaukta buržuaziniu mokslu. Jos 
laikosi, tiesa, ir kaikurie neso
vietiniai istorikai, pvz., Yale 
universiteto rusas profesorius 
Vernadskis (dabar emeritas, jei 
dar gyvena).

Kaip ten bebūtų su to “ros”, 
“rus” žodžio kilme, tiek aišku, 
kad iš jo turime rus (rutheni, ru
sini viduramžiais) ir šių dienų 
rusų bei Rusijos vardą.

2. Pirmieji slavų sąlyčiai su 
baltais

Mūsų temos reikalu svarbu 
pažymėti, kad šie slavai nuo pie
tų plito į šiaurę ir susitiko su 
pirmykščiais gyventojais baltais 
ir ugrofinais (ar ugrosuomiais). 
Šių dviejų vardų gentys buvo 
pasklidusios plačiuose plotuose 
tarp Baltijos jūros ir Uralo. Ais
čių ir ugrofinų pėdsakus tuose 
plotuose suranda filologai vieto
vardžiuose, archeologai iškase
nose ir istorikai rašytiniuose 
šaltiniuose. Jau nuo seniau kal
bama apie aisčių galindų gimi
nę (rusų šaltiniuose goliad), gy
venusią Dniepro - Okos augštu-

J. JAKŠTAS
pių baseinuose. Jei baltai su 
tais galindais gyveno seniau
siais proistoriniais laikais vie- 
name ištisiniame plote (kaip 
mano pvz. J. Ochmanskis), tai 
slavai, plėsdamiesi į šiaurę, tu
rėjo perkirsti jų gyvenamus plo
tus. Tada slavų vakariniais kai
mynais tapo Pabaltijo aisčiai, ir 
galindai pasidarė atskira sala 
tarp slavų.

Seniausiuose šaltiniuose mini
mos trys slavų giminės, kurios 
buvo Pabaltijo aisčių kaimynės: 
krivičiai, dregovičiai ir radimi- 
čiai. Tų trijų giminių baltams 
artimiausia buvo krivičių gimi
nė, gyvenusi viduriniame ir 
augštutiniame Dauguvos basei
ne. Jos centras vėliau tapo Po
locko miestu. Dėlto dalis tos gi
minės garsaus gudų istoriko Pi- 
četos (1878—1947) tiesog vadi
nama polockiečiais. Geografiš
kai polockiečiai - krivičiai buvo 
artimi baltų, būsimų latvių, kai
mynai. Pastarieji jų pasisavintą 
vardą išplėtė visiems rytų sla
vams, atseit, rusams. Štai kodėl 
latviai Rusiją vadina Krievija.

3. Seniausios lietuvių - slavų 
sienos

Turint galvoje vėlesnius lietu- 
vių-slavų santykius jau Didžio
sios Kunigaikštijos laikais, pra
vartu pažymėti jei ne jų sienas, 
tai bent sąlyčio ruožus. Šiuo at
veju pasiremsiu keliais mūsų 
dienų autoritetais. Paskutiniais 
metais lietuvių-slavų (gūdy) su
sitikimo vietoves bandė nužymė
ti Minsko universiteto archeo
logijos profesorė F. Gurevič pa
grindiniame veikale “Drevnosti 
beloruskago ponemania”, 1962. 
Jos nuomone, jau X š. slavų gy
venta pačiame Neries augštupy- 
je ir visame Nemuno augštupio 
baseine, čia aptinkami pilka
piai ilgieji ir pailgieji yra kri
vičių ir dregovičių palikimas. 
Tuo pat metu lietuviai gyveno 
Merkio ir Neries baseine.

Lengva pastebėti, kad Gure
vič teikiamai seniausiai lietuvių 
—slavų sienai trūksta aiškumo. 
Pvz. koks gali būti skirtumas 
tarp lietuvių gyvenamo Neries 
baseino ir slavų Neries augštu
pio? Sumaišomos dvi vietovės, 
nes sudedamos į Neries basei
ną.

Gurevič išvadas pagrįstai tai
sinėjo mūsų archeologė R. Vol- 
kaitė-Kulikauskienė. Jai svar
biausias kriterijus vedant lietu
vių ir slavų seniausius ruožus 
yra skirtinga abiejų tautų laido- 
sena. Iki X š. ir lietuviai, ir sla
vai lavonus degindavo. Kai sla
vai nuo X š. tapo krikščionimis, 
jų tikėjimas draudė jiems de
ginti mirusius, ir jie ėmė laido
ti juos nedegintus. Kulikauskie
nė susekė, kad toliausiai į vaka
rus, t. y. į lietuvių apgyventas 
vietoves įsikišę slaviški kapai 
siekia Dysnos apskritį, Vileikos 
apylinkę, Naugarduko rajoną. 
Šiame ruože rasta daugybė sla
viškų kapinynų. Iš to Kulikaus
kienė daro išvadą: “Iš gana tan
kių pilkapių grupių atrodo, kad 
dabartinis Naugarduko raj. II 
tūkstantmečio pradžioje (XI — 
XII š., Aut.) jau gana tankiai bu
vo apgyvendintas slavų. Matyt, 
XI—XII a. slavai buvo pasiekę 
Dysną, Neries aukštupį bei 
Naugarduką” (Lietuviai IX — 
XII amžiais, 1970, 31 p.) Bet ji 
pripažįsta, kad ši riba nėra 
griežta, nes tarp slavų kapinynų 
randame įsimaišiusių lietuvių, 
o pietiniuose rajonuose dar ir 
jotvingių. Tuo būdu mūsų auto
rės nubrėžta riba — Dysnos, Vi
leikos apylinkės, Neries augštu
pio ir Naugarduko sritis — yra 
apytikrė.

Smulkiau ir išsamiau nei dvi 
minėtos autorės seniausią lietu
vių — slavų ribą nubrėžė jau
nas lenkų istorikas, Poznanės

ATSIŲSTA
Evangelijos Šviesa, 1972 m. pava

saris. Trimėnesinis evangelikų laik
raštėlis, gaunamas pas ekspeditorių 
J. Danevičių, 83 Achill Cres., Missi
ssauga, Ont., Canada.

Mitteilungen aus baltischcm Le- 
ben Nr. 4 (76), Dezember 1971. Lei
dėjas — Baltishe Gesellschaft in 
Deutschland. Adresas: Adam Gruen- 
baum, 8 Muenchen 2, Lessingstrasse 
5, W. Germany.

Muzikos Žinios nr. 4, 1971 m. 
gruodis. Lietuvių Vargonininkų ir 
Muzikų Sąjungos žurnalas, 209 Clark 
Place, Elizabeth, N. J. 07206, USA.

Pranas Naujokaitis, PASISĖJAU 
ŽALIĄ RŪTĄ. Romanas. 236 psl. 
minkštais viršeliais, kaina $4. Vir
šelis ir aplankas Pauliaus Jurko. Iš
leido 1972 m. “Darbininkas”, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 
11221, USA.

LITUANISTIKOS INSTITUTO 1971 
METU SUVAŽIAVIMO DARBAI. 
Spaudai paruošė Tomas Remeikis, 
St. Joseph’s College, East Chicago, 
Ind. Santraukos — anglų kalba. 280 
psl. minkštais viršeliais, kaina ne
pažymėta. Išleido 1971 m. Lituanis
tikos Institutas, 6549 S. Albany Ave., 
Chicago, Ill. 60629, USA. 

universiteto profesorius Jurgis 
Ochmanskis studijoje “Lietu
vių - krivičių pasienis genčių 
epochoje” (žurnale “Przegląd 
Historiczny”, 61, 2, 1970). Auto
riaus darbas paremtas toponi
mika, t. y. vietovardžiais. Itin 
didelę reikšmę seniausiai lietu
vių - slavų ribai nustatyti teikia 
jis vietovardžiams Polocko ir 
Minsko vakarinėse srityse, kilu
siems iš krivičių pavadinimo. 
Šie vietovardžiai tegalėjo atsi
rasti apie VII-VIII š., kai sla
vai krivičiai prislinko prie lietu
vių. Jie negalėjo atsirasti po 
XII—XIII š., nes tuo metu kri
vičių vardas išnyko ir visi rytų 
slavai buvo vadinami bendru ru
sų vardu. Ochmanskis kreipia 
dėmesį ir į “rusakų” tipo vieto- 
džius, kaip ir į krivičių. Jie jau 
vėlesnės kilmės — kai atsirado 
rusų vardas, ir yra toliau į vaka
rus nei krivičių vietovardžiai. 
Tai rodo, kad slavai vis slinko į 
vakarus, atseit, įsiterpdami į lie
tuvių sodybas.

Ochmanskis veda seną lietu
vių - slavų sieną nuo Dysnos 
upės šiaurėje iki Lohoisko - Za- 
slavlio (netoli Minsko); toliau su
ka į vakarus iki Nemuno ir pa
siekia Bielicos vietovę. Kairėje 
Nemuno pusėje palikęs Naugar
dukas buvęs nuo senų laikų sla
viškas. Ties Bielica slavai per
žengė Nemuną ir paslinko į se
nas lietuvių sodybas, čia iš sla
vų apsuptų lietuvių gyvenviečių 
išliko iki šiol lietuviška Zietelos 
vietovė. Pasak Ochmanskio, sla
vai nepadarė didelės pažangos 
už Nemuno. Želvos upė prie 
Volkovysko paliko lietuvių-sla
vų siena.

Ochmanskio apytikriai nu
brėžta siena tinka vien genčių 
laikotarpiui iki XI š. Valstybinį- 
politinį gyvenimą pradėjo krivi
čiai rusai, kai juos pasiekė iš 
Kievo pradėjusi sklisti krikščio
nybė. Kievo Rusija formaliai 
priėmė krikštą X š. gale (988), 
nors krikščionybė joje buvo įlei
dusi šaknis žymiai anksčiau. 
Naująją tikybą lengvai priėmė 
visi rytų slavai, neišskiriant ir 
lietuvių kaimynų. Dar Kievo 
krikštytojo Vladimiro metu kri
vičiai, kaip ir kiti jų slavai kai
mynai, tapo krikčionimis.

Per krikštą užsimezgė santy
kiai lietuvių kaimynų slavų su 
Kievu, ir jie tapo iš dalies pri
klausomi tam slaviškam centrui, 
iš dalies savo valstybes kūrė. Iš
kilo žymi Polocko valstybė su 
centru — Polocko miestu, val
doma kunigaikščio Vseslavo 
(1044—1101).

Gudų istorikas Ihnatouski, 
parašęs po pirmojo pasaulinio 
karo nacionalistinę savo tautos 
istoriją, tvirtina, kad ta Polocko 
kunigaikštija buvusi pirmoji 
nepriklausoma gudų valstybė. 
Vienas tos valstybės kunigaikš
tis Briačyslavas pastatęs tvirto
vę lietuvių apgyventoje srityje 
ir davęs pradžią šių dienų Bres
laujos miestui. Tuo krivičių pra
dinio valstybinio gyvenimo me
tu įsisteigė ir daugiau slaviškų 
sodybų lietuvių pakraščiuose. 
Ochmanskis priskaito jų net 17, 
kilusių iš Polocko valstybės. Čia 
pat jis sumini ir lietuviškas so
dybas, išlikusias slaviškųjų tar
pe. Jų žinomesnės iki šių laikų 
yra Vidžiai, Adutiškis, Svyriai, 
Žiodiškis, Voložinas, net kelios 
vardu Bokštai.

Ochmanskio nubrėžta riba 
yra galbūt iki šiol tiksliausia. Ji 
išliko ilgus šimtmečius su ma
žais pasikeitimais lietuvių ne
naudai ir tebesilaiko iki šių die
nu. Tad galima visai pritarti mi
nėtai archeologei Gurevič, kai 
ji sako: “Mūsų eros pirmo tūks
tantmečio gale gudiškos pane
munės srityje jau ryškiai nusi
stota slavų-lietuvių etninė riba, 
išsilaikiusi vėliau eilę šimtme
čiu” (“Drevnosti beloruskago 
ponemania”, 144 p.). (B. d.)

PAMINĖTI
Bronius Budriūnas, TĖVE MŪSŲ, 

solo, chorui arba bendram giedoji
mui. Giesmės mecenatai I. K. Ga
liūnai. Kaina $0.30. MIŠIŲ GIES
MĖS, melodijų lapai bendram gie
dojimui. Kaina $0.15. DAINOS GI
MIMAS, solo balsui su fortepijono 
palyda. Mecenatė — sol. Violeta Bal
čiūnienė, rėmėjai — V. M. Miller. 
Kaina $1. šiuos naujausius kompoz. 
Broniaus Budriūno kūrinius išleido 
jo kūriniams leisti fondas, 2620 Grif
fith Park Blvd., Los Angeles, Calif. 
90039, USA.

Aidai nr. 249-263. 1972 m. balan
dis. Mėnesinis kultūros žurnalas, re
daguojamas dr. J. Girniaus, leidžia
mas Tėvų pranciškonų, 680 Bush
wick Ave., Brooklyn^ N.Y. 11221, 
USA.

Metmenys 23, 1972 m. Jaunosios 
kartos kultūros žurnalas. Šio nr. kai
na — $3. Gaunamas “Metmenų” ad
ministracijoje, 2606 Princeton Ave., 
Evanston, Ill. 60201, USA.

Pasaulio Lietuvis nr. 22/58, 1972 
m. gegužė. Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės informacinis biuletenis, 
gaunamas pas administratorių A. 
Gailiušį, 17516 Neff Rd., Cleveland, 
Ohio 44119, USA.
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milliliūl: VEIKIOJI
LYGINAMOSIOS PEDAGOGIKOS 

CENTRAS Otavos universitete gar
sėja savo darbais. Jis ypač tapo pla
čiai žinomas po 1970 m. įvykusio tos 
srities tarptautinio kongreso Otavo
je, kuriame aktyviai reiškėsi prof. 
A. Paplauskas-Ramūnas. Šiemet iš
leistoje Otavos universiteto informa
cinėje brošiūroje apie studijas Lygi
namosios Pedagogikos Centre sako
ma, kad dr. A. Paplauskas-Ramūnas, 
gimęs Lietuvoje, yra pirmasis Cent
ro direktorius. “Šio Centro įsteigi
mas yra epochinis įvykis Kanados 
pedagogikos istorijoj, ir pagrįstai d1- 
Ramūnas laikomas Kanados lygina
mosios pedagogikos dekanu”. Tam jis 
pasiruošęs šakotom studijom Vieno
je ir Vokietijos universitetuose, su
daręs specialų metodą, panaudojantį 
Einšteino reliatyvybės teoriją peda
gogikai. Su dr. A. Ramūnu dirba 8 
specialistai dėstytojai, jų tarpe ir Gi- 
nutis Procuta, kuriam tenka sovieti
nė pedagogika.

KENTO UNIVERSITETAS Ohio 
valstijoje gavo Prancūzijoje mirusios 
a. a. Onos Šimaitės 1953-70 m. dieno
raščius, tarpininkaujant Paryžiuje 
gyvenančiam dail. Žibuntui Mikšiui. 
Velionė, dirbdama Vilniaus univer
siteto bibliotekoj, pasižymėjo kaip 
žydų gelbėtoja vokiečių okupacijos 
metais. Jos dienoraščių 29 sąsiuvi
niuose nemaža vietos skiriama susi
tikimams su žydų vaikais, kuriuos ji 
buvo išlaisvinusi iš Vilniaus geto. 
Gestapas O. Šimaitę suėmė 1944 m. 
ir nuteisė mirti, bet ją išgelbėjo Vil
niaus universitetas, papirkęs vieną 
augštą nacių pareigūną, kurio dėka 
mirties bausmė buvo pakeista kon
centracijos stovykla. O. Šimaitė bu
vo uždaryta Dachau stovykloje ir 
prieš karo pabaigą perkelta į vieną 
koncentracijos stovyklą Prancūzijo
je. 1953-56 m. O. Šimaitė gyveno Iz
raelyje, pakviesta jos išgelbėtų ir 
jau spėjusių išaugti vaikų. Izraelio 
vyriausybė jai buvo paskyrusi pen
siją, bet ji grįžo Prancūzijon ir mi
rė 1970 m. pradžioje. Kento univer
sitetas O. Šimaitės dienoraščius 
įtraukė į savo bibliotekos specialių 
rinkinių skyrių.

BALTIMORĖS WBAL TELEVIZI
JOS stotis liepos 16 d. transliavo 
kun. Antano Šeškevičiaus, SJ, gyni
mosi kalbą sovietiniame teisme, su
vadintą aktoriaus Juozo Boley-Bole- 
vičiaus. Kalbą išvertė Niujorko Ap
reiškimo parapijos klebonas kun. P. 
A. Ruggles, o programą paruošė Bal- 
timorės arkivyskupijos radijo ir te
levizijos vadovas kun. Kazimieras 
Pugevičius. ši pusvalandžio programa 
dabar yra užfiksuota 16 mm filmo 
juostoje, kad ja galėtų pasinaudoti 
lietuvių parapijos bei organizacijos. 
Kartu su šiuo filmu galima gauti ir 
kitas dvi nufilmuotas pusvalandžio 
programas: anglų kalba transliuotą 
pasikalbėjimą su vysk. V. Brizgiu ir 
Aušra Zerr apie dabartinę Lietuvos 
būklę, A. Kezio, SJ, meninėm nuo
traukom skirtą filmą “Man on the 
move”. Šie filmai nuo rugpjūčio 1 
d. gaunami pas Iloną Noreikaitę, 
Ecumedia, 320 Cathedral St., Balti
more, Maryland 21201, USA. Tel. 
303-727-5510. Kiekvieno filmo nuoma 
— $10 už vieną dieną.

KLEVELANDO “GRANDINĖLĖ” 
rugpjūčio 3 d. autobusais išvyks į 
Niujorką ir iš ten pradės kelionę 
Europon. Išvykoje dalyvaus 65 as
menys: 35 šokėjos, 16 šokėjų, Da
lios Kavaliūnaitės vadovaujamas or
kestras, “Grandinėlės” vadovai Alek
sandra ir Liudas Sagiai su keliais 
ekskursijos dalyviais. Išleistuvių po
kylis “Grandinėlei” paremti buvo lie
pos 16, sekmadienį, 4 v.p.p., Klevelan- 
do slovėnų salėje. Iš Niujorko bel
gų orinio susisiekimo bendrovės “Sa- 
bena” lėktuvu bus skrendama į Briu
selį, iš ten — į Londoną. “Grandi
nėlės” koncertas Londone bus rug
pjūčio 5 d., Mančesteryje — rug
pjūčio 6 d. Koncertų seriją V. Vokie
tijoje numatoma pradėti Bonnoje 
rugpjūčio 8 d. įsijungimu į ten 
vykstančios kultūrinės savaitės ren
ginius. Rugpjūčio 10 d. “Grandinė
lė” koncertuos Baltijos kurortuose 
Travemuende arba Groemitz, rug
pjūčio 11 d. — Hamburgo universi
tete, iš kur bus vykstama į Vasario 
16 gimnaziją. Rugpjūčio 13 d. “Gran
dinėlės” laukia vokiečių agentūros 
“Stuttgarter Ausstellung G M B H” 
rengiamas koncertas Stuttgarto mies
to parke Freiheit Buehne. Iš Stutt
garto autobusais bus keliaujama į 
Romą, kur taip pat rugpjūčio 17 d. 
yra numatytas koncertas. Iš Italijos 
per Šveicariją ir Prancūziją bus 
grįžtama Briuselin ir “Sabena” lėk
tuvu skrendama Niujorkan. Autobu
sai su “Grandinėlės” koncertinės iš
vykos dalyviais iš Niujorko į Kleve- 
landą atvyks rugpjūčio 22 d., 8 v.r. 
“Grandinėlės” kelionė pareikalaus 
nemažų išlaidų, kurių didžiąją dalį 
turės padengti šokėjų tėvai. “Gran
dinėlė” kreipiasi į visus savo ger
bėjus, prašydama finansinės para
mos. Aukas prašoma siųsti šiuo ad
resu: Grandinėlė, 1620 Cury Dr., 
Cleveland, Ohio 44124, USA. JAV 
lietuviams aukos yra atleidžiamos 
nuo pajamų mokesčio.

HAWTHORN MIESTO meno gale 
rijoje 27 skulptūros darbų parodą 
surengė Australijoje gyvenantis dail. 
Adolfas Jankus. Parodos atidaryme 
dalyvavo gausus būrys lietuvių ir 
australiečių. Jau pirmomis parodos 
dienomis buvo parduota 10 skulptū
rų.

OKU PUOTOJ LIETUVOJ
MOKSLININKŲ IŠVYKOS. Aust

rijoje lankėsi ir pranešimus skaitė 
Lietuvos mokslų akademijos vicepre
zidentas ir puslaidinininių fizikos 
instituto direktorius J. Požėla. Moks- 

■ linėje komandiruotėje jis susipažino 
su austrų mokslininkų karštų elekt
ronų ir plazminių reiškinių kietuose 
kūnuose atliekamais tyrinėjimais. 
Fizikinių techninių energetikos prob
lemų instituto direktorius V. Dauk
nys Prancūzijos moksliniuose cent
ruose buvo supažindintas su prancū
zų darbais, tyrinėjančiais augštoms 
temperatūroms atsparias medžiagas. 
Fizikos ir matematikos instituto ope
racijų tyrimo sektoriaus vadovas E. 
Vilkas, lošimų teorijos ir optimalių 
sprendimų specialistas, dalyvavo 
tarptautinės automatinio valdymo fe
deracijos kongrese Paryžiuje, kur 
buvo skaitomas minėto instituto di
rektoriaus pavaduotojo L. Telksnio 
pranešimas “Sudėtingos struktūros 
atsitiktinių procesų atpažinimas ir 
savybių kitimo nustatymas”. Bioche
mijos instituto vyr. mokslinis bend
radarbis A. Juodviršis dalyvavo Šve
dijoje įvykusiame sieros organinės 
chemijos simpoziume. Chemijos ir 
cheminės technologijos instituto di
rektoriaus pavaduotojas A. Prokop- 
čikas buvo išvykęs į tarptautinį 
kongresą metalo korozijos klausi
mais Japonijoje.

KAUNO DRAMOS TEATRE gra
fikos darbų parodą surengė šeši kau
niečiai dailininkai — G. Didelytė, A. 
Pakeliūnas, R. Čarna, V. Klemka, J. 
Mozūraitė-Klemkięnė ir G. Kalpokas. 
Parodą recenzavusi Marija Matuš- 
kaitė giria G. Didelytės savitą brai
žą "Giesmėje apie medį”, A. Pake- 
liūno italų renesanso meistrų pa
veikslus primenančią “Panevėžio gat
vę”, R. Čarnos emocijos kupiną “Vie
nuolyno alėją”, ramybe dvelkiantį 
V. Klemkos “Lietų”, senojo kaimo 
vaizdus atgaivinusią J. Mozūraitės- 
Klemkienės “Pusmergę”, kaitriais 
saulės spinduliais ir medumi pakvi
pusiom pievom alsuojančią G. Kal
poko “Vasarą".

VILNIAUS KONSERVATORIJOS 
aktoriaus meistriškumo katedros 
XVI laidos diplomantai suvaidino B. 
Sruogos “Milžino paunksmę”, A. Če
chovo “Jubilėjų”, K. Sajos “Poliglo
tą”, R. Kaugverio “Savą salą” ir su
rengė du koncertus Vilniaus dramos 
teatre.

VILNIAUS KONSERVATORIJOS 
salėje buvo surengtas dvi svaitės 
trukęs IV tarprespublikinis jaunųjų 
atlikėjų konkursas, kuriame jėgas iš
bandė dainininkai, smuikininkai, vio
lončelistai ir pianistai iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Gudijos ir Molda
vijos. Laureatų vardus išsikovojo 
pirmųjų vietų laimėtojai: dainininkai
— Vilniaus konservatorijos diplo
mantas Ričardas Daunoras, bosas, 
sol. Vacio Daunoro mokinys, ir Ry
gos konservatorijos II kurso studen
tė Eiga Brachmanė, smuikininkai — 
Vilniaus konservatorijos diploman
tė Undinė Jagėlaitė ir gudų estradi
nio ansamblio “Pesniary” narys Va
lentinas Badjarovas, violončelistai
— Vilniaus konservatorijos IV kur
so studentas Virginijus Tamulis ir 
Rygos konservatorijos IV kurso stu
dentė Maja Priedelė, pianistų grupė
je — Rygos konservatorijos V kurso 
studentas Valentinas Bogoliubovas. 
Taigi, geriausiai pasirodė Vilniaus ir 
Rygos konservatorijos, davusios po 
tris konkurso laureatus. Vilniaus fil
harmonijos sol. R. Maciūtė daininin
kų grupėje laimėjo III vietą, o Vil
niaus konservatorijos IV kurso stu
dentui L. Dajanui III vieta teko vio
lončelistų grupėje. Reikšmingiausias 
yra dainininkų Ričardo Daunoro ir 
latvaitės Eigos Brachmanės laimėji
mas, suteikiantis jiem teisę sekan
čiais metais įsijungti į sąjunginį jau
nųjų dainininkų konkursą, kurio lai
mėtojai dalyvaus 1974 m. Maskvoj 
rengiamam tarptautiniam P. Čai
kovskio vardo dainininkų konkurse.

ALEKSYS CHURGINAS, poetas 
ir vertėjas, atšventė amžiaus šešias
dešimtmetį. Jis yra pasiūlytas kandi
datu respublikinei literatūros premi
jai už Dantės “Dieviškosios komedi
jos” ir Goethes “Fausto” vertimus, 
atliktus 1968-71 m. Nuo premijos su
kaktuvininką skiria keturių varžovų 
pernai išleisti originalūs kūriniai: V. 
Bubnio romanas “Alkana žemė”, J. 
Požėros apsakymų knyga “Auksas”, 
K. Sajos dviejų dalių apysaka “Ei, 
slėpkitės” ir jau pernai siūlyta pre
mijuoti, bet perkelta į šiuos metus 
talentingosios V. Žilinskaitės satyros 
ir humoro rinktinė “Karuselėje”. Iš 
pradinio kandidatų sąrašo buvo iš
braukti J. Mikelinskas, A. Žukauskas.

SIMFONINĖS MUZIKOS vasaros 
koncertų seriją Palangos naujojoj sa
lėj liepos 1 d. pradėjo Vilniaus fil
harmonijos orkestras, diriguojamas 
J. Domarko, M. Dvarionaitės, svečių 
dirigentų iš Maskvos, Kievo ir No
vosibirsko. Koncertų programose — 
apie 20 simfoninių kūrinių, kuriuos 
paįvairins tarptautinių konkursų lau
reatai: violončelistai D. Geringas, 
M. Chomiceris, smuikininkas O. Ka- 
ganas, pianistas L. Vlasenka, Vil
niaus filharmonijos sol. Vacys Dau
noras ir Maskvos didžiojo teatro sol. 
E. Obracova. Keletą koncertų numa
toma surengti Neringoje. Liepos pa
baigoje Vilniaus filharmonijos sim
foninį orkestrą Palangoje pakeis 
Maskvos filharmonijos simfoninis or
kestras. V. Kst.
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UNITED TRUST

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

Parūpiname lengvomis

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

tynės vyksta Jugoslavijoje, Šveicari
joje, Ispanijoje ir Prancūzijoje.

Anykščiuose neseniai įvyko mote
rų futbolo turnyras, kuriame Plun
gės komanda laimėjo II vietą.

Šaudymo pirmenybėse Maskvoje 
Marijus Bernotas laimėjo I vieta. 
Iš galimų 150 pataikymij jis numušė 
144 taikinius.

Sov. Sąjungos bokso pirmenybė
se V. Bingelis sunkiasvorių klasėje 
laimėjo I vietą. A. Baltrimavičius ir 
R. Misiūnas laimėjo IH-as vietas.

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

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

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

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

MOKA:
už term, indėl’us 2 metam .... 6]/2%
už term, indėlius 1 metam 6!4% 
už taupomąsias s-tas (savings) 6 % 
už depozitus-čekių s-tas.........  516%

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

D UODĄ PASKOLAS: 
asmenines — iki $10.000 816% 
nekiln. turto — iki $50.000 816%

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 — ARDAGH. 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-?0.000. 
Namas be skolų. . . , . „ ,
RONCESVALLES — HIGH PARK BLVD. Krautuve 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 1 NAMUS

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- VyT V flRDAIKKA*! 
jamą nuosavybe, mielai jums patarnaus ____

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

W. V A S I S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių.
Skambinti — J. GUDAS
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont.

Federacinius kalėjimus tvar
kantis ministeris J. P. Goyer 
vėl spėjo išgarsėti keturiolikos 
sunkių nusikaltėlių pabėgimu iš 
naujo “absoliučiai saugaus” Mill- 
haven kalėjimo Ontario provin
cijoje, kurin kaliniai buvo per
kelti iš pasenusio kalėjimo 
Kingstone. Dviejų 20 pėdų augš- 
čio tvorų vielas jie perkirpo tuo 
metu, kai kalėjimo aikštėje su
temose vyko beisbolo rungtynės 
tarp kalinių ir laisvų piliečių ko
mandos, o prižiūrėtojai kišeni- 
nėm elektrinėm lemputėm bu
vo apšvietę žaidynių aikštę, ne
norėdami dėl tamsos nutraukti 
nebaigto žaidimo. Tik dalį pavo
jingų kalinių pavyko sugauti. 
Tiesioginė atsakomybė, žinoma, 
tenka Millhaven kalėjimo virši
ninkui D. Clark, bet netiesiogiai 
yra kaltas ministeris J. P. Goyer, 
praktikuojantis sunkiai bepatei- 
sinamas sušvelninto kalėjimų 
režimo reformas.

Federacinio parlamento nuta
rimas sustabdyti mirties baus
mes penkeriem metam visiems 
žmogžudžiams, išskyrus polici
ninkų ir kalėjimų sargų žudi
kus, baigsisi š.m. gruodžio 27 d. 
Tame laikotarpyje mirti buvo 
nuteisti keturi tokie policininkų 
ir kalėjimų prižiūrėtojų žudikai, 
kuriem premjeras P. E. Tru
deau bausmę pakeitė kalėjimu 
iki gyvos galvos. Kanados Po
licininkų Draugijos suvažiavime 
Newfoundlando sostinėje St. 
John’s buvo griežtai pasisakyta 
už mirties bausmės grąžinimą ir 
netgi visų Kanados gyventojų 
referendumą šiuo klausimu, bet 
premjero P. E. Trudeau bičiu
lis J. P. Goyer atmetė šį polici
ninkų reikalavimą, nors statis
tiniai' duomenys rodo žmogžu
dysčių skaičiaus padidėjimą. 
Premjeras P. E. Trudeau pareiš
kė, kad šį klausimą turi spręs
ti ne Kanados gyventojai refe
rendumo keliu, bet jų išrinkta 
vyriausybė Otavoje.

Kanados statistikos duomeni
ms!, bedarbių skaičius birželio 
viduryje, lyginant jį su gegužės

Tel. 534-7525 ČESNAKAS-

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

geras vaistas 
česnakai (garlic) yra natūralus krau
ją valantis vaistas — padeda jom 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nciva* 
rūmų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PE ARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomųja bei stiprinamųjų 
galia. Stenkis būti stiprus Ir sveikos. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau Ir mažiau slogų tu. 
rasi žios česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio.

SPORTAS VISUR
Miuncheno olimpiada jau čia pat. 

Viso pasaulio lengvaatlečiai jau pil
nai pasiruošę. JAV lengv. atletikoje 
visuomet buvo stipriausia. Tai pa
tvirtino olimpinių žaidynių atranki
nės pirmenybės, kuriose pasiektas 
vienas naujas pasaulio rekordas ir 
pakartoti du. R. Seagren šuolyje su 
kartim peršoko 18-5% pėdų (5,63m) 
ir !"/(■ colio pagerino švedo K. Isaks- 
sono rekordą. Dar du amerikiečiai 
įveikė 18 pėdų augštj. 800 m. bėgi
me D. Wottle pakartojo P. Snell pa
saulio rekordą 1:44,3. Ir 100 m. bė
gime E. Hart šį nuotolį įveikė per 
9,9 sek. Dabar jis su kitais 3 ame
rikiečiais dalinasi pasaulio rekordą. 
Vokietė Ziebhart 400 m. nuotolį 
įveikė per 51,0 sek. ir pagerino pa
saulio rekordą 0,1. R. Vokietijos bė
gikės estafetėje 4x400 nubėgo per 
3:28,8. Senasis rekordas — 3:29,3. 
Švedas R. Bruch pakartojo amerikie
čio Jay Silvester disko rekordą — 
nusviedė įrankį 224-5 pėdų. Sov. Są
jungos ir V. Vokietijos lengv. atle
tikos rungtynėse vilnietis Kęstutis 
Sapka peršoko 2.24 m. ir pasiekė 
naują Lietuvos rekordą. Tai yra 
kartu geriausia šio meto pasaulio pa
sekmė. Pasaulio rekordas šioje sri
tyje yra 2.30 m. Pažymėtina, kad 
šiose rungtynėse V. Vokietijos mo
terys įveikė visuomet stiprias ruses 
139:117. Tarptautinėse rungtynėse 
Stockholme olimpinis meisteris lat
vis Janis Lūsis pasiekė naują pa
saulio rekordą jieties metime — nu
sviedė ją už 307-8% pėdos ribos.

Pietų Ontario lengvosios atletikos 
pirmenybėse rutulio stūmimo varžy
bose Harvey Barkauskas iš Montrea- 
lio laimėjo I vietą pasekme 54-6 pė
dos.

Profesijonalų golfo pirmenybė
se Milwaukee po pirmojo rato pir
mavo Tom Ulozas (65 smūgiai).
SPORTAS LIETUVOJE

Tragiška mirtis. Birželio 3 d. tra
giškai žuvo motorlaivių sporto rink
tinės narys, laivų mechanizmų ga
myklos vyr. inžinierius Eligijus Balt
ūsis. Jis buvo vienas šio sporto kū
rėjų. Jis statė ir projektavo moto
rinius laivus, kuriais jis pats lenk
tyniaudavo.

M. Paulauskas žaidžia Europos 
krepšinio rinktinėje, kuri rungty
niauja su JAV krepšininkais. Rung-

prieš 
ATLANTA CHIEFS

Profesijonalų futbolas
VARSITY STADIJONE

Trečiadienį, liepos 26,
8.30 valandų vakaro

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

AUSTRALIEČIAI...
(Atkelta iš 1 psl.) 

kalas (H) 16, Kalvaitis (H) 14, 
Vaičeliūnas (L) 3, Ignatavičius 
17, Kuncevičius (M) 8. Austra
lijos komandai vadovavo Jonas 
Gružauskas, o k a n a d i ečiams 
abiejose rungtynėse vadovavo 
Kęstutis Grigaitis.

Kanadiškoji spauda, ypač 
“The Globe a. Mail” liepos 17 
d. plačiai aprašė Australijos — 
Toronto ir Kanados lietuvių 
krepšinio rinktinių rungtynes. 
Dienraščio sporto skyriaus bend
radarbis James Christie savo 
reportaže mini A. Nausėdo ir 
ir australiečio J. Tamošiūno pa
reiškimus. Australijos lietuviai 
esą sudėjo $7000 krepšininkų 
kelionei, o JAV ir Kanados lie
tuviai prisidėjo. Šios rungtynės 
buvusios lietuvių jaunimo kon
greso dalis. Įdėta ir didoka nuo
trauka. A. S.

KANADOS ĮVYKIAI

PABĖGO PAVOJINGI KALINIAI
viduriu, padidėjo 16.000 ir iš
laikė tą patį 6,2%, kaip ir gegu
žyje. Bedarbių iki 25 metų am
žiaus skaičiaus nuo 11,3% gegu
žyje šoktelėjo iki 12,3% birže
lyje. Spauda paskelbė dalį fede
racinės liberalų partijos slaptų 
dokumentų, pagal kuriuos parti
ja pagrindinį dėmesį rinkimi
niame vajuje planuoja"skirti pir
mą kartą rinkimuose dalyvau- 
siantiem trim milijonam 18-24 
metų amžiaus jaunuolių, šių do
kumentų paskelbtų ištraukų tik
rumo vyriausybė Otavoje lig šiol 
nebandė paneigti. Ryšium su 
tuo, prisimena jaunimo ir vieti
nės iniciatyvos programos, pa
reikalavusios daugelio milijonų 
dolerių, kuriomis daugiausia pa
sinaudojo minėto amžiaus jau
nuoliai, o išmesti milijonai nepa
rūpino nuolatinio darbo. Jau
nuolių sugalvotuose planuose 
buvo tokių absurdiškų dalykų,

0

Ateitininkų žinios
Wasagos stovykla prasideda šį sek

madienį, liepos 23. Mišios stovykloje 
bus 11 v. Tuoj po Mišių įvyks ofi
cialus stovyklos atidarymas. Kurie 
dar nėra užsiregistravę, galės užpil
dyti registracijos blankus stovykloje. 
Prašome nevežti stovyklautojų šešta
dienį, nes tik šeštadienį po pietų bai
giasi dabar vykstanti parapijos jau
nimo stovykla. Nepamirškite atsi
vežti šilto miegmaišio (gali būti šal
tos naktys), pagalvės ir kitų asme
ninių reikmenų. Stovyklautojai, ku
rie turi, prašomi atsivežti muzikos 
instrumentus. Nesivežti radijo apa
ratų, komikų ar kortų, nes tos dvi 
stovyklos savaitės yra skirtos nau- 
dingesniam laiko praleidimui. Taip 
pat primenama, kad kiekvienas sto
vyklautojas privalo surinkti globėjų 
(sponsors) žygiui, kuris bus organi
zuojamas "Ateities” žurnalui parem
ti. Jeigu dar kas norėtų gauti infor
macijų, prašomi skambinti V. Koly- 
čiui tel. 654-5481. Iki pasimatymo 
stovykloje!

Skautų veikla
• Liepos 15 d., pasibaigus II PLJ 

Kongreso stovyklai Romuvoje, pra
dėjo stovyklauti jūrų skautai-tės, su
plaukę iš Toronto, Čikagos, Klevelan- 
do, Bostono, Buffalo ir kt. vietovių. 
Tuo būdu jie paminėjo jūrinio skau- 
tavimo 50 m. sukaktį. Šimtinė sto
vyklautojų kviečia visus į Romuvą šį 
šeštadienį, liepos 22 d. Bus įdomi 
jūros dienos programa. Stovyklą su
organizavo Brolijos-Seserijos jūrų 
skautų-čių skyriai, kuriem vadovau
ja jūr. s. A. Empakeris ir s. M. Va
siliauskienė.

• X-toji jubilėjinė Romuvos sto
vykla prasideda šį sekmadienį, lie
pos 23. Stovyklautojus prašome su
važiuoti ne šeštadienį, bet sekma
dienį, liepos 23 d. Pirmas maistas 
bus duodamas 3 v. p.p.

• Sveikiname brolį Auksuolį Va
liūną, laimėjusį II PLJ Kongreso fo
to parodoje II vietą už darbą “Nykš
tukas žaliame debesy”.

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

• Ps. B. Abromaitienė, talkinama 
p. M. Stanionienės, iškepė 500 bara
vykų ir nuvežė juos II PLJ stovyk
lai.

• II PLJ Kongreso užbaigimo ruo
šai daug talkino “Šatrijos” tunto 
skautininkės ir vadovės. C. S.

kaip pvz. žuvėrdų suskaičiavi- 
mas Kanados Atlanto pakrantė
se, antkapių studijavimas kapi
nėse ir net labai abejotinos ver
tės filmo “Shadow of Dracula” 
finansavimas iš federacinio iždo, 
kuriam pinigus yra sudėję dir
bantieji kanadiečiai pajamų mo
kesčiais.

Spauda paskelbė valstybės 
sekretoriaus G. Pelletier depar
tamento pranešimą, kad daugia- 
kultūrės programos rėmuose pa
skirta $200.000 paruošti etninių 
grupių istorijoms Kanadoje. Si 
suma numatyta 20 grupių isto
rijoms, kurios apims tautybių 
atvykimą Kanadon, jų įsikūri
mą, kovą už savitos kultūros iš
laikymą ir jos kultūrinį įnašą 
Kanadai. Lig šiol jau yra užsa
kytos paruošti šių etninių gru
pių istorijos: arabų, kiniečių, 
olandų, Karibų salų, vokiečių, 
vengrų, lietuvių, lenkų, portu
galų, skandinavų ir škotų. Isto
rijų paruošėjai neminimi, bet 
mums jau žinoma, kad lietuvių 
istorija yra patikėta prof. R. 
Vaštokui, antropologijos sky
riaus vedėjui Trento universite-

(Nukelta į 8-tą puslapį)

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. • LE 1-3074 *Sav. P. Užbalii

----- 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 3370G 
Telefonas Veronika Laima Jakušovas,
813-362-1441 Broker

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

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

672 Landsdovvne Avė. • Tel. 53.1-6165

G psl. • Tėviškės Žiburiai • 1972. VII. 20 — Nr. 29 (1172)

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards nan..
Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 • 1611 Blooi St. ML
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 įklypas, 
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 pardavimes, 
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.

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

Pardavusiems bei pirkusiems per mus
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
5V2°/o už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
614% už 1 m. term. dep. 
6 Vi % už 2 m. term. dep.

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius
Kapitalas virš penkių milijonų dolerių

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

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

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

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

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

VYT. MORK1S, A. BUUDŽIUS

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

Savininkai: Antanas Paškevičius Ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

“DANISH CUSTOM FURNITURE
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

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

PARCELS TO.EUROPE

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

Homiltone įkyriu*:
293 Ottowo St. N., Hamilton. Ont. Tel. 549-2005 

čia gausite tekstilės gaminiui pigiausiomis kainomis; 
dideli* poiirinkima* skarelių, megztinių Ir kitų dalykų, 
kuriuo* gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ g-5g
prOgrQmos

97/ College St., Toronto 4, Ont. visi verslo bei
Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 rek ».?..TCln.»<»

LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai
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ČIKAGOS LIETUVIŲ HORIZONTE
(Atkelta iš 3 psl.)

negalėjo apibėgti visų parengimų, 
vykusių jaunimo kongreso ir taut, 
šokių dienomis. Rašančiam mielą 
įspūdi padarė šiomis dienomis per 
Lietuvių Forumo radiją Čikagoje 
perduotas M. Lenkauskienės prista
tymas užsienio lietuvių jaunimo de
legacijų II jaunimo kongreso atida
rymo iškilmėse Conrad Hilton vieš
butyje. M. Lenkauskienės žodžiai bu
vo tokie šilti ir taiklūs, išpinti lyri
ka, kad jų ilgai neužmirš tie, kurie 
girdėjo kongreso atidarymo iškilmė
se ar radijo bangomis. Lygiai ilgai 
nepamiršime ir Vokietijos lietuvių 
‘•Baltijos” kvinteto, kuris su gra
žiausiu pasisekimu pasirodė koncer
te Marijos Augšt. Mokyklos salėje 
taut, šokių šventės išvakarėse. Ypač 
jų padainuota daina "Oi, neverk mo
tinėle” su refrenu ir deklamacija pa
darė tokį gilų įspūdj, kad publika ir 
ašarojo, ir griausmingai plojo, sukė
lusi tokias ovacijas, kokias retai gir
dime toje salėje. Taip pat nemažai 
džiaugsmo suteikė Montrealio "Gin
taras", “Rasos” kvartetas, urugvajie
čiai šokėjai. Ir į šį vakarą, kaip dau
gelį kitų renginių, publika nesutil

po, nors ir buvo labai karštas va
karas. Taip pat malonų džiaugsmą 
teikia taut, šokių šventės leidinys, 
redaguotas Vyt. Radžiaus ir papuoš
tas dail. A. Korsakaitės viršeliu. Tik 
viena maža pastaba: kodėl choristų 
tarpe surašytas visas Čikagos Lietu
vių Operos choras, kai šalia "Daina
vos” šventėje dainavo tik maža dalis 
operos choro narių?

DR. ZENONAS AŠOKLIS
Didžiųjų švenčių išvakarėse, birže

lio 30 d., Lake Geneva, netoli Čika
gos, mirė vienas veikliųjų lietuviš
kos bendruomenės narių, buvęs lit. 
mokyklų mokytojas, vadovėlių auto
rius dr. Zenonas Ašoklis. Tai atsto
vas tos giminės, kuri Lietuvoje smar
kiai nukentėjo nuo sovietinės taut- 
žudystės. Veiionies brolis Fortūna
tas Ašoklis, LLA Žemaičių legijo- 
no vadas, žuvo partizaninės kovos 
lauke 1946 m., kitas brolis Stasys 
1951 m. buvo nužudytas Norilske. 
Velionis dr. Z. Ašoklis buvo surin
kęs nemažai medžiagos apie Lietu
vos partizanus, kurią prieš mirtį su
spėjo perduoti ja besidomintiems as
menims. Palaidotas liepos 3 d. Či
kagoje šv. Kazimiero kapinėse.

SAULT STE. MARIE, ONTARIO
BAUDŽIA ŽVEJUS. Daugiausia 

Čia pagaunamos žuvys yra lydekos ir 
sūdokai (pikerelės), o vietiniame 
“Sault Daily Star” dažnokai matome 
ištisus žuvautojų sąrašus, ypač ame
rikiečių nubausti] už nustatytos žu
vų pagavimo normos perviršijimą. 
Baudžia po $3 už kiekvieną viršnor- 
minę žuvį ir dar prideda teismo iš
laidas. O toji leistina norma ar kvo
ta yra mažoka — 6 žuvys kiekvienai 
žuvų rūšiai, tik ešerių žuvavimas ne
ribojamas.

Žuvautojų tarpe pasitaiko ne tik 
amerikiečių, bet ir mūsiškių tautie
čių iš JAV. Teko Echo ežere susi
tikti su A. Vanago lydimais pusbro
liais Viskantais iš Detroito. Jie dau
giau kaip savaitę su šeimomis atosto
gavo St. Joseph saloje, giminių A. 
V. Motuzų globojami. Prie Echo Bay 
ežero teko sutikti senus pažįstamus 
Oną ir Robertą Čepeles su šeima iš 
Čikagos. Jie, grįždami iš atostogų 
Kanados šiaurėje, sustojo pažuvauti 
ir žadėjo porą dienų praleisti mūsų 
mieste pas savo draugus St. B. Drus
kius.

NEPAGEIDAUJAMI SVEČIAI. 
Dirbantieji didžiausioje miesto dar
bovietėje ALGOMOS plieno fabrike 
nemokamai gauna JAV darbo unijos 
leidžiamą laikraštį “Steel Labor”, 
kurio birželio mėn. laidoje buvo įdė
ta Žinia, net pirmame puslapyje, kad 
vyriausias Kanados plieno darbinin
kų unijos pareigūnas William Ma
honey pasikvietė į svečius ruskelį 
Ivaną Kostiukovą — Sovietų Sąjun
gos didžiųjų metalų darbo unijos pir
mininką su visa palyda. “Steel La
bor” rašo, kad rusai pakvietimą pri
ėmė. Kelionė bus apmokėta kanadie
čių darbininkų pinigais — unijos na
rių mokesčiais. Sovietinės darbo uni
jos yra tik komunistų partijos ir 
vyriausybės įrankis, turįs tikslą iš
spausti daugiau iš savo vergų darbo. 
Tikrai neišmoks iš kanadiečių strei
kuoti ar statyti reikalavimus darb
daviams. Jeigu W. Mahoney norės 
ką nors išmokti ar priimti iš sovieti
nių darbo sąjungų, tai jį patį bent

kokiem metam reikėtų išsiųsti Sov. 
Sąjungon paprasto darbininko darbui 
ir gyvenimo sąlygoms — ne vodkai 
ir kaviarui.

IŠVYKO OKUPUOTON LIETU
VON atostogų Napoleeonas Aukštikal
nis birželio pabaigoje. Ten atostogaus 
3 mėnesius. Prieš pat kelionę jis te
lefonu iš rusų ambasados Otavoje 
lietuvių kalba ilgokame pasikalbėji
me gavo visą eilę patarimų bei pa
mokymų, kaip reikia elgtis kelionėje 
ir nuvykus. Korespondentas 1

ANTIKONGRESINE PETĮ CIJA. 
Kai visame laisvajame pasaulyje lie
tuvių kolonijos rinko aukas, organi
zacijos skyrė savo įnašus jaunimo 
kongresui, pas mus vienas tautietis 
rinko parašus peticijai, kad mūsiškė 
apyl. valdyba neskirtų lėšų tam rei
kalui. Pasirašė 39 asmenys — Bend
ruomenės nariai ir nenariai. Mūsų 
apyl. valdyba išsiuntinėjo paaiškini
mą apie gautą peticiją. Jame sako
ma, kad valdybai nėra žinoma, kaip 
parašų rinkėjas informavo pasirašiu
sius. "... valdyba mano, kad jis klai
dingai ir, gal būt, su kokiu nors kitu 
tikslu, pavieniai informavo bendruo
menės narius ir nenarius”. Valdyba, 
atsižvelgdama į susidariusią padėtį, 
paskyrė iš iždo tiktai $100, nors vi
suotinio susirinkimo 1971 m. gruo
džio 19 d. buvo leista skirti iki $300, 
nešaukiant visuotinio susirinkimo. 
Taigi, ši valdyba turėjusi teisę pa
skirti bent $100. Be to, savo pareiš
kime valdyba primena, kad jaunimo 
kongresas yra visiem svarbus įvykis, 
dėlto reikalingas visų paramos. Mū
sų kolonijoj iš viso surinkta $360 
(buvo prašyta $800), įskaitant val
dybos skirtą $100. Jaunimui atsto
vauti buvo pavesta Jurgiui Skardžiui, 
kuriam pačiam teko ir kelionę apsi
mokėti. Skt.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
išsilaikymo galimybes mokslo 
bei technikos pakeistame pasau
lyje. Vieni į ateitį žiūri pesimis
tiškai, kiti optimistiškai. Paskai
tininkas įsirikiavo į optimistų 
gretas, atmesdamas atominio 
karo galimybę šiame šimtme
tyje ir tikėdamasis būklės pasi
keitimo Sovietų Sąjungoje. Jo 
nuomone, ateityje dings nepasi
tikėjimas tarp išeivijos ir lietu
vių tautos, galės būti pradėtas 
glaudesnis kultūrinis bendravi
mas, o pailgėjęs žmonių laisva- 
daikis įgalins lietuvius daugiau 
dirbti lietuvybei. Patobulintos 
mokymosi priemonės, ypač 
techniniu požiūriu, padėsiančios 
lengvai išmokti lietuvių kalbą 
ir palaikyti ryšius tarp visame 
pasaulyje išblaškytų lietuvių. 
P a s k a itininko samprotavimai 
buvo įdomūs, tačiau jie labiau 
būtų tikę ne užbaigos iškilmei, 
bet kuriai kitai progai, kur yra 
galimos diskusijos.

Jaunimo sąjunga
Kongreso rezoliucijos dar ne

buvo paruoštos, tad jų vietoje 
rengėjų k-to pirm R. Sakadols
kis perskaitė šį pareiškimą:

II Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
K o n g r e sas, parengiamuosius 
darbus pradėjęs atskiruose kraš
tuose ir kolektyviai vykdęs Či
kagoje, Kento un-te, Romuvos 
stovykloje bei Toronte, i pasau
lio lietuvius kreipiasi Šiuo pa
reiškimu:

1. Nuoširdžiai dėkoja visiems, 
įgalinusiems kongresą įvykdyti: 
visų savo institucijų darbuoto
jams, visiems rėmėjams ir au
kotojams.

2. Kongresas nutarimams vyk
dyti ir jaunimo veiklai ryškin
ti bei planuoti įsteigė Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungą, ku
ri:

a. veiks PLB ribose, glau
džiai su ja bendraudama ir 
bendradarbiaudama;

b. atskiruose kraštuose bus - 
savarankiška ir autonomiška pa
gal vietos sąlygas bei galimy
bes;

c. jungs lietuvių jaunimo or
ganizacijas ir organizacijoms ne
priklausantį jaunimą ir derins 
bendrą lietuviškąją veiklą.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga savo pirmininku išrin
ko Antaną Saulaitj, SJ, valdy
bos narais — Nelidą Zavickaitę 
iš Argentinos, Edmundą And
riuškevičių iš Urugvajaus, 
Emantę Mikuckytę ir Vilių 
Ambrozevičių iš Brazilijos. Jau
nimo Informacijos Centras su
daromas JAV-se, ir jam vado
vaus Romas Sakadolskis.

II PLJK prezidiumas
Torontas,
1972 Jaunimo Metai, 
liepos 16 d.

Jaunimo kongreso užbaiga
Romo Kalantos dvasia

Maloni staigmena buvo kon
greso finansų komisijos vice- 
pirm. dr. Vyt. Vyganto prane
šimas apie Romo Kalantos var
do metinės $1.000 premijos 
įsteigimą jaunimui. Ją gaus 
jaunuolė ar jaunuolis, geriau
siai išreiškęs savo nuveiktais 
darbais R. Kalantos pasiaukoji
mo dvasią.

Kongreso užbaigos žodį tarė 
rengėjų komiteto pirm. R. Sa
kadolskis, pabrėždamas kongre
so metu jaunimo tarpe viešpata
vusią bendruomeninę nuotaiką, 
kuri sustiprino bendruomeniš
kumą. Tai liudija Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos įsteigi
mas PLB rėmuose. Padėkojęs 
visiems rengėjams ir dalyviams 
už tūkstančius darbo valandų, 
oficialią dalį ir tuo pačiu kon
gresą R. Sakadolskis užbaigė jo 
šūkiu: “Jaunimo darbas ir šir
dis — lietuvių tautos ateitis'.” 
Iš scenos buvo išneštos vėliavos.

Brazilijos jaunimo delegaci
ja, vadovaujama Arūno Stepo
naičio, oficialiosios dalies užbai
gimą pratęsė dovanų įteikimu 
PLB pirm. S. Barzdukui ir kon
greso rengėjų komiteto pirm. 
R. Sakadolskiui. S. Barzdukui 
buvo įteikta peleninė, padaryta 
iš Brazilijos medžio, suakmenė
jusio per milijonus metų, su lin
kėjimu, kad ir lietuvybė išei
vijoje išliktų gyva milijoną me
tų. R. Sakadolskis gavo Brazili
jos indėno išdrožtą iš medžio 
statulėlę.

Ovacijos “Baltijai”
Meninę programos dalį po 

trumpos pertraukos pradėjo iš 
V. Vokietijos kongresan atvy
kęs vyrų kvintetas “Baltija” — 
H. Bertulaitis, V. Lemkis, E. 
Rotkis, J. Jasulaitis ir S. Jasu
laitis. Šie jauni vyrai yra gerai 
susidainavę, išradingi interpre
tatoriai. Po linksmos dainos 
“Kokiais keleliais keliavau” jie 
įterpė kontrastinę dainą Mairo
nio žodžiais “Oi neverk, motušė
le”. Pradėta visišku pianissimo, 
ji išaugo iki galingo forte, per
ėjo i melodeklamaciją ir buvo 
užbaigta niūniavimu. Pirmąjį iš
ėjimą scenon “Baltija” užbaigė 
išeivijoje plačiai pasklidusia vil
niečio kompoz. Teisučio Maka- 
čino daina “Pilki keleliai dul
ka”. Spontaniška plojimų ban
ga koncerto dalyviai nenorėjo 
leisti “Baltijai” nueiti nuo sce
nos. Plojimai nutilo tik tada, 
kai buvo paaiškinta, jog “Balti
ja” dar kartą dainuos koncer
to užbaigoje. Tačiau ir tada ne
užteko “Baltijos” programon 
įtrauktų trijų dainų — “Dobi
luos”, “Karių dainos” ir “Kau
no studentų valso” — reikėjo 
pridėti “Užstalės dainą”, o iš 
salės girdėjosi balsai, reikalau

jantys “Batukų”, lietuvių kal- 
bon išverstos ispaniškos dainos, 
kurią taip pamėgo kongrese da
lyvavęs jaunimas. Ir šį kartą, 
kaip ir šokiuose, dalis dainos 
buvo palydėta ritminiu plojimu. 
Tenka stebėtis nepaprastu “Bal
tijos” kvinteto išpopuliarėjimu 
per tokį trumpą laiką. Plojimai 
po kiekvieno atlikto dalyko ta
po ovacijomis. Pagrindine “Bal
tijos” pasisekimo priežastimi 
tektų laikyti jaunimui patin
kantį* jų pasirinktų skambių 
dainų repertuarą ir nepaprastą 
dainininkų penkiukės nuoširdu
mą — kiekvienon dainon jie su
deda savo širdis. Būtų sveikin
tina, jeigu kuris mūsų fondas ar 
privatūs asmenys paskirtų lėšų 
“Baltijos” plokštelei išleisti. To
kią plokštelę bematant išpirktų 
mūsiškis jaunimas.

Fortepijoninei muzikai atsto
vavo dvi pianistės — Ramirez 
“Muzikos dėžutę” atlikusi N. Za- 
vickaitė iš Argentinos ir Villal- 
dos kūrinį “A more” pasirinku
si K. Valevičiūtė iš Brazilijos. 
R. Kubiliūtė iš Australijos skai
tė ilgą Australijoje gyvenančio 
poeto Prano Pusdešrio eilėraš
tį “Baltos avys, juodos lankos”, 
kuris iš tikrųjų yra daugiau pa
našus į dramos monologą apie 
Lietuvą, dėkingas deklamuoti. 
Jaunoji skaitovė, pasirodo, yra 
ne tik pianistė, bet ir gera dai
liojo žodžio interpretatorė.

Audringais plojimais buvo su
tikta ir išlydėta tautinių šokių 
grupė “Atžalynas” iš Urugva
jaus, pašokusi “Varkietį” ir 
“Malūną”. Visus žavėjo jų ori
ginalus tų šokių atlikimas. “At
žalynas” yra stipriausia tauti
nių šokių grupė visoje P. Ame
rikoje, nors Montevideo lietu
vių kolonija nėra didelė. Svei
kintinas jaunimo entuziazmas, 
davęs tokius gražius rezultatus. 
“Atžalyno” pasirodymai Čika
goje ir Toronte, be abejonės, 
bus graži paskata ir kitų P. 
Amerikos kraštų tautinių šokių 
grupėms bei ansambliams.

Pasirodyti turėjusias Brazi
lijos “Žarijas” — M. Draugelį, 
V. Zarauskaitę, L. Vosyliūtę, J. 
Silicką dėl vieno nario rankos 
susižeidimo pakeitė iš Hamilto
no atvykęs mergaičių choras 
“Aidas” su vadovu sol. V. Ve- 
rikaičiu. Aidietės padainavo 
“Partizanų dainą”, “Ateisiu”, 
“Namo” ir “Nemunėli”. Jos 
buvo Kanados lietuvių atstovės 
šiame gražiame jaunimo kon
certe. Puikiai akompanavo to- 
rontietis J. Govėdas. Programą 
gražiai pranešinėjo Toronto lie
tuvaitė Ramūnė Sakalaitė. Kon
certu buvo/užbaigtas daug en
tuziazmo jaunose širdyse sukė
lęs kongresas, kurio nutarimai 
bei įsipareigojimai bus pa
skleisti visame pasaulyje.

Vaišės ir ekskursijos
Užbaigus kongresą, KLB To

ronto apyl. pirm. J. Karpis apy
linkės valdybos vardu pakvietė 
visus dalyvius vaišėms į Prisikė
limo salę, kurion vos tilpo jau
nimas ir svečiai. Meninę progra
mą atliko Hamiltono “Aidas” ir 
sol. V. Verikaitis. Po vaišių jau
nimas linksminosi iki vidurnak
čio, grojant Čikagos neolituanų 
orkestrui. Liepos 17 d. apylin
kės rūpesčiu buvo surengta už
sienio jaunimui ekskursija į žy
miąsias Toronto institucijas ir 
bendri pietūs. Liepos 18 d. už
sienio jaunimas trimis autobu
sais išvyko ekskursijon po JAV- 
bes.

Kanadiškoji spauda
Apie jaunimo kongresą lietu

viškoji spauda, atrodo, plačiai 
rašys, jei gaus medžiagos. Už
baigos iškilmėse dalyvavo J. 
Šlajus, spaudos komisijos pirm., 
“Draugo” koresp. Pr. Alšėnas 
ir kt., tad reikia tikėtis jų re
portažų. Kanadiškoji spauda 
apie lietuvių jaunimo kongre
są nebuvo plačiai informuota, 
bet Toronto dienraštis “Star” 
liepos 17 d. paskelbė informa
cijų apie užbaigos iškilmes ir 
kitus kongreso darbus.

Pokongresiniai įspūdžiai
Kanados lietuviai nuoširdžiai 

stengėsi priimti jaunimo kon
greso dalyvius ir svečius. Nors 
pradžioje trūko nakvynių, bet į 
galą atsirado daugiau nei reikia 
(arti 200). Kaikurios šeimos pri
ėmė net po keletą viešnių bei 
svečių. Kongreso užbaigos komi
tetas, kad ir pavėluotai, gero
kai pasidarbavo organizuoda
mas programas, vaišes, pamal
das, ekskursijas. Viskas praėjo 
gana gerai, su pakilia nuotai
ka, nors nestokojo ir nesklan
dumų. Bene didžiausias jų — 
permažos patalpos. Dėl jų ir už
ėjusio karščio nukentėjo ir pa
maldų šventiška nuotaika. Tokia 
proga, kai į Torontą suvažiavo 
14 kraštų jaunimo atstovai, tau
tiečiai iš aplinkinių kolonijų, 
derėjo rinktis pamaldoms į To
ronto katalikų katedrą. Taip pat 
ir salė užbaigos aktui galėjo bū
ti parinkta erdvesnė. Kanados 
Lietuvių Diena Toronte praeina 
žymiai iškilmingiau. Menkino 
įspūdį ir rengėjų vėlavimasis. 
Tai dalykai, kurių, atrodo, gali
ma buvo išvengti. Visdėlto šie 
trūkumai toli gražu nenustelbė 
jaunimo kongreso nuotaikos bei 
jo entuziazmo. Kanadiečiai atli
ko savo dalį, kaip tuo vasaros 
metu buvo įmanoma.

Stebėtojai

Didžiausios ir gražiausios europietiškai mėsos ir skanėstų krautuvės.
Geros kokybės gaminiai. Dide*is pasirinkimas. Konkurencinės kainos.

SPECIALŪS B a w Ml M MM M MIA 
k“šTvLtĘ t i p -top M E ATS

1727 BLOOR ST. WEST (prieš Keele požeminio Stoti)
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL

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

NUO L 0 1 NOS IKI D A N G O R A 
VERSLO BEI PRAMONtS PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

Petras Prakas
Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

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

Frank Barauskas
REALTOR

Frank Barauskas
Insurance Agency Limited

^ 231-2661

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

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.
Dovanot be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 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.

ptTo* Baltic Exporting Co.
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 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU 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.

Studentų saugumas 
darbe - dabarties ir 
ateities palūkanos

Studentai yra Kanados ateitis. In-
vestuokite j juos. Jie gali atlikti jums 
visokius darbus ir atliks ištisą vasarą.

Jei esi vasaros darbo studentas, iš
moki dirbti saugiai. Klausyki ir stebėki 
atidžiai. Naujos galimybės, nauja dar
bo eiga ir aplinka bus labai naudingi 
dalykai, jei baigsi dieną laimingai. Rū
pinkis pats savimi. Tai savisauga. Ji 
padės tau ir kitiem aplink tave. Sau- , 
guma įpročiai duoda geras palūkanas 
dabar ir ateityje. Tad laimingos va
saros!

Jei esi darbdavys, atsiminki, kad 
studentai laukia jūsų paaiškinimų apie 
jų pareigas ir pasitaikančius pavojus 
darbe. Supažindinki juos su atitinkama 
saugumo apranga, reikmenimis ir, svar
biausia, įdieki juose tinkamą laikyseną 
vengti pavojaus. Ko jie išmoks dabar4, 
to mokys ateityje.

Savisauga. Ji padeda.
The Workmen’s Compensation Board and The Safety Associations, Ontario

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

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

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

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

Gerardas Balčiūnas^ 233-9632
Advokatas (barrister, solicitor)^

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

Bloor Autorite Garage *a9rJ ^SVcoUege6)'
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

A & R TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS

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

Priėmimo laikas pagal susi
tarimą telefonu 537-1708

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O 
Wiktoria BUKOWSKA, B.0 
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno:

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

Telefonas 534-0563

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

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

OKULISTAS
S. B ROGOWSKI, O.D.

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

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

OKULISTAS
L LUNSKY, R.O.

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

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

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS,

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILJYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

INSURANCE
DUDA 769-4C12

2231 Bloor Street W.
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$v. Jono Kr. par. žinios
— Parapijoje lankėsi vysk. Anta

nas Deksnys, Vakarų Europos lietu; 
vių vyskupas. Ganytojas aplankė lie
tuvių kapines ir taip pat susipažino 
su parapijos išsikėlimo planais bei 
vietove.

— Gerojo Ganytojo stovykla pra
dėjo trečią savaitę. Ji baigsis šį sa
vaitgalį. Nuo liepos 24 d. stovyklą 
užims Lietuvių Fronto Bičiuliai išti
sai savaitei.

— Pamaldos Springhurste sekma
dieniais 10 ir 11 v.r.

— Praėjusią savaitę palaidotas a. 
a. Viktoras Mikšys ir Salomėja Sat- 
kevičienė. Velionių artimiesiems gi
li užuojauta.

— Praėjusį sekmadienį parapijos 
bažnyčioje pamokslus pasakė kun. 
Juozas Margis, tėvas marijonas, 23 
metus besidarbuojąs Rosario liet. Sv. 
Kazimiero parapijoje Argentinoje.

— šį sekmadienį Springhurste Mi
šios 10 v.r. už a.a. Oną Narušienę 
(užprašytos artimųjų); 11 v.r. — 
už a.a. Praną Kauną.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Kun. A. Žilinskas su šeima 
atostogauja nuo liepos 17 iki rug
pjūčio 5 d. Sekančios pamaldos bus 
rugpjūčio 6, sekmadienį, 9.30 v.r. 
Esant reikalui, prašoma kreiptis: j 
kun. Judt liepos 17-23 d.d. tel. 633- 
2158; į kun. Vanker liepos 24 — 
rugpjūčio ,5 d.d. tel 249-8851.

— Mirė L. Vaičekauskas. Palaido
tas liepos 19 d. lietuvių kapinėse. 
Apeigas atliko kun. A. Trakis iš Či
kagos.

Dr. J. Urbaitis nuo liepos 15 
iki 31 dienos išvyksta atostogų.

Dienraštis “The Toronto Sun” 
spausdina gana daug skaitytojų 
laiškų. Kaikurie jų paliečia ir 
Lietuvos įvykius. Liepos 12 d. 
lailoje įdėtas ta tema A. J. Ka
la laiškas.

Juozas Rusas, kurio tėvai gy
vena Toronte, pamėgo Yukono 
teritoriją ir ten darbuojasi. Vie
tiniame laikraštyje išspausdin
tas ilgas jo rašinys apie Yuko- 
ną ir jo architektūrinį aspektą, 
kuris esąs apleistas. J. Rusas, 
atrodo, gyvena Whitehorse 
mieste — Yukono administraci-' 
niame centre. Tai turbūt vienin
telis lietuvis toje srityje.

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

REIKALINGA MOTERIS nuvesti 6 
metų mergaitei į mokyklą ir atgal. 
Skambinti tel. 535-6651.

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

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

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti B. Tarvydui tel. 7674737.

MORTGICIAL Dėl pirkimo, pardavi
mo ar Investavimo į naujus mortgi- 
člus prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.

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

JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
išvalymus rūsių, kiemų ir perkraus- 
tymo darbus. Skambinti po 5 v. p. p. 
tel. 5354329.

' ’ ------ - - . - - ----------- ---
LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ

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

Įvairios savo pastate rūkytos dešros ir mėsos, lietuviški sūriai, 
paršiukai, rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai ir kt. 
užsakymai priimami ir telefonu. nemokamas pristatymas

DĖMESIO!
Pranešame, kad per š.m. liepos mėnesį automobilių kainos 
sumažintos:

MOSKVIČIUS 412 IZ $3059.00
MOSKV1ČIUS 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 IŠTAIGA 

BALTIC EXPORTING Co.
480 Roncesvalles Ave., 
Toronto 3, Ontario

Prisikėlimo par. žinios
— Mišios trečiadienį, ketvirtadie

nį ir penktadienį, 8 v. — už a.a. 
Petrą Sidarą, užpr. sūnaus Petro Si- 
daro; šeštadienį 8.30 v. — už a.a. 
Praną Trukanavičių, užpr. B. Tru- 
kanavičiaus; 9 v. — už a.a. Pijų ir 
Nataliją, užpr. J. Šarūno; ateinantį 
sekmadienį 9 v. — už a.a. Jurgį 
Smolskį, užpr. J. Smolskienės; 10 
v. — už a.a. Eleną šiukštienę, užpr. 
A. Šiukštos; 11.15 v. — tretininkių 
intencija, užpr. Toronto tretininkių; 
pirmadienį 8 v. — už a.a. Izabelę, 
Adelę ir Uršulę, užpr. Matusevičie- 
nės; antradienį 8 v. — už a.a. A. 
Balnį, užpr. G. Kuchalskienės.

— Pakrikštyta: Larisa Marija — 
Liudo ir Gražinos Matukų duktė; Tif
fany Nicole — Vaclovo ir Jeanette 
Stanevičių duktė.

— Nuoširdi užuojauta p. E. Ker- 
berienei, mirus jos mamytei S. Sat- 
kevičienei.

Tėvų pranciškonų surengta 
jaunimo stovykla Wasagoje pra
dėjo antrąją savaitę. Vadovybę 
sudaro: komendantas — P. Mi
niota, kuriam talkina J. Vin- 
gelienė ir K. šapočkinas. Pas
tarasis dar rūpinasi ir stovyklos 
ūkio reikalais. Dvasios reikalai 
patikėti Tėvo Tado globai. Vyr. 
mergaičių vadovė — R. Bukšai- 
tytė. Jai talkina L. Vaitiekūnai
tė, V. Vingelytė, J. Simonaitytė, 
A. Danaitytė, D. Vaškevičiūtė ir 
R. Bumbulytė. Vyr. berniukų 
vadovas — B. Vytis-Vrublevi- 
čius. Jo talkininkai: J. Grigonis, 
kuris kartu eina ir akordeonis
to pareigas, A. Kaknevičius, R. 
Trumpickas, A. šeštokas ir V. 
Gedrimas. Pirmoj savaitėj akor
deonistui padėjo R. Punkris. Li
goniais, kurių netrūko jau nuo 
pat pirmos dienos, nuoširdžiai 
rūpinasi K. Poškienė. Turbūt 
svarbiausios pareigos tenka šei
mininkėms, kai reikia alkanus 
pamaitinti. Sumaniai vadovau
jant S. Simonaitienei, visus ska
niai maitina B. Greičiūnienė, J. 
Gedrimienė, A. Vaitonienė, E. 
Krivienė, G. Vaitkienė ir A. Du- 
binskienė. Visiems ir visur tal
kina mūsų veteranas A. Baltru
šaitis. Stovykla baigiasi šį šeš
tadieni. Po jos bus ateitininkų 
stovykla.

Liudvikas Vaičekauskas, 69 
m., mirė liepos 16 d. Laidoja
mas šį trečiadienį 2 v.p.p. lie
tuvių kapinėse.

Lietuvių medžiotojų ir žūk
lautųjų klubas “Briedis” Sault 
Ste. Marie, Ont., atsiuntė “TŽ” 
$20 auką. Nuoširdus ačiū už pa
ramą.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems, 

dalyvavusiems a.a. Konstantino 
Striaupio laidotuvėse.

VI. Mikolainis

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

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

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd. 
Atlieku visus elektros 

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

BARON ESSA
Beauty Salon

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

Tel. LE 1-3098

Jį LFB studijų ir poilsio savaitė 
į pradedama SPRINGHURSTE 

| liepos 22, šeštadienį,
| 7.30 v. v.

})) Programų atliks: rašytojas Aloyzas Baronas
\\ iš Čikagos, solistas Vaclovas Verikaitis ir 
l/l muzikas Jonas Govėdas.

f ŽODŽIO IR DAINOS

AKARU
J Parengimas įvyks OAKVIEW COMMUNITY
(( --------------------------CENTER SALĖJE
I (prie Mosley gatvės netoli Springhurst Beach).
m Kviečiame visus dalyvauti.

PO PROGRAMOS — susipažinimo

šokiai
(SU VAIŠĖMIS)

Rengėjai

■

►

►

ROMUVOS stovyklos
-4- | q Maloniai kviečiame visus ROMUVOS

VI LlllV Llu steigėjus, rėmėjus darbuotojus,

skautų-čių tėvelius ir plačiąją visuomenę atsilankyti į

ROMUVOS dešimtosios stovyklos
vidurinio savaitgalio iškilmes LIEPOS 29 - 30 dienomis

Liepos 29, šeštadienį, 9.30 vai. vakaro - stovyklos laužas

■

Liepos 30, 
sekmadienį

11 v.r. iškilmingos Mišios
11.30 v.r. naujo kryžiaus- 

paminklo šventinimas

12 v. iškilminga sueiga — 
praėjimas

2 v.p.p. visų svečių bendri pietūs
X stovyklos vadovybė ir Romuvos valdyba

PASAULIO ESTŲ FESTIVALIS TORONTE
Liepos 8-16 dienomis įvykęs 

pirmasis laisvojo pasaulio estų 
festivalis Toronte sutraukė apie 
15.000 dalyvių, kurių pusę su
darė vietiniai estai (Toronte gy
vena apie 12.000). Tai buvo estų 
meno ir kultūros dienos. Ištisą 
savaitę vyko meno parodos, kon
certai, vaidinimai, sportinės var
žybos, simpoziumai, jaunimo se
minarai, literatūros vakarai, mo
kytojų konferencija, organiza
cijų suvažiavimai. Festivalio vir
šūnė buvo liepos 15, šeštadienį. 
Nuo pat ryto užviešpatavo To
ronte estų renginiai. Pirmasis 
jų — milžiniška laisvės de
monstracija. Nuo Ontario parla
mento rūmų 10.000 estų, tvar
kingai išsirikiavę, su vėliavomis, 
orkestru, jauni ir seni, motinos 
su vaikais — žygiavo iki naujo
sios rotušės, čia kalbą pasakė 
buvęs Kanados premjeras J. 
Diefenbakeris. Jis priminė ru
sų okupaciją Estijoj, Latvijoj, 
Lietuvoj ir reikalavo Jungtines 
Tautas iškelti pavergtųjų tautų 
klausimą. Kanadoj užsienio rei
kalų ministerijos pareigūnai esą 
mano, kad tai suskaldytų JT. Be 
to, JT-se vyrauja dvigubas mas
tas — sovietinis blokas reiškia
si laisvai, o vakariečiai tyli. Kal
bėtojas klausė, kadėl nuo 1960 
m. joks Kanados atstovas JT ne
reikalavo, kad Sov. Sąjunga lai
kytųsi JT chartos. Azijos ir Af
rikos tautos Jungtinėse Tautose 
stipriai reiškiasi prieš tironiš
kąjį kolonizmą, bet nieko nesako 
prieš Sov. Sąjungos nusikalti
mus. Rusifikacija vyksta Balti
jos kraštuose, ir už 15 metų pusė 
jų gyventojų bus rusai.

Po pietų 4.30 v. Toronto pa
rodų aikštės kolizėjuje įvyko 
dainų šventė, kurioje dalyvavo 
1000 choristų ir apie 10.000 
klausytojų. Šventės programa 
pradėta sekundės tikslumu. 
Įžygiavo chorai su savo vėliavo
mis iš viso laisvojo pasaulio. Su
giedojus Kanados himną, prasi
dėjo apie 15 min. trukusi reli
ginė dalis: choralas, vyskupo K. 
Veem iš Stockholmo žodis, gies
mė, palydima orkestro. Po to 
žodį tarė rengėjų pirm. R.

“T. Žiburiai” atostogaus dvi 
savaites; neišeis rugpjūčio 10 ir 
17 d.d.

JAV ir Kanados Lietuvių 
Fronto Bičiulių studijų ir poil
sio savaitė, kuri paprastai ren
giama Dainavoje, š. m. įvyks lie
tuvių vasarvietėje Springhurst 
Beach. Tokia savaitė čia buvo 
surengta lygiai prieš 10 metų. 
Savaitės dalyviai apsigyvens 
lietuvių vasarnamiuose, o dalis 
— moteliuose. Paskaitoms ir 
maitinimuisi bus naudojamos 
Gerojo Ganytojo stovyklos pa
talpos. (Stovyklos raštinės tele- 
fonos: 1-705-429-5633).

Studijų savaitė bus nuo liepos 
22 ligi 29 d. šeštadienio vakarą, 
liepos 22 d., 7.30 v. bus oficialus 
stovyklos atidarymas Oakview 
Community Centro salėje (Mos
ley St. prie 16 g-vės). Čia bus 
koncertas - literatūros vakaras, 
kuriame dalyvaus rašytojas Al. 
Baronas, sqL V. Verikaitis ir 
akompaniatorius J. Govėdas. Po 
meninės programos — susipaži
nimo šokiai su vaišėmis, čia bus 
paskelbta ir tolimesnė studijų 
savaitės tvarka.

Studijų savaitėje yra sutikę 
dalyvauti paskaitininkai: dr. A. 
Damušis, dr. A. Klimas, dr. V. 
Vardys, dr. G. Procuta, Kęst. 
Girnius. Al. Baronas, inž. R. Ku- 
dukis ir St. Barzdukas. Visų 

Kreem ir Estijos konsulas iš 
JAV E. Jaakson. Įžanginė dalis 
baigta Estijos himnu.

Dainų šventės programą at
liko jungtiniai chorai — vaikų, 
moterų, vyrų ir bendras. Atski
rai koncertavo pučiamųjų or
kestras. Simfoninis orkestras 
palydėjo moterų choro dainas. 
Galingai skambėjo bendras cho
ras ir orkestras. Pabaigoje visi 
dirigentai gavo po dideli žalu
mynų vainiką kaip padėkos sim
bolį. Baigiamojoj kalboj buvo 
pranešta, kad sekanti' dainų 
šventė bus Stockholme už 5 
metų.

šeštadienio vakarą 9 v. įvyko 
tautinių šokių ir ritminės gim
nastikos šventė Toronto parodų 
aikštės sporto stadijone. Prieš 
pat šventės pradžią lietus py
lė kaip iš kibiro, bet nė kiek 
nesukliudė estams susirinkti. 
Kai reikėjo pradėti programą, 
lietus nustojo lijęs, ir viskas bu
vo atlikta pagal planą, žiūrovų 
matėsi minios — galėjo būti iki 
20.000. Tautiniai šokiai nebuvo 
labai imponuojantis spektaklis. 
Lietuvių šokių šventė Čikagoje 
buvo žymiai spalvingesnė, įdo
mesnė, turtingesnė savo moty
vais ir formomis. Labiausiai im
ponavo ritminė gimnastika, kuri 
tapo estams nemažiau tautine, 
kaip tradiciniai šokiai. Ją atli
ko apie 1000 mergaičių įvairaus 
amžiaus ir Įvairioj aprangoj. Jos 
čia parodė didelį žaismingumą, 
ritmo pajautimą, formų įvairu
mą, grakštumą, spontanišką 
drausmingumą. Romantišką at
spalvį teikė išradingi šviesos 
efektai.

Apie estų festivalį plačiai ra
šė visi Toronto dienraščiai, rodė 
televizija. Pasirodė net vedamie
ji straipsniai apie Estiją. Festi
valyje dalyvavo gana daug žy
miųjų kanadiečių ir šiaip kana
diečių publikos, jų tarpe užsie
nio reikalų min. M. Sharp, dar
bo min. O’Connell ir kt. JAV 
prez. R. Niksonas atsiuntė svei
kinimo telegramą. Visa tai estų 
ir Estijos vardą išnešė plačiau- 
sion viešumon. Tai nuopelnas 
vieningos estų iniciatyvos. Bvs.

paskaitų bei diskusijų bendrinė 
jungiamoji tema — “Lietu
viškosios išeivijos ateitis jauni
mo perspektyvoje”. Numatomas 
dar ir jaučio kepimas bei kitos 
pramogos. Penktadienio vaka
ras skiriamas Lietuvos partiza
nams ir kovotojams pagerbti. 
Studijų savaitės programoje 
kviečiami dalyvauti visi besido
mintys tautiečiai. V. A.

Rusų, kalba pradėta dėstyti 
Don Mills Annunciation katalikų 
mokykloje. Rusi) kalbos mokė
jimui patikrinti buvo pakviestas 
iš Otavos sovietinės rusų spau
dos korespondentas A. čekuolis. 
Daugelis tėvų tokiu neapdairiu 
mokyklos žygiu yra pasipiktinę. 
Jie parašė protesto raštą ir ren
ka parašus. Tai tikrai keista mo
kyklos laikysena. Lietuvių kal
ba iki šiol nėra įvesta nė vienon 
gimnazijon, nes atsiranda viso
kių kliūčių, o rusų kalbai ati
daromos durys, nors rusų tose 
mokyklose beveik nėra.

Buvę torontiečiai Irena ir Jo
nas Kliorikaičiai lankėsi pas gi
mines bei pažįstamus Toronte. 
Pirmiausia atvežė dukreles Ai
dą ir Rimą į šokių šventę Čika
goj, o iš ten aplankė Detroitą, 
Torontą ir per Vašingtoną po 
mėnesio kelionės automobiliu 
grįžta į savo dabartinius namus 
La Habra Kalifornijoj.

k

J-

Etninių grupių konferenciją 
nutarė organizuoti socialistinė 
NDP partija Toronte rugsėjo 
16-18 d.d. Esą Ontario vyriau
sybės organizuotoji konferenci
ja “Heritage Ontario” buvusi 
perdaug valdinė. Naujoji kon

ferencija būsianti nevaidinė ir 
svarstysianti šiuos klausimus: 
nepatenkinamą imigrantų vaikų 
mokymą, stoką ryšių su vyriau
sybe, kliūtis užsienio profesijo- 
nalams gauti darbą, unijų neno
rą priimti ateivius ir t.t.
KANADOS /VYKIAI

(Atkelta iš 6-to psi.)
te, šiam tikslui gavusiam $6.250.

Paskutiniame pusvalandyje 
prieš federacinio parlamento 
prasidedančias vasaros atosto
gas Toronto Trinity rinkiminės 
apylinkės atstovas Paul Hellyer 
užblokavo naujojo vaikų priedo 
įstatymo priėmimą. Lig šiol vai
kų priedus gaudavo visos kana
diečių šeimos, o pagal naująjį 
įstatymą priedų būtų neteku
sios $10.000 metinių pajamų 
gaunančios šeimos.' Maždaug
l. 500.000 šeimų naujasis įstaty
mas būtu padidinęs vaikų prie
dus. Tačiau problemą sudaro 
biurokratizmu nuspalvin
tas priedų paskirstymas pagal 
pajamas ir vaikų skaičių. Ac
tion Canada steigėjui P. Hel
lyer atrodė, kad neturtingie
siems padėti reikia ne vaikų 
priedų nežymaus padidinimo, 
bet kitų veiksmingesnių priemo
nių. Panašios nuomonės yra ir 
daugiau politikų net pačioje li
beralų partijoje.

Kanadiečių paskolos už sko
lon pirktus kasdieninius reik
menis 1971 m. pabaigoje padi
dėjo bilijonu doleriu ir pasiekė 
$12,7 bilijono sumą. Tokias pa
skolas finansavo: bankai — $5,8 
bilijono, didelius nuošimčius lu
pančios paskolų bendrovės — 
$2,4 bilijono, gyvybės draudos 
bendrovės — $781 milijonu, di
džiosios universalinės krautuvės
— $754 milijonais, namams 
skirtų techninių gaminių par
duotuvės — $160 milijonų, kiti 
smulkesni prekybininkai — 
$703 milijonais, kredito koope
ratyvai $1,7 bilijono, kredito 
korteles išduodančios Įstaigos
— $226 milijonais. Visi šie pa
grindiniai pinigu šaltiniai pa
skolų sumas padidino, išskyrus 
Įstatymo ribose lupikaujančias 
ir greito bei didelio pelno sie
kiančias paskolų bendroves, ku
riu paslaugos pernai sumažėjo 
$500 milijonų.

York valsčiaus teisėjas H. 
Waisberg Toronte nutarė išduo
ti 25 metų amžiaus amerikietį 
Karieton Armstrong JAV Wis
consin valstijos policijai. 1970
m. rugpjūčio 24 d. jis padėjo 
bombą prie Wisconsin universi
teto pastato, kuriame buvo įsi
kūręs kariuomenės matemati
nių apskaičiavimų centras. Nuo 
sprogimo žuvo 33 metų amžiaus 
fizikas dr. Robert Fassnacht. 
Wisconsin valdžia revoliucinin- 
ku pasiskelbusį K. Armstrongą 
nori teisti kaip eilini žmogžudį. 
Jo advokatai bandė įrodinėti, 
kad jų klientas yra politinis pa
bėgėlis. Teisėjui H. Waisbergui 
paskelbus snrendima. tas “poli
tinis pabėgėlis” jį išvadino fa
šistine kiaule ir iškoliojo pik
čiausiais žodžiais, pritariamas 
teismo salėj revoliuciją kelian
čiu bičiuliu. Tačiau ir tokiam 
nepageidaujamam svečiui Kana
dos įstatymai užtikrina apelia- 
ciios teise. Jo grąžinimas gali 
būti atidėtas ilgokam laikui.

Šv. Kazimiero par. žinios
— Mūsų bažnyčios priekinės du

rys, ypač didžiosios, yra reikalingos 
remonto. Tai delsiant padaryti, vė
liau bus didesnis darbas ir kainuos 
daugiau.

— Pasitaiko pas mus laidotuvių, 
kurių metu būna net už $1000 gėlių- 
vainikų. Ar nevertėtų panašiais at
vejais, kai karstas yra paskendęs vai
nikų jūroje, vietoje vainiko aukoti 
šv. Mišias?

— Užpraeitą savaitę iš mūsų baž
nyčios palaidotas Thomas O'Mara — 
airių kilmės. Velionis per paskuti
niuosius 35 metus lankėsi mūsų baž
nyčioje ir ją labai pamilo. Dar gy
vas būdamas prašė, jog po mirties 
būtų palaidotas tik iš mūsų bažny
čios. Velionies noras buvo išpildytas.

— Mirė St. Budzeikienė, 59 m., 
palaidota liepos 13 d. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Prasidėjo ateitininkų surengta 

jaunimo stovykla “Baltijoje” prie 
Sylvere ežero. Stovyklos komendan
tas — Raimundas Vilčinskas. Kiti 
stovyklos vadovai ir talkininkai: Da
na Blauzdžiūnaitė, Irena Danytė, Da
na Styraitė, Julija Adamonienė, J. 
Blauzdžiūnienė, Rimas Ališauskas, J. 
Bunys, Rimas Žitkus, Petras Aria
moms. Stovyklauja apie 50 asmenų.

— Skautų stovykla “Baltijoje” bus 
tuojau po ateitininkų stovyklos.

— Birželio 25 d. pakrikštytas Gle- 
nas Antanas — Glenn Holmes ir Ju
nes Rasimavičiūtės-Holmes sūnus. 
Liepos 2 d. pakrikštytas Kristoforas 
— Leon Hope ir Ritos Grybaitės- 
Hope sūnus.

— Mūsų parapijoje lankosi T. 
Juozas Aranauskas, SJ, ir T. Kazi

TORONTO,
Svečiai. Pasaulio lietuvių jau

nimo kongreso proga Toronte 
lankėsi daug svečių. Dalis jų 
domėjosi “T. žiburiais”. Prel. 
P. Ragažinskas iš Brazilijos vie
šėjo Toronte keletą dienų, ap
lankė pažįstamus, atnaujino “T. 
Z.” prenumeratą oro paštu. 
Anksčiau jis yra redagavęs Bra
zilijos lietuvių laikraštį “Mūsų 
Lietuva” ir klebonavęs lietuvių 
parapijoj. Šiuo metu jis, kaip 
V P. Amerikos Lietuvių Kon
greso Komiteto pirmininkas, rū
pinasi paruošiamaisiais darbais. 
Taip pat iš Brazilijos lankėsi 
“TŽ” redakcijoj kun. J. Šulcas, 
salezietis, jaunimo veikėjas; iš 
Argentinos — kun. J. Margis, 
MIC, A. Mičiūdas, lydimas p.p. 
Lapienių iš Delhi, Ont. Iš Urug
vajaus lankėsi kun. J. Giedrys, 
SJ; iš Vokietijos — kun. V. Da
mijonaitis, R. žutautaitė, K. Žu- 
tautaitė.

“The Toronto Star”, pasta
ruoju metu nemažai rašęs apie 
Lietuvos Įvykius, liepos 12 d. 
paskelbė plačią informaciją su 
didele antrašte “Unrest in Li
thuania worries Kremlin lea
ders”. Joje pakartotinai rašoma 
apie tris susideginusius lietu
vius, apie 17.000 tikinčiųjų peti
ciją, apie sporto rungtynes Vil
niuje, kur žiūrovai atsisakė atsi
stoti per Sov. Sąjungos himną 
ir mosavo lietuviškom vėliavom. 
Apie 150 suimta. Esą komunis
tų vadai susirūpinę esama būk
le. Be to, “Star” paskelbė UPI 
žinią iš Belgijos, kad Bruges 
mieste, kur lankėsi Sov. Sąjun
gos užsienio reikalų min. A. 
Gromyko, demonstrantų būrys
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mieras Pečkys, SJ. Parapijos klebo
nas pabaigė savo atostogas. Klebonui 
esant stovyklose, visais reikalais pra
šoma kreiptis į T. Kazimierą Raude- 
liūną, SJ. T. St. Kulbis išvyko į On
tario skautų stovyklą.

— Liepos 1 d. Valteris Pilypas 
Plioplis susituokė su Margarita M. 
Buzai te.

— Birželio 28 d. palaidotas Vla
das Stankevičius. Velionies artimie
siems gili mūsų užuojauta.

— N. P. Marijos seserų kongrega
cijos reikalais lankėsi vyriausia va
dovė sesuo Margarita Marija Barei
kaitė.

— Birželio 18 d. bažnyčioje surink
ta $135.22; birželio 25 d. — $168; 
liepos 2d. — $139.52; liepos 9 d. — 
$155.59.

Aktyviau dalyvaukime. 'TŽ” 
nr. 27 liepos 6 d. Montrealio 
kronikoje tilpo žinutė, kad ge
gužės 13 d. Montrealio tautinės 
grupės priėmė ir Kvebeko 
premjerui pasiuntė memorandu
mą, kuriame atkreipiamas ypa
tingas dėmesys į anarchistinio 
elemento įsigalėjimą Kvebeko 
provincijoje, kuris įsifiltravo į 
darbo unijas, visokiais būdais 
stengiasi griauti esamą demo
kratinę santvarką ir stengiasi 
įvesti nacionalizmu pridengtą 
kairiąją diktatūrą. Lietuvių ne
dalyvavimas tokio svarbaus po
būdžio pasitarimuose tenereiš- 
kia, kad daugumas mūsų tokiai 
santvarkai pritartume. K. L. B. 
Montrealio seimelio prezidiumas 
turėtų paskirti atstovus, kurie 
tokių' posėdžių nepraleidinėtų.

Skaitytojas

ONTARIO
šaukė "Laisvę Latvijai, laisvę 
Lietuvai!” Keli demonstrantai 
buvo suimti, jų tarpe du parla
mento nariai.

Jonas Sepulis (ne Šeputis, 
kaip per klaidą atspausdinta 
“TŽ” 28 nr.) baigė ketverių me
tų inžinerijos kursą bakalauro 
laipsniu Toronto .universitete.

“Miss Toronto” rinkimuose, 
kuriuos organizavo policijos at
letikos mėgėjų sąjunga, daly
vavo R. Kaminskaitė ir pateko į 
pirmąjį dešimtuką iŠ 49.

Prof. K. Skntpskells, anks
čiau studijavęs Toronto univer- 
sitetę ir vedęs torontietę, Aud
ronę Kuolaitę, atvyko atostogų. 
"T. ŽIBURIAMS" AUKOJO

$10: Vyt. Barisas, Gerardas Bal
čiūnas; $6: Juoz. Dženkaitis, E. Kro- 
nienė; $5: V. Endzelis, L. Puskepa- 
laitienė; rėmėjo prenumeratas po 
$10: už dvejus metus — Česl. Sen
kevičius, už vienerius metus — Alf. 
Sudeikis, dr. O. Vaitas, D. Vaitie
kūnienė, K. Lisauskas, Pr. Girdvai
nis, P. Liaukevičius, kun. Z. Smil
ga, J. Svenčiūnas, St. Rukša, K. Pa
kalniškis, D. Viskantienė, Kazys Oža- 
las, vysk. A. L. Deksnys, K. Mi- 
lasevičienė, Alg. Bielskus, dr. Pet
ras Tunkūnas, Vine. Stanislovaitis, 
dr. A. Pacevičius, Alb. Andriušis, 
Tadas Bartkus, St. Grigelaitis, V. 
Biliūnas; $3: Pr. Mickus; $2.50: J. 
Petraitis; $2: Wm. Kviet, A. Ratke
vičius, Jurgis Juodis; $1: kun. Z. Ra
manauskas, A. Paulauskas, I. Jurce- 
vičius, A. Matusevičienė, A. Janu
sas, A. Buškus, S. Indriksonienė, A. 
Razutis, St. Deveikis, J. Kazragis, F. 
Subačius, V. Karauskas. Nuoširdus 
ačiū spaudos rėmėjams.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

A D A M O N I S

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


