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Veidas pavardėje
Pagal nuo seno įsigalėjusį paprotį, civilizuotų kraštų žmonės 

turi vardus ir pavardes. Tuo būdu kiekvienas asmuo yra susijęs 
su pavarde, kurioje atsispindi jo dvasinis veidas. Ištarus kurio 
nors pažįstamo asmens pavardę, savaimingai kyla sąmonėje jo 
vaizdas su išoriniais ir vidiniais charakterio bruožais. Viešai ištar
ta pavardė tiesiogiai paliečia patį asmenį: pagyrimo atveju jis jau
čia pasitenkinimą, papeikimo — nuliūdimą, o įžeidimo — atvirą 
arba paslėptą pyktį. Taigi, pavardė yra tarsi asmens dalis, tarsi 
jo išraiška, ir todėl kiekvienas savo pavardei yra jautrus. Dar ne
priklausomoj Lietuvoj buvo pradėtas sąjūdis atlietuvinti suslavin
tas arba šiaip nelietuviškas pavardes. Didelio pasisekimo tas są
jūdis neturėjo, nes konservatyvūs lietuviai, įpratę kad ir prie su
slavintų pavardžių, nebuvo linkę taip lengvai jas keisti. Atsirado 
ir tokių, kurie viešai įrodinėjo pavardžių keitimo nenaudingumą, 
sakydami, esą tuo būdu kenkiama tęstinumui. Kas kita išeivijoj. 
Čia pavardės tiesiai laužte laužomos — jos ne tik keičiamos, bet ir 
žiauriai gadinamos, iškraipomos, suanglinamos, taip kad nekartą 
žmogus nusikala pavardę, kuri nėra nei lietuviška, nei angliška; 
populiariai tariant — nei velnias, nei gegutė...* * *

Kas gi verčia išeivijoj keisti pavardes? Atsakant į šį klausi
mą, tenka pasikliauti viena Toronto universiteto studija, atlikta 
sociologijos studentės N. Loach 1964 m. Ji apklausinėjo 610 as
menų, kurie buvo padavę prašymus įstaigai — Ontario Registrar 
— General Office pakeisti pavardes. Paaiškėjo, kad dauguma pra
šytojų yra lenkų, čekų ir ukrainiečių kilmės asmenys. Mažiausia 
prašytojų italų. Prašoma daugiausia angliškų pavardžių — Kelly, 
O’Leary, Adams, Grant, Bishop ir Ross. Mat, jos lengvai ištaria
mos ir populiarios. Studijos autorė taipgi patyrė, kad keičiantieji 
pavardes jau mažai ryšių beturi su savo kilmės tautinėmis grupė-

JAV kongreso narys Michael A. Feighan, žymus kovotojas prieš komunizmą, lietuvių ir ukrainie
čių tarpe. Iš kairės:: Algis Benešiūnas, prof. Michael A. Popp, ponia Florence Feighan, M. A. 
Feighan, dr. Zenonas Winitzky ir Julius Smetona. M. A. Feighan yra JAV kongreso narys nuo 1942

Savaitės (vykiai
MANOMA, KAD VIETNAMO KARAS PLĖSIS IR STIPRĖS,

nors fronte kariniai veiksmai paskutinėmis dienomis buvo kiek ap
rimę. JAV gynybos sekr. McNamara buvo apklausinėjamas senato 
užsienio reikalų komiteto. Ten jis pareiškė, kad jokia kita valstybė 
istorijoje nėra buvusi taip stipri, kaip JAV. Pasak jo, nesąmonė 
manyti, kad Vietnamo karas blogai vedamas. Šiuo metu Pietryčių 
Azijoje kovoja 325.000 amerikiečių. Visa tai atsiekta JAV be rezer
vų šaukimo, be algų ir kainų kontrolės ir be medžiagų atitrauki
mo civiliniam naudojimui. Sen. Fulbright paklausė McNamarą, ar 
istorija nėra įrodžiusi, kad turtingos tautos, tapusius galingos, tam
pa arogantiškomis ir pateisina savo veiksmus, primesdamos savo 
valią kitiems. Gynybos sekr. sutiko, kad taip, vėliau pridurdamas:
“Tikiu, kad mes buvome išim
tis.”

Saigone pasigirdo kalbų, kad 
gali įvykti vėl vyriausybės nu
vertimas. Tai neipareigotų nau
jąjį režimą organizuoti rinki
mus. Amerikiečių pareigūnai 
bando paveikti dabartinį premje
rą Ky, kad jis grąžintų gen. Thi, 
kurio atleidimas sukėlė budistų 
pasipriešinimą. P. Vietnamo ka
talikai pradėjo demonstruoti, 
reikalaudami nubausti budistų 
riaušininkus ir grąžinti į Vašing
toną amb. Lodge už nuolaidumą.

biuro narių amžiaus vidurkis yra 
68. Laukiama, kad ateis jaunes
nioji karta, kuri turės pakeisti 
krašto politiką ir pakelti krašto 
gerovę. Vašingtonas jau dabar 
siūlo pradėti derybas.

Indonezijos užsienio reik, mi
nisterijoj jau pučia nauji vėjai. 
Jakartos vyriausybė atšaukė ke
liolika ambasadorių, apkaltintų 
nesąžiningumu ar parama Kini
jai. Pekinge Indonezijos ambasa
dorius Djawoto apkaltino savo 
naująją karinę vyriausybę. Ja-

mis. Pvz. italai, -kurie gyvena tampriose savo bendruomenėse, ne
randa reikalo keisti savo pavardes. Daugiausia pavardes keičia 
antros ar trečios kartos čiagimiai, kuriems tėvų pavardės skamba 
perdaug svetimai. Be to, daug lemia vedybos: jei antroji pusė 
angliška, ypač moteriškoji, tai apsisprendžiamą už pavardės keiti
mą. Tuo būdu norima užtikrinti sau, ypač vaikams, socialinę bei 
visuomeninę vietą. Nevienas apklaustųjų asmenų pareiškę: “Dabar 
galės žmonės bent mano pavardę atsiminti”; “dabar nebūsiu klau
siamas iš kur esu”; “žmonės nebemanys, kad esame antros klasės 
piliečiai”; “vaikams bus lengviau mokykloje” ir pan. Prie to dar 
galima būtų pridėti verslinį motyvą: einantieji į verslus anglina 
pavardes, kad nebūtų laikomi svetimšaliais, bet savais žmonėmis, 
vertais pasitikėjimo.* * * *

Iš suminėtų motyvų aiškiai kyšo pagrindinis: diskriminacijos 
baimė. Tiesa, Š. Amerikos kraštų federacinės konstitucijos ir ra
šyti įstatymai diskriminaciją draudžia, tačiau šalia to ne tik JAV, 
bet ir Kanadoje* egzistuoja nerašyti ista t ymat,4av> nekalbant apie 
JAV rasinę diskriminaciją, kurie skirsto gyventojus į pirmos ir 
antros klasės piliečius. Praktiniame gyvenime tai labai ryšku net 
ir dabar, kai slaptoji diskriminacija yra sušvelnėjusi. Bet ar pa
vardės pakeitimu ji nugalima? Argi užsidėjęs anglišką kaukę su
darysi įspūdį, kad esi anglas? Reikia pastebėti, kad anglosaksai 
nėra jau tokie mulkiai, kad nematytų skirtumo. Noras prisiderin
ti pavardės suanglinimu yra menkavertybės komplekso pažymys. 
Toks asmuo neiškils angliškoje visuomenėje, nes jo charakterio 
menkybė negali būti pridengta nė skambiausia angliška pavarde. 
Juk teisingai sakoma, kad ne drabužis padaro žmogų vienuoliu. 
O ir anglosaksai gerbia ne falsifikuotos pavardės pilietį, o atvirą 
asmenį, kuris jų visuomenėje iškyla savo talentu, gabumais, veik
lumu, socialumu ir pan. Taigi, pavardės anglinimas nėra geras 
sprendimas. Jei kieno pavardė ilga, dargi su nelietuviška galūne, 
geriausia ją atitinkamai sulietuvinti. Juk yra daugybė gražių, 
skambių ir lengvai ištariamų lietuviškų pavardžių net svetimtau
čiams. Blogai daro tie, kurie savo pavardes žaloja: pvz. Kumpe- 
levičius tampa Kumpel, Vaškas — Vask ir t.t. Garbingiausias ke
lias pasilaikyti gražias lietuviškas pavardes, nes jose atsispindi ir 
asmens, ir tautos veidas. Pr. G.

m. Jis tikisi būti perrinktas š. m. gegužės 3 d.

KUR EINA PRANCŪZIJA?

Nuotr. V. Pliodžinsko

Prancuziįa streikuoja ir politikuoja
Ištikimas savo polinkiui neigti

politinių partijų vaidmenį ir an
kstyvesnį režimą, De Gaulle ir 
prezidentinių rinkimų išdavas in
terpretuoja tais pačiais jam įpras
tais kriterijais: esą rinkimai pa
tvirtino, iki kokio laipsnio palai
das, savyje prieštaringas opozici
jų pobūdis stato jas į beviltišką 
padėtį, siekiant .raidžios. Neturė
damas kitokio pasirinkimo, kaip 
tarp senojo palaidumo ir Naujo
sios respublikos (V), kraštas, pa
sak De Gaulle, rinkimų proga

J. LANŠKORONSKIS kų, kurių iniciatyva eina iš vals-

Lietuvių demonstracijos prieš Paleckį
OKUPUOTOS LIETUVOS 
JO PASAULIO

Laisvojo pasaulio spauda, radi
jas ir televizija paskelbė sensa
cingą žinią, kad So v. Sąjungos 
parlamentinės delegacijos pirmi
ninkas J. Paleckis, dalyvavęs tarp
parlamentinės unijos suvažiavi
me Australijoje, pasirašė po pe
ticija, prašančia Jungtines Tau
tas išlaisvinti Lietuvą iš rusų oku
pacijos. Grįždamas iš suvažiavi
mo Canberroje, J. Paleckis, neva 
okupuotos Lietuvos “preziden
tas”, sustojo Sidnėjaus aerodro
me, kur turėjo spaudos konferen
ciją. Jos metu viena šešiolikme
tė lietuvaitė paprašė jį autogra
fo. Jis mielai sutiko pasirašyti. 
Paskui paaiškėjo, kad jis pasirašė 
ant lietuvių jaunimo peticijos 
Jungtinėms Tautoms. Mergaitė 
spaudos žmonėms paaiškino, kad 
peticija apkeliaus visą pasaulį ir 
liepos mėn. bus Įteikta Jungti
nėms Tautoms. Reuterio žinių 
agentūra pastebi, kad Lietuva 
buvo okupuota Rusijos kariuome
nės 1940 m. birželio mėn.

Susigriebęs J. Paleckis repor
teriams aiškino, kad “karo nusi- 
kaltėliai-naciai”, gyveną Sidnėju
je. yra atsakingi už tą “įžeidimą”.

Sis incidentas rodo, kad lietu
vių jaunimas uoliai renka para
šus visame laisvajame pasaulyje 
po peticija, kuri bus įteikta 
Jungtinėms Tautoms kongreso 
metu.

Australijos lietuviai Paleckio 
lankymosi proga surengė de
monstraciją prie parlamento rū
mu. kur vyko tarpparlamentinės 
unijos posėdžiai. Demonstracijo
je dalyvavo ir kitų pabaltiečių. 
Daugelis demonstrantu nešė pla
katus su užrašais: “Paleckis —

“PREZIDENTAS” PASIRAŠĖ LAISVO- 
LIETUVIŲ PETICIJĄ JUNGTINĖMS TAUTOMS

Lietuvos išdavikas”, “Sovietų 
parlamentarai — Pabaltijo žudi
kai”, “Paleckio šypsniai — kro
kodilo, mintys — duobkasio” ir 
pan.

J. Paleckio pasiūlymu parla
mentų unijos atstovai nutarė se
kanti suvažiavima šaukti Maskvo
je-

Jau nepirmą kartą J. Paleckis 
vadovauja Sov. Sąjungos parla
mentinei (t.y. diktatūrinei) dele
gacijai, bet niekur kitur jis nebu
vo taip piketuojamas, kaip Aust
ralijoj.

Australai apie demonstraciją
“TŽ” redakciją pasiekė dien

raščio “The Canberra Times” ba
landžio 12 ir 13 d. iškarpos iš 
Australijos. Ten plačiai aprašyta 
parlamentų unijos suvažiavimas 
ir lietuvių demonstracija. Vienas 
reportažas pavadintas “Judas cry 
at Soviet delegate”. Paleckio 
nuotrauka įdėta net trijose vieto
se. Reportaže sakoma, kad apie 
20 lietuvių automobiliais atvyko 
iš Sidnėjaus su plakatais, 2.30 v. 
p.p. išsirikiavo ant vejos ties Aust
ralijos parlamento rūmais ir bu
dėjo iki 7 v.v., kai iš rūmų išėjo J. 
Paleckis su sovietine delegacija. 
Lietuvių grupė, kurioje beliko 
apie 10 asmenų, priartėjo prie so
vietų delegacijos vos per keletą 
pėdų ir ėmė karštai šaukti: “Si
beria is the only place you be
long, “Judas”, “Common dog”, 
“Traitor” ir “Who elected you”? 
Paleckis, kuris stovėjo delegaci
jos viduryje, sumišo ir atsakęs 
lietuviškai, kad demonstrantai 
esą išdavikai, nuėjo į delegacijos

(Nukelta į 7 psl.)

pirmą kartą maždaug nuo 100 
metų išryškino pozityvią ir aprėž
tą daugumą,- pritariančią politi
kai, kuri esanti pozityvi ir aiški. 
Tokią politiką turis vesti valsty
bės aparatas: tam tikslui tautinį 
mandatą gavęs valstybės galva, 
nuo jo priklausanti vyriausybė, o 
tokiai politikai remti parlamen
tas, turis apimti ištikimą daugu
mą, kuri, prezidentui kviečiant, 
apie ji spiečiasi. Tokia dabar 
esanti Prancūzijos padėtis, o atei
tis priklausanti nuo jos trukmės.

De Gaulle nesijaudina
Taigi, De Gaulle nėkiek nesi

jaudina, kad per pirmąjį balsavi
mą už jį buvo paduota tik 43% 
balsų, kiti balsai — už opoziciją. 

Į Vadinasi, didžiuma balsuotojų pa
sisakė prieš De Gaulle vedamą po
litiką: vieni — prieš ekonominę - 
socialinę politiką, kiti prieš užsie
nio politiką, dar kiti prieš .vieną 
ir kitą. Visa sudėjus, pasisakė 
prieš De Gaulle personalinę, prieš 
antidemokratinę politiką. Jo lū
kestis ir raginimas “masiškai” 
balsuoti už jį neišsipildė. Per ant
rąjį balsavimą, kai pasilieka tik 
du kandidatai, balsuotojai, netu
rėdami kitokio pasirinkimo, bal
suoja ne tik už kandidatą, kurio 
jie nori, kiek prieš tą, kurio jie 
nenori. Perbalsuojant De Gaulle 
surinko apie 54% balsų daugu
mą. Tai labai padori dauguma, 
prieš kurią demokratijoj bet kuri 
opozicija turi nusilenkti ir nusi
lenkė. Galima dargi teigti, kad 
De Gaulle šį kartą teisėtai ir tik-

rai demokratiškai pravestų rinki
mų pagrindu užėmė valstybės 
galvos postą. Pirmą kartą jis tą 
postą užėmė kaip visų pripažintas 
rezistencijos vadas, antrą kartą— 
painiose pilietinio karo grėsmės 
sąlygose (Alžerijos problema), kai 
buvo pakviestas vadovauti vy
riausybei beveįt* diktatoriaus są
lygomis, romėniška žodžio pras
me.

✓

“Plėtra pastovume”

tybinių ir nacionalizuotų įmonių 
bei įstaigų: geležinkelių* anglies 
kasyklų, dujų, elektros, pašto ir 
pan. Visi reikalauja, kad pragy
venimo minimumas būtų pakel
tas ir prilygtų bent privataus sek
retoriaus atlyginimų skalei, kuri 
yra augštesnė. Valdžia bando kai
nas stabilizuotu “duodama pavyz
dį” ir nekeldama kainų uz vyriau
sybinius patarnavimus — paštą, 
transportą, elektrą, dujas ir pan. 
Valstybės Įmonės dirba su nuos-
toliais, nacionalizuotos — be pel-Viešoji nuomonė, partijų va- '

dai, sindikatai^ parlamentarai, no ir neturi iš ko atlyginimo kel- 
daugis ir jo politikos šalininkų ti-,+’ ’’ ™daugis ir jo politikos šalininku ti- ti- Kontroliuodama kainas ir kre- 
kėjosi, kad tiek priekaištu sulau- ditą, keldama kainas kaikuriose 
kės De Gaulle “perbalsuotas”, jei ekonominio gyvenimo šakose 
ne radikaliai pakeis savo politiką, (pvz. augštos benzino kainos), vy
tai bent kiek pakeis savo vienval- riausybė patenka į prieštaravimų 
dystės stilių. Tokiu žymiu nėra, painiavą: ji pretenduoja būti li- 

naujas prezidentas”, jis bėralinė, skatina privatų investa-Kaip 
truputi atnaujino ar ir pakeitė 
vyriausybės sudėti. Siekdamas iš
sklaidyti priekaištus dėl užsitę- 
siančios ekonominės stagnacijos, 
gilėjančių socialinių ir ekonomi

vimą, pasisako už “free enterpri
se” principą, už būtinybę prancū
zų pramonininkams koncentruo
tis, kad galėtų išlaikyti užsieninę 
konkurenciją, bent Europos rė-

niu negerovių, butu stokos, pra- muose, bet tuo pat metu ji tai 
dedančio reikštis nedarbo, pra-;koncentracijai reikalingus kredi- 
monės plėtimosi stabtelėjimo ir tus diriguoja savo nuožiūra, daž- 
kitokių negalavimų, De Gaulle at- nai politiniais sumetimais skirda- 
leido iš pareigų ortodoksinės Ii- ma juos ateities nebeturinčioms 

•Įmonėms, kad laikinai jas palai
kytų, kol darbo jėgą galima bus 
tiksliau panaudoti. Niekas negin
čija ekonominio plano, kad ir ka
pitalistinės valstybės rėmuose, 
reikalingumo, bet spauda, sindi
katai, Įmonių vadovai tą planą 
kritikuoja dėl jo netikslingumo ir 
neteisingumo: valstybinės paja
mos neauga pagal plano numaty-

bėralinės politikos šalininką, 
“kainų stabilizacijos” plano auto
rių — Giscard d’Estaing ir jo vie
ton paskyrė buv. premjerą Deb- 
re, pavesdamas jam milžinišką 
departamentą, apimantį visas' 
ekonomines ir finasines augštą- 
sias institucijas. Vyriausybė 
šiuos metus paskelbė “sociali
niais metais”. Deja, naujasis eko
nomijos vadovas, po ilgų derybų mus, o kiek jos auga, nėra skirs- 
su imoniu savininkais, sindikatu tomos pagal teisingumą ir tuo bū- 
atstovais, * bankais, valstybinio du skriaudžiami darbo žmonių 
ekonominio plano specialistais sluogniai. žodžiu, viskas eina pa- 
būklei pataisyti nieko išganingo gal prancūzų patarlę: “quand le 
dar nesugalvojo ir priverstas ves- batiment va bien, tout va bien!” 
ti tą pačią ekbnominę politiką, (kai statyba eina gerai, viskas klo- 
teisindamas ją šūkiu “ekspansija 
pastovume”. Bet pastovi, tvirta 
vyriausybė ir tvirta moneta dar 
nėra ekspansija. Tuo tarpu pra
gyvenimas brangsta. Pasipylė ei
lė reikalavimų ir visa serija strei-

atstovais, bankais,

n

jas! gerai). O ta “statyba” kaip 
tik nesitaiso. Nepaisant vyriau
sybinių sau skelbiamų pasigyri
mų, krašto piliečiai esama socia
line būkle nėra patenkinti. Visus 
slegia kažin koks duslus nerimas

Winnipego jaunimas, dalyvavęs lietuviškoje televizijos programoje

Prancūzu parlamente vyko dis- kartoje “Ampara” savaitraštis 
kusijos dėf prez. De Gaulle veda- spėja, kad Kinija gali padėti su
mos politikos. Socialistu vadas'daryti Indonezijos vyriausybę 
Mollet apkaltino gaulistus dėl Pekinge. Daug augštų Indonezi- 
triju tarptautiniu sutarčių sulau-Jos valdininkų, jų tarpe diploma- 
žymb. Maurice Faure, nuosaikių- tų, atleisti iš pareigų. Jakartoje 
ju soc. vadas, pareiškė; kad De 2000 Indonezijos kiniečių užpuo- 
Gaulle nori Atlanto Sąjungą ne lė kiniečių ambasadą dėl Pekin- 
tvarkyti, o sunaikinti. Faure pa-igo vedamos politikos. Taip pat 
brėžė, kad geriausias laidas prieš Indonezijos studentai įsiveržė į 
agresiją yra amerikiečių jėgų bu- kiniečių konsulatą Jakartoje.
vimas Europoje. Gaulistai leng- Romoje lankėsi Sov. Sąjungos 
vai pravedė savo politiką parla- užs. reįk. mįn. Gromyko. Jo ke- 
mente — su jais balsavo ir ko- Įįonės tikslas buvo pagyvinti pre- 
munistai. j kybą su Italija. Spėliojimai, kad

Britanija perspėjo P. Afriką kalbėsis su popiežium, nepasi-
dėl alyvos tiekimo Rodezijai. tvirtino.
Nors alyvos bendrovės užtikrino 
britus, kad kasdien Rodezija te
gauna IS.CKįCJĄ’Klidnų,' tačiau iš 
tikro importuojama 16 sykių dau
giau. Rodeziją taip pat remia ir 
Portugalija. Tik naujosios Afri: 
kos valstybės, vadovaujamos juo
dukų, reikalauja griežtų priemo
nių prieš baltųjų vyriausybes P. 
Afrikoje ir Rodezijoje. Pr. savai
tę įvyko neramumų sostinėje Sa
lisbury ir kaimyniniuose vals
čiuose, bet greit viskas buvo nu-
raminta. Tik Smitho vyriausybė 
pratęsė karo stovį dar trims mė
nesiams.

Jau kuris laikas, kai viešai ne
sirodo Kinijos 72 m. vadas Mao 
Tsetungas. Spėliojama, kad jis 
sunkiai serga. Tačiau kiniečių 
komunistų partija turi tokią 
griežtą vidaus kontrolę, kad net 
diplomatiniai sluogsniai Pekinge 
negali patirti paslaptingų ėjimų. 
Ypač kontroliuojama spauda. Net 
Vakarų žvalgybos negali numaty
ti, kur yra negaluojantis kiniečių 
vadas Mao. Spėliojama, kad jis 
buvoja Šanchajaus ir Hangshow 
apylinkėse. Kiniečių kom. parti
ja šiuo metu turi 20 mil. narių ir 
yra labai disciplinuota. Mao mi
rus, dabartinis prez. Liu perim
tų vadovavimą. Kiniečių polit-

Britanijos karalienė Elzbieta 
II, sulaukusi40 gimtadienio, ati
darė naująjį parlamentą. Pasiū
lyta programa pramonės refor
mai. Atnaujintas plieno pramo
nės suvalstybinimas.

Ženevoje nusiginklavimo pasi
tarimai sekantį mėnesį nutrau
kiami, kadangi JAV ir Sov. Są
junga lieka prie savų pasiūlymų. 
Ir taip jau pasitarimai tęsiasi nuo 
sausio mėn.

Tūkstančio metų krikščionybės 
sukaktis Lenkijoj paminima daug 
mažesniu mastu nei buvo tikėta-
si. Visur šalia religinių iškilmių 
komunistinė valdžia rengia ka
riuomenės paradus, tarptautines 
futbolo rungtynes ir pan. Pvz. 
Gniezne, pirmojoj Lenkijos vys
kupijoj, pamaldose dalyvavo de
šimtys tūkstančių žmonių, tuo 
pačiu metu įvyko karinis para
das, kuriame kalbėjo komunistų 
šefas Wl. Gomulka. Pastarasis 
kaltino vyskupus, esą jie krikš
čionybės iškilmes panaudoja silp
ninti Lenkijos ryšiams su Sov. 
Sąjunga. Ir dėl popiežiaus neat
vykimo Lenkijon esą kalti vysku
pai. Gomulka oficialiai pareiškė, 
kad ir kitiems užsienio dignito
riams dėlto nebuvo duotos vizos.

Vėl derėjosi dėl Lietuvos aukso
■ “The New York Times” 1966 

m. balandžio 15 d. paskelbtoje in
formacijoje “British-Soviet Talks 
Fail to Settle Baltic States 
Claims” rašo:

Arti tris savaites trukusiom 
Londone derybom Sovietų Sąjun
gos ir Anglijos atstovai nepasiekė 
susitarimo dėl skolų išlyginimo. 
Tokios pat derybos pernai du 
kartus vestos irgi baigėsi nesėk
mingai. Britai reikalavo atlygini
mo už savo turtą Estijoj, Latvijoj 
ir Lietuvoj, kurias Sov. Sąjunga

1940 m. užėmė. Taip pat be rezul
tatų baigėsi derybos ir dėl atlygi
nimo už britų turtą nusavintą to
se Suomijos, Čekoslovakijos, Ru
munijos ir Lenkijos teritorinėse 
dalyse, kurias Sov. Sąjunga anek
savo 1939 ir 1945 m. Britų rei
kalavimai siekia $34.720.000, o 
Sov. Sąjunga reiškia pretenzijas į 
arti 16 milijonų dolerių vertės 
auksą, priklausantį Baltijos vals
tybių centriniams bankams ir lai
komą Anglijos Banke. Kitos so
vietu pretenzijos sudaro $5.040.- 
000.*

AMERIKIETIS RYGOJE
“Chicago Tribune” balandžio 

11 d. laidoje plačiai aprašė anie 
neseniai iš savo kelionės po Ry
tų Europą ir Artimuosius Rytus 
sugrįžusį respublikonų politiką 
Charles Percey. Dienraštis apra
šė Rygoje įvykusį incidentą, kurį 
iškėlė “Sovietskaja Latvija”. So
vietinis laikraštis buvo užsipuolęs 
Percey ir jo palydovus už tai, kad 
jie esą filmavę Rygos vaikus prie 
šiukšlių bei išmatų dėžių ir ilgų 
eilių prie krautuvių. “Soviets^ 
kaja Latvija” rašė, kad šį neleis
tiną dalyką sutrukdžiusi minia 
žmonių, kuri reikalavo, jog “pro
vokacinis” filmavimas būtų su
stabdytas. Tuomet šį incidentą

likvidavo pats Percey, jis iš apa
rato išėmė filmą ir, savaime su
prantama, jis dienos šviesoje bu
vo sugadintas.

Percey Čikagos spaudos konfe
rencijoje paaiškino, jog aprašy
mai Latvijos laikraštyje buvę ne
tikslūs ir skirti sovietinės propa
gandos tikslams.

Kvebeko provinciniai rinki
mai bus sekmadienį, birželio 5 
d. Pirmą kartą Kanadoje rinki
mai skelbiami sekmadienį. Kve
beko provinciniame parlamente 
yra 95 atstovai, kurių 63 yra li
beralai. Balsuoti galės sulaukę 
18 metų amžiaus.
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EMILIJA TADARAUSKIENĖ

mokestį, bet ir likviduoti Amerikos 
karines bazes, nebeleisti JAV bran-

turinį redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. 
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
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DARBO PAJAMŲ MOKESČIAI
Tai antras straipsnis, paruoštas Kanados valstybinių pajamų 

ministerijos mokesčių skyriaus, susitarus su Canadian Scene.

Gydymo išlaidos ir 
aukos labdarai
Kiekvienas gali pasinaudoti ar

ba standartine atskaita, arba įsta
tymo leista suma gydymui ir lab
darai. Neleidžiama pasinaudoti 
abiem galimybėm. Standartinė 
atskaita yra $100 kiekvienam as
meniui, gyvenančiam Kanadoje 
ištisus metus. Jei gyvenate Kana
doje tik dali metų, turite $100 
proporcingai padalinti. Galite įra
šyti standartinę atskaitą net ir 
tuo atveju, jeigu neturėjote jokių 
išlaidų gydymui ar nieko neauko- 
jot labdarai. Jeigu bendra suma, 
išleista gydymui ir labdarai, yra 
didesnė už standartinę atskaitą, 
turite surasti leidžiamą atskaityti 
sumą. Tam tikslui reikia panau
doti apskaičiavimą, nurodytą mo
kesčių formose ir: 1. paskaityti 
instrukcijas Income Tax Guide 9 
paragrafe2 nes čia tūkstančiai 
žmonių daro klaidas; 2. pridėti 
gydymo išlaidų ir labdaros aukų 
kvitus; 3. aukos labdarai turi būti 
įrašytos organizacijoms, o ne in
dividams. Be to, pažymėtina, kad 
Įrašyti gailma tik jau sumokėtas 
sumas. Negalite atskaityti 10% 
nuo savo pajamų, nebent tą sumą 
sumokėjote ir turite kvitus. Tai 
maksimalinė leidžiama metinė at
skaita.

Darbdavio padarytos
atskaitos
Kai pradedate dirbti Kanado

je, privalote pranešti darbdaviui, 
ar esate vedęs ir suteikti visas ži
nias apie žmoną, vaikus ir kitus 
gimines, kuriuos išlaikote. Iš šitų 
žinių nustatomos jūsų/asmeninės 
atskaitos. Jei darbdavys moka 
jums daugiau i dieną ar savaitę, 
negu siekia atskaitos tam laikui, 
jis pasilieka iš jūsų algos pajamų 
mokesčio reikalams ir Kanados 
Pensijų Planui. Kiekvienas darb
davys privalo tai padaryti. Sausio 
ar vasario mėn. ‘kiekvienas darb
davys jums duoda T4 formą, ku
rioje nurodoma, kiek jūs uždirbo
te ir kiek jis yra pasiuntęs jūsų 
darbo pajamų mokesčio ir Kana
dos Pensijų Planui. Jis siunčia 
nuorašus mokesčių departamen
tui. Jūsų darbdavys negaili atskai
tyti tikslios mokesčių sumos, nes 
nežino, kiek jums bus -leista at
skaityti gydymo išlaidoms, labda
rai ir kt. Tai reiškia, kad metų 
gale arba jūs dar būsite skolingas 
valstybei (paprastai nedaug), arba 
valstybė bus skolinga jums (nes 
darbdavys bus atskaitęs per
daug). Jei jūs dar turite primokė
ti valstybei, tai vistiek privalote 
užpildyti ' mokestini pareiškimą 
(Income Tax Return), nes tai bus 
vienintelis būdas gaut atgal ir 
permokėtas sumas. Jei nebūsite 
gavęs mokestinio pareiškimo for
mos paštu, ji galite gauti pašto 
arbo mokesčių įstaigoje.

Mokestinio pareiškimo 
užpildymas
Užpildant mokestini pareiški

mą (Income Tax Return) privalo
te suteikti visas informacijas, rei
kalaujamas formoje ir pridėti vi
sus kvitus, T4 lapelius, negyven
tojo formas ir kt. Pasirašę pareiš
kimą, siunčiate jį paštu specia
liam voke, kuris adresuojamas 
Taxation Data Centre, P.O. Box 
456, Ottawa, 2. Nereikia siųsti

daugiau kaip vieną pareiškimą. 
Neužtenka pridėti T4 lapelius, 
gautus iš darbdavio, prie neužpil
dytos formos. Palaukite kol gau
site visus T4 lapelius ir tada už
pildykite pareiškimo formą. Jei 
po to, kai pasiuntėte mokestinį 
pareiškimą, dar turite ką nors 
pridėti, privalote "painformuoti 
vietinę pajamų mokesčių įstaigą.

mentą, kuris buvo žinomas Stali
no valdymo pačioje pradžioje. 
Anuo metu sovietų ekonomistai 
buvo surikiuoti, sutartinai prana
šauti kapitalistinės santvarkos 
žlugimui. Numanu, kad kapita
listinė santvarka yra kintanti.

Pastaruoju metu daromas rim
tas posūkis i socialinę kryptį 
sprendžiant atsilikusius klausi
mus. Jo sėkmė priklauso nuo 
gyventojų apsisprendimo. Sovie
tuose gyventojai apsisprendimo 
laisve nesinaudoja, todėl ten gali
mas tik lūžis. Tiesa, kompartija 
kalba apie demokratiją, tačiau ir 
šios šnektos tarnauja apgaulei — 
paslėpti ne proletariato, bet kom
partijos diktatūrai. Komunizmas 

Niekad nerašykite dviejų mokes-^rend0 pr(5etariato kovoje už 
tinių pareiškimų ir nerašykite i būvį bet Rusijoje jis tapo asme- 

‘ T 4 ♦ I • ... .... .1 nu ir tautu vergija. Nūdieniai jos•Jei tunte neai^mų e^te į.viruotoja- ru&ošdami kapitaliz- 
vietinę mokesčių įstaigą. Uz pataj j muį kapą, jaU iškasė duobę ko
rimus ten mokėti nereikia. Pnes munizm7 nelemtiems bandy- 
eidami išstudijuokite kruopščiai

L. Brežnevas smogė i kapitalis
tinės santvarkos ekonomiką, la
bai svarbų, bet ne lemiantį veiks
nį:

Kapitalistinė sistema aplamai gyve
na bendrąją krizę, gilėja jos vidiniai 
prieštaravimai. Mėgindami įveikti 
šiuos prieštaravimus, išsilaikyti kovo
je su socializmu, buržuazinio pasaulio 
vadeivos ypač daug vilčių dėjo į vals
tybinio ekonomikos reguliavimo me
todus, į mokslo ir technikos pažangą, 
į karinės gamybos didinimą. Tačiau 
tai neišgydė ir negali išgydyti pagrin
dinių kapitalizmo ydų. Nors ekonomi
kos augimo tempai pagrindinėse kapi
talistinėse . šalyse pokario metais bu
vo spartesni, negu laikotarpiu tarp 
dviejų pasaulinių karų, negalima ne
matyti, kad kapitalizmo ekonomika te
bėra nepastovi. Kai kurio pakilimo 
laikotarpius pakeičia nuosmukiai. To
kie reiškiniai vyko daugelyje kapita
listinių šalių ir ypač Jungtinėse Ame
rikos Valstijose.

pati pareiškimą ir prie jo esamą 
vadovą, nes mokesčių Įstaigos nu
siskundžia, kad dauguma žmonių 
jieško to, kas ten yra parašyta pa
čiame pareiškime arba paaiškini
muose. Kitas svarbus dalykas — 
neikite i mokesčių Įstaigą su ne
užpildytu pareiškimu. Pajamų 
mokesčių Įstaigos gali ir nori pa
gelbėti, bet jų žmonės negali už- 
pildinėti jūsų mokestinio pareiš
kimo. Jie tik'gali pagelbėti. Pra
šoma, prieš klausiant patarimo, 
atsakyti i klausimus, kuriuos su
pratote, ir Įstaigoje jie tik patik
rins, ar gerai užpildyta ir atsakys 
i jūsų klausimus. Patikrinkite ar 
pridėjote visus kvitus ir visus T4 
lapelius.

Mokesčių likučio mokėjimas
Užpildę savo mokestinį pareiš

kimą, galbūt pastebėsite, kad yra 
dar nesumokėtų mokesčių. Bet- 
koks mokesčių ‘likutis turėtų būti 
sumokėtas iki balandžio 30 d. Jei
gu siunčiate savo pareiškimą 
prieš tą datą (tai iur<tumėt pada
ryti, jeigu iš viso Įmanoma), gali
te ‘išrašyti čekį su vėlyvesne data, 
t. y. balandžio 30 dienos.

Jeigu būtų jums sunkumų mo
kėti viską balandžio 30 d., tai pri
dėkite raštą, kodėl negalite iš 
karto sumokėti ir pažadą, kada 
jūs galėsite sumokėti likutį. Jūsų 
pasiūlymą nuspręs pajamų minis
terija. Neignoruokite Įstaigos 
laiškų ir negalvokite, kad jūs su
mokėsite tada, kada jums bus pa
togu. Geriausias dalykas, turint 
problemų dėl mokėjimų, eiti į 
vietinę pajamų ištaiga ir ten išsi
aiškinti.

Jei neužpildėte mokestinio 
pareiškimo

I '"'W ». T

HAITI LIETUVIO AKIMIS

Įspūdinga užbaiga
šokėjai greitam šokio ritme at

rodo beveik išsisėmė, ir prakai
to kvapas pasiekia žiūrovus. Iš 
aikštelės šokėjos žąsele pereina 
į paruoštą, lyg išsekusio kalnų 
upelio, dugną, kur primėtyta 
Įvairios formos didesnių ir ma
žesnių akmenų. Mūsų kėdės per
nešamos ir dabar susėdame lyg 
amfiteatre. Būgnai mušami su 

. Įniršimu, šokėjos plikom kojom
Gal kaikurie skaitytojai nebus šoka ant aštrių akmenų, kartas 

užpildę mokestinio pareiškimo ir nuo karto sušukdamos ir aštriai 
dabar bus supratę, kad jie priva- suspiegdamos. Tas tęsiasi kelio- 
lėjo tai padaryti. Ką jie dabar lika minučių, kol bešokdamos pa
turi daryti? Jie turi eiti Į vietinę šėlusių tempu apalpsta ir viena 
mokesčių Įstaigą kaip galima po kitos spiegdamos bei konvul- 
greičiau ir paaiškinti, kodėl jie sijų tampomos krinta ant akme- 
taip yra padarę. Darant tai sava- ’ nų. šokis pasibaigia, kai kelios 
noriškai, bus parodyta, pajamų šokėjos su nesuprantamu riksmu 
ministerijai, kad jūs nenorit pra- ir konvulsijom raitosi ant akme- 
silenkti su Įstatymu ir tada ne- nų. Kitos šokėjos, pasigriebusios 
bus pabaudų, o tik bus uždėta pa-! ant žemės parpuolusias, pamažu 
lūkanos už tuos nesumokėtus mo-, išeina pusiau nešdamos ir vilkda- 
kesčius. O galbūt Įstaiga ras, kad ; mos dar neatsigavusias. Būgnai 
privalo grąžinti permokėtas su- nutyla ir vėl grįžta tyla. Pamatęs 
mas. Pasitaiko ir taip. Blogiausia ■ tai, nebežinai ir nebesusigaudai, 
klaida yra tada, kai asmuo, ne- 
užpildęs mokestinio pareiškimo, 
nieko nedaro. Tai ženklas, kad tai 
daroma sąmoningai. Jei pajamų 
ministerija sužinos prieš jūsų nu
ėjimą (o ji gali sužinoti), gali su
sidaryti nepalanki nuomonė. Mo
kesčių mokėtojas taip pat gali 
sužinoti, kad yra permokėjęs, bet 
jau pervėlu atgauti. Can. Seen.
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egzaltuotas religinis šokis? Sunku į namus kalnuose. Virš Petionvil- 
pasakyti. Tiktai kažkoks slogutis i-”
pagauna, kyla nemalonus jaus-' 
mas pasibaigus šiom pusiau lau
kinėm apeigom.

Voodoo apeigos atliekamos tik- ko aikštėje, čia pasitinka triukš- 
tai vėlai vakare, nes tamsa teikia 
mistiškesnę atmosferą. Mūsų ma
tytos voodo apeigos, užsirakusios 
valandą, baigėsi lygiai vidurnak
tį. Sakoma, kad Haiti krašto vi
duje, tolimuose kalnų užkam
piuose, tai atliekama dar paslap
tingesnėse aplinkybėse ir baltie
ji visai neįsileidžiami. Tiktai ge
rai susipažinę su vietinėm sąly
gom ir įgavę pasitikėjimą turi 
progos pamatyti šiuos šokius to
kiose vietose. Bet nedaug baltųjų 
susilaukia tos garbės, ir todėl ne-į 
mačiusiam primityviuose kaime
liuose atliekamų apeigų, sunku 
pasakyti, kiek tikros buvo mūsų 
matytosios. Visdėlto tai buvo 
šioks toks patyrimas šio krašto 
papročių ir tebepraktikuojamo 
kulto.

Petionville — kalnų 
miestelis.
Nakties metu grįžus iš voodo 

apeigų, prapliupo lietus, kuris 
šniokšdamas siautė visą naktį. 
Rytui atėjus, kalnų viršūnės, ku
rių papėdėje stovi Port-au-Prince 
miestas, apsuptas žemai slenkan-

Svajones apie kapitalizmo
Jeigu prie to pridėsime didėjančią 

Įplaukti į Japonijos uostus.
Apie darbininkų klasę vis labiau tel

kiasi kiti socialiniai sluogsniai, kurie 
priešinasi monopolijų priespaudai — 
pagridinės valstiečių masės, protinio 
darbo darbuotojai. Formuojasi pla-

procesas padeda toliau telktis ma
sėms, joms plėsti savo kovą už galuti
nį tikslą — už revoliucinį visuomenės 
pertvarkymą, už socializmą.

Kapitalizmui ateina vis sunkesni lai
kai. Vis labiau aiškėja, kad jis pa
smerktas žlugti. Tačiau kapitalistai 
laisvanoriškai niekada neatsisakys sa
vo viešpatavimo. Tik atkakliais klasi
niais mūšiais darbininkų klasė ir dar
bo žmonių masės laimės pergalę.

Komunistai — aktyviausi kovotojai 
už darbininkų judėjimo vienybę. Pa
staruoju metu pasiekti tam tikri lai
mėjimai kovoje už šią vienybę, nors 
šioje srityje pasitaiko dar didelių sun
kumų. Atsakomybė už juos tenka pir
miausia dešiniesiems socialdemokrati
jos lyderiams. Bet ne šie lyderiai iš
reiškia tikruosius darbininkų judėji
mo interesus. Darbininkų klasė vis aiš
kiau mato pavojų, kurį kelia dešiniųjų 
socialdemokratijos lyderių politika, 
nes ja siekiama ginti kapitalizmą, iš
laikyti darbininkų judėjime skilimą. 
Darbo žmonių masės iš savo patyrimo 
vis labiau įsitikina, kad tik bendromis 
pastangomis galima pasiekti realius 
laimėjimus kovoje prieš monopolisti
nį kapitalą. (T. p.).

L. Brežnevas stipriai perdeda

mikos paslėptos griaunančios jėgos te
beveikia, ji neišvengs naujy sukrėti
mų.

Nuolat veikia kapitalizmo vystymosi 
netolyginumo dėsnis, aštrėja priešta
ravimai tarp kapitalistinių valstybių. 
Eilę metų Vakarų Europos šalys ir 
Japonija pralenkdavo JAV pagal eko
nomikos augimo tempus. Tačiau pasta
raisiais metais vaidmenys pasikeitė. 
JAV ekonomikos augimo tempai pa
spartėjo. Užtat Vakarų Europoje ir 
Japonijoje jie smarkiai sulėtėjo.

Kapitalizmo pasaulyje, kaip ir anks
čiau, visa jėga veikia pagrindinis ka
pitalistinės visuomenės prieštaravimas 
— prieštaravimas tarp darbo ir kapi
talo. Monopolijos mėgina uždėti vis 
didesnę naštą darbininkų klasei ir ki
tiems darbo žmonių sluogsniams. Iš
naudojimo laipsnis dar niekad nebuvo 
toks didelis, kaip dabar. Mokslo bei 
technikos pažangos ir gamybinių jėgų 
augimo vaisiai atitenka saujelei mono
polistų. O milijonai žmonių net aukš
tos konjunktūros laikotarpiu kenčia 
nuo nedarbo. Plačiu mastu nusigyvena 
ir nuvaromi nuo savo žemės valstie
čiai. (T. p.)

Šioje ištraukoje ryškus priešta
ravimas, kuriuo ypač pasižymėjo 
sovietų pranašai, jau seniai pa
smerkę sunykti kapitalistinę sant
varką. Kad jo priekaištai kapita
listinei santvarkai neteisingi, ro
do ir tai, kad jo bendras A. Kosy-

komunistinį sąjūdi kabitaiisti- jungoj KaiKUriUOS Kapiiaiisunio IrračtimcA Ttaliinc Irnmn-
pobudžio pradus. Ir pats Brežne
vas kitoje vietoje šneka apie as
mens ir visuomeniniu interesu 
Ss^7nXXrt±’iSrS Prancūzijoje ju Jtaka sumažėjo, 
praaas yra ne Kompanijos įsras JAV komparti]a

Pasisavintas 1S vakar^ų pogrindžio, bet jos Įtaka bereikš- 
P ... i.- mė. Vadinami “kapitalistiniai

/patingo dėmesio vertas sis kraštai” leidžia komunistams or- 
teigimas: iganizuotis, o sovietuose darbinin

kai turi tenkintis tik kompartijos 
'malone ir skursti.

L. Brežnevas mini “kaptalisti- 
nių monopolijų priespaudą”. Ko
dėl jis nutyli, kad kompartija te
pripažįsta tik vieną - savąjį mo
nopolį ne tik ūkyje, bet valstybės 

i ir visuomenės santvarkoje? Jam 
rakštis — dešinieji socialistai, 
kurie- nenori išduoti savo darbi
ninkų, savo tautos ir savos vals-

niuose kraštuose. Italijos komu
nistai iš dalies atgręžė nugarą 
Maskvai. Jų Įtaka nemaža, tačiau 
nedalyvauja valstybės valdyme. 1

teigimas:
Vykstant klasių mūšiams, kapitelis 

tinėse šalyse plečiasi darbininkų kla
sės socialinių - ekonominių ir politi 
nių reikalavimų ratas. Italijoje, Pran
cūzijoje ir kitose šalyse darbininkai ir 
tarnautojai vis ryžtingiau reikalauja, 
kad profsąjungos dalyvautų Įmonių 
valdyme, kad būtų nacionalizuotos 
pagrindinės ekonomikos šakos, kovo
ja prieš finasinio kapitalo visavaldys- 
tę. Japonijoje milijonai darbo žmonių!____
reikalauja ne tik padidinti darbo už-jtybės Maskvai.

STASYS DALIUS

Prancūzu kalba, Afrikos dvasia
čių debesų, tačiau lyti nepradeda 
ir pamažu išsiblaivo, šiandien su
tarta su kitu vadovu George pa
daryti išvyką i kalnų miestuką — 
Petionville. Ši graži vietovė pava
dinta vardu Aleksandro Petion, 
Haiti pirmojo demokratinio -pre
zidento, kuris valdė kraštą taikiai 
nuo 1820 m. iki 1835 m.

Vingiuotu pagrindiniu keliu iš 
Port - au - Prince pradedam kilti 
augštyn. Pakelėmis išsimėčiusios 
gražios vilos užsienio diplomatų 
ir haitiečių elito. Daugelis tų vilų 
naujai pastatytos, modemiško sti
liaus, prisiglaudusios kalnų pa
šlaitėse, kitos beveik pakibusios 
ore — ant stačių pakrančių už
tupdytos, kaip arų lizdai, žvelgia 
žemyn. Dalis tų vilų yra viktori- 
nio stiliaus, kuris taip tinka’ šio 
tropinio klimato gyventojams. 
Juo augščiau kopia automobilis, 
juo platesnis vaizdas atsiveria Į 
po kojomis gulinti Port-au-Prince 
miestą ir Karibų jūrą. Ypač ant 
staigių kelio posūkių tas reginys 
visu ryškumu ir grožiu atsisklei
džia prieš akis. Pakėlęs akis 
augštyn matai kaip degtukų dėžu
tes prilipusius Įvairiausio dydžio 

le tyso kalnų skiauturė, ant ku
rios stovi sena bažnyčia ir ant sta
čios uolos — didelis kryžius.

Atsiduriam Petionville miestu-

mingas judėjimas pėsčiųjų ir su 
asiliukais atjojusių iš tolimesnių 
kalnų vietovių kaimiečių, kurie 
pristato savo gaminius i turgų. 
Pati turgavietė ir aplinkinės gat
vės sudaro viso to triukšmo cent-

gauti gražią statulėlę. Pvz. voodoo 
kaukės kainuoja apie 5 dol., bet 
jos man nepatiko dėl savo baisios 
išvaizdos. Kiti dalykai irgi nėra 
brangūs, nes Haiti turi ‘free 
port” privilegijas — nėra muito 
mokesčių importuotom prekėm. 
Kvepalai ir laikrodžiai kainuoja 
perpus pigiau, negu Amerikoje, o 
Haiti Barbouncourt — geriausio 
romo bonka — 1.25 dol.

Išeinant iš tokių meno krautu
vių - galerijų dažniausia tarpdu
ryje išlydi mušdami būgnus ir 
dainuodami keletas vietinių, ku
rie uždarbiauja iš. turistų atkišda- 
mi lėkštę ir prašydami aukos. 
Pradžioje net nesusigaudai, nes 
Įeidamas i krautuvę nieko nepa
stebi, o jau išeinant prie durų pa
sitinka būgnų dundėjimas ir iš
tiestas dubenėlis. Įmetus pinigėli 
daina nutrūksta ir vėl laukia kito 
turisto.

Haiti saloje gyvenimas sunkus 
ir todėl visi stengiasi kokiu nors 
būdu pragyventi be darbo. Smul
kiai išklausinėju šios dienos va
dovą George apie gyvenimą. Vy
rukas virš 20 m. amžiaus, bet jo
kio darbo dar niekur negavęs. 
Svajoja išvažiuoti iš Haiti kitur 
uždarbiauti, bet paso išsiėmimas 
ir leidimas kainuoja apie 40 dol., 
tad jo žodžiais — ir per dvejus 
metus tos sumos nesudarysiąs. O 
pabandyti slaptai iš krašto išvyk
ti pavojinga — jeigu sugaus, iš 
kalėjimo gyvas gali neišeiti, t. y. 
badu numirti. 'Turi seserį ir moti
ną, kurios irgi tik pripuolamais 
darbais verčiasi, tad vos gali pra
misti. Rūkantieji nepajėgia nusi
pirkti cigarečių, tad vieną cigare
tę traukia dalindamies keli.

Apžiūrėję miestelio gražiai pri
žiūrimą parką, papuoštą fontanu, 
grįžome atgal į Port-au-Prince. 
Rytoj lytą jau leisimės atgal. Iš
lydėti iš viešbučio sekantį rytą at
vyksta George, nepamiršdamas 
paprašyti dar dešimtuko ar atlie
kamų kokiu drabužių. Pasiūlau 
eiti į turistinį laivą*— gal ten 
gaus vadovo pareigas. "O ne. su 
tais iš Europos maža nauda, tiktai 
amerikiečiai duosnūs.”

Nuvažiavus į aerodromą, lėktu
vo tenka laukti porą valandų il
giau, nes tokia jau laimė — vėl 
vėluoja. Sutinkame ir kalbųjį 
švedą, kuris, atlikęs savo reika
lus. skrenda ir tuo pačiu lėktuvu. 
Tad, likite sveikos salos! Įdomu 

Miestelio centre
Petionville miestelyje yra pa

statyta keletas liuksusinių vieš
bučių, taip pat nemažai krautu- 

j vių, bet mus domina viena didelė 
'haitiečių meno galerija - mažė
jus. Kiek tose didelėse salėse pri
krauta medžio dailiųjų išdirbinių, 
skulptūrų — tiesiog reikia stebė
tis. čia galima ir nusipirkti tuos 
darbus, tačiau tikrai meniški dar
bai kainuoja gana brangiai. Pen
kių pėdų augščio statula kainuo
ja apie 300 dol., o jos pergabeni
mas dar 50 dol. čia sukrauti pir
mos klasės skulptūriniai darbai, 
todėl ir mažesnės statulėlės kai
nuoja po kelis desėtkus dolerių.

Kitose paprastesnėse krautuvė
se tie skulptūriniai darbai yra ne
brangūs — už keletą dolerių gali j jas lankyti, bet gyventi —' ne.

sulaukusi 90 metų amžiaus ir 13 metų iškentėjusi Sibiro 
tremtyje. Palaidota balandžio 22 dieną.

Gedulingos pamaldos už Velionę buvo atlaikytos Hamil
tono, Ont, Aušros Vartų bažnyčioje balandžio 22 d., 7 vai. 
vakare, dalyvaujant svečiams kunigams ir parapijiečiams.

. >
Nuliūdęs sūnus —

Mons. dr. J. Tadarouskas

Hamiltono Aušros Vartų parapijos klebonui,

prelatui dr. J. TADARAUSKUI,

jo brangiai MAMYTEI mirus Lietuvoje, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą —

KLB Hamiltono apylinkės vaidyba

Mylimai MOTINAI Lietuvoje mirus, 
gerb. Hamiltono Aušros Vartų parapijos klebonui 

prel. dr. J. TADARAUSKUI
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą gilaus liūdesio valandoje —

Hamiltono Tautos Fondo valdyba

Mylimai Mamytei

A t A EMILIJAI TADARAUSKIENEI mirus Lietuvoje, 

gerb. prelatą dr. J. TADARAUSKĄ 

gilaus liūdesio valandose nuoširdžiai užjaučiame —

Hamiltono Aušros Vartų parapijos komitetas

Mylimai MOTINAI EMILU AL Lietuvoje mirus,

gilaus skausmo prislėgtą, didž. gerb. prelatą 

dr. JUOZĄ TADARAUSKĄ, gimines ir artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame, ir kartu liūdime —

Vysk. Valančiaus šeštadieninės mokyklos vedėjas, 
, mokytojai ir tėvų komitetas

Mylimai MAMYTEI mirus Lietuvoje,

prelatą dr. J. TADARAUSKĄ nuoširdžiai užjaučiame —

Hamiltono L. D. Teatras "Aukuras

G

Mūsų mylimam klebonui 
didžiai gerbiamam prelatui dr. J. TADARAUSKUI, 

jo brangiai MAMYTEI Lietuvoje mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą —

Gyvataras

Mylimai MAMYTEI mirus Lietuvoje,

dvasios vadą prelatą dr. J. TADARAUSKĄ

skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

Hamiltono ateitininkai

Mylimai MOTINAI Lietuvoje mirus,

PREL. DR. JUOZĄ TADARAUSKĄ 
i

nuoširdžiai užjaučiame —

Hamiltono Lietuvių Kredito
Kooperatyvas "Talka"

Netekusį brangios MAMYTĖS Lietuvoje,

didžiai gerb. prelatą JUOZĄ TADARAUSKĄ

nuoširdžiai užjaučiame —

Gr. ir J. Kažemėkai 
O. ir J. Čelkai 
D. ir L. Mačikūnai

Brangiai MOTINAI Lietuvoje mirus, 
gilaus skausmo prislėgtą didžiai gerb. prelatą 

dr. JUOZĄ TADARAUSKĄ, gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Ant. J. Mikšiai

Mylimai MAMYTEI mirus, 

gerb. prelatui dr. JUOZUI TADARAUSKUI

užuojautą reiškia —

J. V. Pilkauskai
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ATEITININKŲ MOKSLEIVIŲ

Linksmos ir rimtos Studijų Dienos
Atvelykio savaitgalyje į To- šeštadienio rytą pradėjome 

ronto Lietuvių V. Namus savo kun. dr. Pr. Gaidos paskaita: 
Studijų Dienoms susirinko gra- “Jaunimas tarp dviejų kultūrų” 
žus būrys moksleivių ateitinin-. Paskaitininkas nurodė, kad išei- 
kų iš Toronto ir tolimesnių vię- vijos jaunimui Amerikoje tenka 
tovių: Montrealio, Detroito, Ha- gyventi dviejuose pasauliuose 
miltono. Trumpu žodžiu atida- *“1'“ 
ręs suvažiavimą Toronto kuo
pos globėjas V. Kolyčius prista
tė dalyviams prezidiumą: Rimas 
Petrauskas — Toronto kuopos

arba kultūrose — lietuviškoj ir 
angliškoj. Iš pavyzdžių buvo ma
tyti, kad abu pasauliu galima su
derinti ir tuo būdu savo dvasinį 
gyvenimą praturtinti. Po pa
skaitos dalyviai pasiskirstė į bū
relius ir diskutavo iškeltas min
tis. Būrelių sekretoriai, vėl vi
siem susirinkus Į salę, perskaitė 
savo svarstymus ir iškėlė įdomių 
klausimų, kuriuos prelegentas 

ateitininkų moksleivių organi- paaiškino, 
zacijos svarbą bei jos tikslus. 
Prelegento tvirtinimu, šiuo me
tu ateitininkų organizacija yra 
pereinamoje — tranzicijos sto
vyje. Jei anksčiau vienas svar
biausių ateitininkijos tikslų bu-

- vo kovoti prieš ateizmą, tai šian
dien pagrindinis organizacijos 
tikslas yra išlaikyti ir ugdyti vi
sa tai, kas lietuviška. Baigdamas 
prelegentas pabrėžė, kad, juo 
daugiau organizacijoje dirbsi
me, juo daugiau iš jos ir patys 
gausime naudos.

Po trumpos pertraukos ir dis
kusijų sekė Seselės M. Paulės 
paskaita: “Idealizmo reikšmė ir 
praktiškas pritaikymas jaunuo- 
lės-io gyvenime”.

Išsamiai ir vaizdžiai seselė iš
aiškino moksleivio - ateitininko 
idealus ir nurodė kelius jems at
siekti. Seselė pabrėžė, kad jau
nuolis turi suprasti idealų vertę 
ir stengtis, nežiūrint daugelio 
kliūčių, kurias plačiai. apibūdi
no, -juos įgyvendinti. Palyginus 
idealą su statyba, Seselė nurodė 
svarbą idealui turėti tinkamą 
pagrindą, gerą planą, kaip jo 
siekti ir tvirtai diena iš dienos 
planą vykdyti, nors kartais tai 
būtų ir labai sunku. Po paskai
tos sekė diskusijos būreliuose, 
kaip tinkamu būdu galima se
selės patiektas mintis įgyven
dinti.

Vakare visi susibūrė dainų ir 
talentų pasirodymams.

— Hamiltono pirmininkė, Lai
ma Gustainytė — sekretorė ir 
Antanas Bušinskas — narys.

Rimas Repšys paskaitoje „At
eitininkų organizacija” nušvietė

Po pertraukėlės sekė K. 
Manglico paskaita “Ką duoda 
organizacija jaunimui?” Žmo
gus iš prigimties yra socialus ir 
linkęs į bendruomenini gyveni
mą. Lietuviškos organizacijos 
padeda jaunuoliui tautiškai su
bręsti ir efektingiau siekti savo
jo užsibrėžto idealo. Organizaci
jos padeda išryškinti turimus 
dvasinius bei kūrybinius talen
tus. Diskusijų metu buvo svars
toma, ką mes duodame savajai 
organizacijai ir ar ji iš viso yra 
reikalinga.

Baigus diskusijas, visi daly
viai pasistiprino tėvų komiteto 
paruoštais pietumis ir po trum
po laisvalaikio susirinko Petro 
Balčiūno paskaitai, kuri palietė 
jaunimo moralines problemas. 
Paskaita buvo gausi Įvairiais pa
vyzdžiais, įtikinanti statistiniais 
duomenimis, todėl nenuostabu, 
kad susilaukė gyvų diskusijų.

Tėvas G. Kijauskas, S.J., na
grinėjo pasauliečio rolę bažny
čioje. Nors mintys buvo sunkiau 
suprantamos, bet diskusijose 
daug kas paaiškėjo.

Po daugelio dienos paskaitų 
vakare atsigavome šokiuose.

Sekmadieni 10 vai. ryto, orga
nizuotai dalyvavome šv. Mišiose. 
Po pamaldų buvo bendri pusry
čiai ir studijų dienų užbaigimas. 
Išsiskirstėme pakilioje nuotai
koje, pasiryžę nepamiršti girdė
tų gražių bei naudingų minčių.

Laima Gustainytė

Toronto Prisikėlimo parapijos studenčių choras, vadovaujamas kun. Br. Jurkšo. Jis įspūdingai pa
sirodė koncerte balandžio 17 d. naujojo parapijos pastato šventinimo iškilmių proga. Priekyje — 
akomponiatorė D. Skrinskaitė. Nuotr. M. Pranevičiaus

Jaunimo kongresas ir sportas

Nei pinigų, nei karališkų rūmų
Neprižadame nei maišiuko pi

nigų, nei karališkų rūmų, bet 
Įdomumo ir naujų veidų bei idė
jų netrūks. Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo stovyklos Komitetas 
kviečia visą lietuvišką jaunimą 
užsiregistruoti didžiąjai jauni
mo stovyklai, kuri Įvyks nuo 
birželio 25 ligi birželio 30 d. 
Dainavoje, 15100 Austin Rd., 
Manchester, Mich., USA.

Kiekvienas lietuvis jaunuolis 
ar jaunuolė, turįs 18 m. arba 
baigęs gimnaziją, gali dalyvauti 
šioje stovykloje. Nėra būtina 
priklausyti organizacijai nei bū
ti studentu. Atvykusioms iš ki
tų kraštų amžiaus ribų nėra. ^

Registracijos mokestis (negrą
žinamas) $5.00 -Įskaitomas Į sto
vyklos mokestį $26.00. Nepilną 
laiką stovyklautojams tas pats 
mokestis kaip ir už visą laiką.

Jaunimo stovykla prižada 
pramogų susipažinti su Įvairiu 
jaunimu iš kitų miestų ir net iš 
kitų kraštų. Bus laužai, šokiai, 
vakarinės programos, sportas,

ideologinių organizacijų progra
mos. Bus diskutuojamos Įvairios 
temos: kaip keičiamės svetimoj 
aplinkoj, pragmatinė generacija 
ir tautinė ištikimybė, jaunimas 
organizacijose ir visuomenėje, 
lietuviškoji šeima, lituanistinis 
lavinimas ir t.t.

Tad atgykite ir praplėskite sa
vo akiratį jaunimo stovykloje! 
Prižadame — nesigailėsite!

Prašom registruotis pas:
Akademinio Skautų Sąjūdžio: 

žibutė Zaparackaitė, 4120 Yor- 
ba Linda Drive, Royal Oak, 
Mich. 48072.

Studentų Ateitininkų Sąjun
gos: Daiva Bajorūnaite, 17689 
Goldwin, Southfield, Mich. 
48075; Korp! Neo-Lithuania: 
Audronė Vaitekaitytė, 7815 
Mansfield, Detroit, Mich. 48228; 
Lietuvių Studentų Sąjungos: Al
dona čiunkaitė, 2051 24th Stre
et, Detroit, Mich. 482116.

Pašto ir banko perlaidos rašo
mos “Lithuanian Youth Cong
ress” vardu..

Ateitininkų org-ja stiprina lietuviškume
Laikome, kad moksleivių atei

tininkų Studijų Dienos balan
džio 15—16 d. Toronte pavyko. 
Pasisavinome daug minčių. Pa
grindinės šios mintys:

Žmogui yra natūralu jungtis 
i organizacijas. Organizacija 
duoda tikslą, nurodo gaires ir 
padeda pilniau save surasti ir 
išugdyti. Idealizmas ir nesava
naudiškumas yra būtinas asme
nybės brendime. Tam turime 
progos praktikuoti ateitininkiš- 
koje veikloje. Tačiau iš organi
zacijos gausime tiek, kiek patys 

. Į ją Įdėsime.
Ateitininkų organizacija mus 

sustiprina lietuviškume, padeda 
išaugti taktinėje dvasioje, suar
tina su lietuviais, Įjungia mus i 
lietuvišką jaunimo grupę; taip 
pat nurodo siektiną asmenybės 
idealą ir sudaro sąlygas jame 
bręsti; duoda progos išnagrinėti 
šio meto problemas ir pavojus, 
kad mokėtume nuo jų apsisau
goti ir kad mūsų ateitis būtų 
graži bei gyvenimas prasmingas.

Suprantame, kad turime iš
mokti gyventi tarp dviejų kul
tūrų, rasti derini ir laiką daly
vauti gyvenamojo: krašto ir lie
tuviškoje veikloje. Žinoma, tai 
nėra lengva, bet galima.

Išryškėjo svarba mums pažin
ti laiko ženklus — suprasti gy
venamojo laiko dvasią. Reikia 
visur gyventi tikėjimo dvasia. 
Nereikia išsigąsti matomų blo
gybių, bet krikščioniška meile 
jas pakeisti. Mums reikia žmo
nių. kurie ne tik vakarus, bet 
ir visą gyvenimą pašvęstų krikš
čioniškam idealui.

Mums buvo pabrėžta (ir su 
tuo sutikome), kad esame atei
ties vadai. Gyvenimas bus toks, 
koki mes sukursime.

Priimkime tą atsakomybę!
Visa atnaujinti Kristuje, 
Jūsų Studijų Dienų 
darbo prezidumas:

Danutė Latauskaitė 
Rimas Petrauskas 
Laima Gustainytė 
Antanas Bušinskas

Sparčiais žingsniais artėja Pa- žybų. Lengvoji atletika yra pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kon- grindinis vasaros sportas ir ją 
gresas, kuris savo pobūdžiu bus užmesti nėra kaip. Be to, lie 
pirmasis išeivijoje, šio kongre- tuviai šioje šakoje turi (nors ne 
so rengėjai paskelbė gana pla- ’ 
čią kongreso programą, kurioje 
randame ir sportą.

Jau praėjusiais metais skai
tėme pranešimus, bendrais 
bruožais supažindinančius, kas 
bus daroma kongreso metu. Ta
da buvo skelbiama, kad “spor
tinėje dalyje vyks geriausių lie 
tuvių sportininkų rungtynės 
(krepšinio, tinklinio, stalo teni
so ir pan.)”.

Dėl tokios sportinės dalies 
pasirinkimo jau mūsų spaudoje 
buvo eilė pasisakymų, kuriuose 
iškelta mintis, jog žiemos (arba 
salės) sporto šakų Įtraukimas i 
vasarą vykstančias varžybas yra 
nepateisinamas. Kaip žinome, 
nė viena išvardintų sporto šakų 
Šiaurės Amerikoje vasaros me
tu nėra kultyvuojama.

Teko patirti, jog rengėjai jau 
atsisakė anų sporto šakų varžy
bų ir žada pasitenkinti tik fut
bolo rungtynėmis. Planuojama 
surengti jaunių futbolo susiti
kimą tarp Čikagos ir Niujorko 
komandų ir Čikagos lietuvių vy
rų vienoulikėš rungtynes su ko
kia nors Čikagos kitataučių ko
manda. Taip pat yra planuoja
ma ruošti ir lietuvių sportinės 
spaudos bei laimėtų taurių pa
rodėlę.

daug) visai neblogų sportininkų. 
Iš anksto susitarus, gal čia su
tiktų dalyvauti ir Kanados lie
tuvaitė, tarptautinės klasės 
sportininkė, Irena Macijauskai- 
tė-Piotrowski. Jos Įsijungimas į 
kongreso dalyvių programą tu
rėtų ir auklėjamos reikšmės: 
jaunieji pamatytų, jog ir iš lie
tuvių tarpo atsiranda sporto pa
saulyje plačiai pagarsėjusių 
žmonių.

sinti amerikiečių spaudoje, kuri 
visada parengimo svarbumą sve
ria garsių vardų gausumu.

Taigi, sportinė programa ža
da būti visiškai kitokia, 'negu 
anksčiau buvo pramatyta. Rei
kia pasakyti, kad jaunių futbo 
lo susitikimas (Čikagos ir Niu
jorko lietuvių) yra sveikintinas 
dalykas. Abejojimų kelia tik Či
kagos vyrų futbolininkų rung
tyniavimas su kitataučiais. Lie
tuvių kongreso programon 
Įtraukimas nelietuvių vargu ar 
būtų geras ženklas. Nejaugi čia 
nebūtų galima sužaisti su Niu
jorko vyrais? Gaila, kad lietu
vių futbolo komandos, gyvavu
sios Toronte, Detroite pranyko. 
Todėl čia didelio pasirinkimo 
nėra. Tiesa, dar prieš metus gir
dėjosi apie Omahos Lituanicos 
futbolo komandą: jeigu dar ji 
tebegyvuoja, tad kodėl ir jos 
neįtraukti i varžybų dalyvių są
rašą?

Nors ir stalo tenisas nėra va
saros sporto šaka, tačiau kon
greso sportinėje programoje jį 
vertėtų turėti, ypač kai joje ga
lima pasirodyti su keliais š. 
Amerikoje gerokai žinomais žai
dėjais (tiksliau pasakius — žai
dėjomis) — Violeta Nešukaity- 
te ir Elena Sabaliauskaite. Pir
moji laimėjo Amerikos atvirų 
stalo teniso pirmenybių nuga
lėtojos (moterų, mergaičių ir 
moterų dvejeto) vardą. Jos pa
sirodymas labai pageidautinas. 
Gal būtų gera apsiriboti tik mo
terų stalo teniso rungtynėmis; 
blogiausiu atveju užtektų -Nešu- 
kaitytės-Sabaliauskaitės susiti
kimo.

Iš jaunųjų šachmatininkų ne
seniai Amerikos meisterių kla- 
sėn tapo įkeltas Viktoras Pal- 
čiauskas. Kodėl nesurengti 
šachmatu varžybų tarp jo ir ki
to kurio iškilesnio mūsų jauno- 
nojo šachmatininko?

Reikia tikėtis, jog tie, ku
riems yra patikėtas sportinės 
programos sustatymas nepraleis 
šių pastabų negirdomis ir nepa
sitenkins pas mus prigijusiu 
dėsniu: “kaip padarysime—taip 
bus gerai”. Kartais geresniems 
rezultatams pasiekti nereikia 
kokių nors ypatingų pastangų; 
pakanka tik pasinaudoti patyri
mu tų, kurie yra turėję pana
šiuose darbuose praktikos.

Kaip iki šiol atrodė, sportui 
kongrese nebuvo skiriama daug 
reikšmės, tad ir apie parengia
muosius darbus mažai girdėjo
me. Daugiau kažkaip buvo gili
namasi į kongreso “politiką”, 
kurios išsiaiškinimui viena gru
pė net 1,000 anksčiau žadėtų 
dolerių buvo sulaikiusi.

Norim ar nenorim, bet spor
tas labiausiai traukia jaunimą ir 
jo ignoravimas negali būti nau
dingas kongresui. Edv. Šulaitis

• Toronto aerodromo keleivių 
pastate 1965 m. dingo 20 pastato
mų peleninių, kurios svėrė po 25 
svarus.

Moksleivių ateitininkų Studijų Dienų dalyviai: mergaitės klauso pa
skaitų, o berniukai bando diskutuoti. ' >

Nuotr. S. Ddbkaus

Lietuvos nemačiau partizanus žinau

Su daina į naujus namus
veik visos dainos buvo lėtoko 
tempo, o juk jaunoms studen
tėms taktas turėtų būti greites
nis. Daina “Plaukia sau laivelis” 
buvo jau pilnai, drąsiai ir ener
gingai sudainuota. Chorisčių 
greiti persigrupavimai naujai 
dainai pagyvino bendrą vaizdą.

Reikia svekinti mielas ir gra
žiai pradėjusias dainuoti stu-' 
dentes. Kartu noriu palinkėti, 
kad joms pasisektų dar prikal
binti keletą draugių, o taip pat 
kita tiek draugų studentų. Tada 
tikrai būtų stiprus studentų cho
ras.

Trečioji karta — 42 vyrų ir 
moterų mišrus choras nuo para
pijos išisteigimo. Jie patyrusiai, 
drąsiai, pasitikinčiai ir gražiai 
sudainavo šešias lietuviškas dai
nas.

Dalia Skrinskaitė puikiai 
akomponavo visiems chorams. 
Publika nepagailėjo “katučių”.

Tenka stebėtis kun. B. Jurk-

Toronto Prisikėlimo parapi
jos nauji namai pašventinti. Jie 
bus iš dalies ir Jaunimo Namai. 
Darbo užbaigai Atvelyky suruoš
tos pabaigtuvės. Garsiausią už- 
baigtuvių dali išžpildė visi trys 
šios parapijos chorai.

Jauniausieji labai atidžiai 
sekdami dirigentą kun. B. Jurk- 
šą. traukė dainą po dainos su 
pilnu Įsijautimu. Dainų paįvai
rinimui prieš chorą buvo Įdo
miai suvaidinta. Vaidino tie pa
tys choro nariai — gana įdomiai 
ir buvo gerai pasiruošę. Dainų 
žodžiai buvo tariami aiškiai, kad 
net naujų dainų nežinantys ga
lėjo aiškiai suprasti dainos pras
mę. Beveik šimtinė taip gražiai 
ir drausmingai dainuojančių 
jauniausiu choristų yra reteny
bė šiame kontinente. Gal tik pa
ti varda “vaikų choras” reikėtų 
pakeisti Į “jaunimo choras”.

Antroji karta — 22 studen
tės. kurios dar tik prieš porą šo energija taip gražiai vadovau- 
mėnesių pradėjo šiame chore 
dainuoti. Choras naujai suorga
nizuotas. Visų gražios ilgos, sti
lingos baltos suknelės jas išski
ria iš kitų parapijos choru. Pir
mą kartą'pasirodant buvo jau
čiamas nedrąsumas. Tačiau čia 
gal tik pasireiškė vyrų studentų 
kaltė, kad jie dar f ši chorą ne. 
Įsijungė ir nesuteikė tos atra
mos bei choro sustiprinimo. Be-

Taip pat sportinėje progra
moje, be futbolo, vis dėlto rei
kėtų ir lengvosios atletikos var-

Aplamai, Į ši kongresą reikė
tų sutraukti visus mūsų jaunes
niuosius sporto pasaulyje pasi
žymėjusius sportininkus, kurie 
nebūtinai turėtų visi varžytis. 
Būtų galina pasitenknti kaiku- 
riais tik pristatant publikai per 
kuri nors kongreso sporto pa 
rengimą. Kongreso -dalyviams 
tai būtų, be abejonės, Įdomi at
rakcija, nei išvystų “gyvą” as
menį, apie kuri tik spaudoje 
anksčiau buvo skaitę arba iš ki
tų lūpų girdėję.

1961 m. Čikagoje Įvyko š. 
Amerikos latvių jaunimo festi
valis. Jie čia irgi buvo atsikvie- 
tę savo sporto “žvaigždes”, jų 
tarpe ir buv. pasaulio plaukimo 
čempijoną Jani Konrads. Tokie 
garsūs varnai padeda sukelti 
dalyvių susidomėjimą, o taip 
pat ir pačiam parengimui teikia 
svarbos, ypač kai norima išgar-

Deja, man Lietuvos matyti 
neteko, nes aš akis pravėriau 
jau tremtyje. Apie Lietuvą su
žinojau iš savo tėvų, šeštadieni
nės mokyklos ir iš spaudos.

Kiek atsimenu iš istorijos, 
Lietuva buvo rusų pavergta apie 
125 metus. Vykstant Pirmajam 
Didžiajam karui, lietuviai paju
to, kad atėjo laikas nusikratyti 
okupacijų ir patiems pradėti 
valdytis. 1918 m. susirinkę tau
tos vadai Vilniuje paskelbė Lie
tuvą nepriklausoma. Nutarimas 
pasiekė visus Lietuyos kampe
lius, ir tauta masiškai sukilo: 
vieni, šaukiami vadų, stojo sava
noriais kariuomenėn, o kiti, pa
silikę namuose, organizavosi i 
partizanų būrius, ir tuo būdu iš
kovojo Lietuvai laisvę. Deja, 
neilgam. Lietuvai esant tarp 
didžiųjų valstybių, nebuvo ga
limybės apsiginti, tad prasidė
jus antram pasauliniam karui 
Lietuva vėl tapo rusų pavergta.

ti net trims chorams, kartu pri
taikant muzika bei žodžius kai- 
kuriems naujiems dalykams. 
Ypatingai jam tenka garbė už 
nauiausiai suorganizuotą chorą 
studenčių, kurios jau buvo pali
kusios jaunimo chorą, bet neisi- 
jungė Į suaugusiųjų chorą.

Tegul skamba musu dainos ir.. Jaunimo choras dainuoja ir vaidina "Pilypėlj". Kairėje A. Strumila vaidina Pilypėlj, dešinėje — 2. Ši- 
kartu visus jungia i vieną lietu- lininkaitė — maldininkę. Linksmai dainuoja Toronto Prisikėlimo par. jaunimo choras, diriguojamas 
višką bendruomenę. V. Matis kun. Br. Jurkšo. Nuotr. M. Pranevičiaus

Iš tų laikų man sąmonėn kri
to vienas faktas, kad pirmoji 
rusų komunistų 1940 m. okupa
cija tiek lietuvius prikamavo ir 
privargino, kad lietuviai, atsira- 
dus'progai, sukilo, nes Lietuvos 
gyventojai jau buvo pripratę 
valdytis nepriklausomai. Vėliau, 
pajutę naują pavojų, susiorgani
zavo pogrindžio veiklai ir, kilus 
vokiečių-rusų karui, masiškai 

. sukilo ir puolė priešą kur tik ga
lėjo ir kuo tik galėjo. Per trum
pą laiką žuvo daugiau, negu per 
visą nepriklausomybės karą.

čia kiekvienam kyla klausi
mas, kas tą jaunimą ragino sto
ti žiaurion kovon, kad jie rizika
vo savo brangiausią turtą gyvy
bę? Atsakymas aiškus: jų tyra 
tėvynės ir tikėjimo meilė. Juk 
kaip yra didu, augšta ir garbin
ga pasiaukoti ant tėvynės meilės 
aukuro, šią auką paaukojo Lie
tuvos partizanai.

Lietuvos partizanais galėjo 
būti lietuviai — vyrai ir mote
rys be amžiaus skirtumo. Sto
jantieji i partizanų organizaciją 
turėjo duoti priesaiką: “Aš... 
prisiekiu Visagalinčio Dievo 
akivaizdoje vardan kritusių bro
lių už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę uoliai dirbti nepri
klausomos Lietuvos atstatymo 
darbą, nesigailėdamas nei jėgų, 
nei gyvybės, griežtai vykdyti va
dovybės Įsakymus, didžiausioje 
paslaptyje laikyti veikimą, ne- 
sidėti su priešu ir viską praneši
nėti savo viršininkams. Man yra 
žinoma, kad už šios priesaikos 
sulaužymą būsiu baustas mirties 
bausme. Tai. ką pasižadu, tegul 
Dievas išlaikyti man padeda”. 
Tokių žmonių organizuota bend
ruomenė yra išskirtinė visos tau
tos kovojanti dalis, kaip viduri
niais amžiais riterių ordinas.

Lietuvos partizanai pradėjo 
savo veiklą jau 1919 m. nepri
klausomybės kare. Jie buvo su
siorganizavę tėvynės meilės ve-

darni patys savo iniciatyva. Par
tizanų organizavimosi tvarka bu
vo tokia: rinkosi mažais būre
liais ir didesnėmis kuopomis. - 
Jie veikė bolševikų, bermonti
ninkų ir lenkų fronte. Surinkę 
reikalingas žinias, slapta teikė 
Lietuvos kariuomenei, ardė su
sisiekimo ryšius, sprogdino til
tus, trukdė okupantui aprūpini
mą kariuomenės ir pan.

1944 m. prasidėjus antrai ru
sų - komunistų okupacijai, par
tizanų veikla milžiniškai padidė
jo: buvo apimta visa Lietuva. 
Jie veikė beveik visuose mieste
liuose, kaimuose ir net miestuo
se. Partizanų veikla pasižymėjo 
tuo, kad trukdė kolchozų steigi
mą, gynė ūkininkus nuo Įkyrių 
rekvizicijų, baudė tuos, kurie 
buvo perdaug parsidavę oku
pantui, nes parsidavėliai terori
zavo ir skriaudė nekaltus gyven
tojus. Taip pat partizanai palai
kė ryšius su užsienio lietuviais. 
Tuo būdu okupantas turėjo ge
rokai nuostolių ir baimės.

Deja, užsienis buvo nebylys 
šioje tragiškoje lietuvių didvy
rių kovoje. Kitaip buvo su kitų 
tautų partizanais .Pavyzdžiui, 
prieš tuos pačius rusus sukilo 
Rytų Vokietijos vokiečiai, len
kai, o ypač didvyriškai kovojo 
vengrai. Tos kovos truko gana 
trumpai, bet apie juos laisvasis 
pasaulis labai daug rašė ir per 
radiją kalbėjo. O Lietuvoje pa
našios kovos truko beveik 10 
metų, tačiau laisvojo pasaulio 
nei spauda nei radijas neprakal
bėjo. Kodėl? Todėl, kad laisva
sis pasaulis beveik neturėjo ry
šių su okupuota Lietuva, be to, 
bijojo prasitarti ką nors apie ru
sus komunistus, savo buvusius 
sąjungininkus, kad jų neižeistų.

Tiesiog nuostabu, paskaičius 
spaudą, kad didelės rusu jėgos 
apsupdavo partizanus, tačiau jie 
taip sumaniai iš apsupimo prasi-

(Nukelta į 6 psl.)

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranku masažai, spindulinės ir 

garu vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, PS.D.R.M.N.PL

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

PS.D.R.M.N.PL
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APIPLĖŠĖ ŠV. JURGIO PARAPI

bai būta rimto pagrindo. “Tiesos” 
redakcijos “Dienos aidų” skiltyje 
M. B. skaitytojams pasakoja: “Kar
tą, pravažiuojant Panevėžį, sumanė
me “Seklyčioje” puoduką kavos iš
gerti. Gerą pusvalandį grožėjomės 
restorano interjeru. Niekas nepriėjo 
pasiteirauti, ko lankytojai pageidau- 

. ,. ... x. ja, nepriėjo užsakymo priimti. Pen-
Uneras k™ dienomis )13 nuvožė.- padavėj(>s, susėdusios prie sta- 
vo pas savo dranga I JomSk,, kur tampe gjJ apfe paMurus|

kalbėjo, gal anekdotus pasakojo.

SLAPSTĖSI 20 METU
T. Vytartas “švyturio” žurnale

Laurinaičio tvarto” pasakoja, apie 
Mykolą Guobį, kuris 20 metų slaps
tėsi nuo sovietinio saugumo samdi
nės merginos drabužiuos. Iš Antana- 
vos dvaro Švenčionių apskr. pasku-

VYTAUTO BABECKO MUZIKOS STUDIJOS 
mokinių koncertas

JOS MOKYKLĄ. Iš balandžio 3 į 4 
d. naktį nežinomi piktadariai įsilau
žė į Šv. Jurgio parapijos mokyklą 
Klevelande ir išvogė visą eilę ver
tingų mokslo priemonių, kaip tele
vizijos ir kt. aparatus bei visa, kas 
vertingesnio. Balandžio 4 d. polici
ja tikrino pėdsakus.

vokiečių buvo pagautas ir pristaty
tas apkasų kasti. Praūžus karo ban
gai per šiaurinę Lietuvą, M. Guo- 
bys, vengdamas sovietinės mobiliza
cijos, apsirengė merginos drabužiais 
ir įsitaisė slėptuvę ant Bronės ir 
Jono Laurinaičių tvarto Konteikiuo- 
se. čia jį, susirgusį gripu, po dvi
dešimt metu slapstymosi užtiko so
vietinio saugumo įgaliotinis iš Ma
žeikių Kostas Sarpalius. Kadangi 
gretimoje Domo Laurinaičio sody
boje pokario metais buvo nušauti 
du “liaudies gynėjai”, M. Guobys bi
jojo, jog jam gali būti suversta at
sakomybė, nes kaip tik tuo metu 
jam buvo peršauta ranka. Ši baimė 
ir buvo pagrindinė jo ilgo slapsty
mosi priežastis. Pasirodo, Mykolas 
Guobys prieš karą yra studijavęs 
Vilniaus universitete ir Dotnuvos 
žemės ūkio akademijoje. Jį atpaži
no iš Vilniaus iškviestas brolis Se
rafinas Guobys. Buvo surasta Klai
pėdoje gyvenanti motina ir sesuo. 
Vienas Mykolo brolis yra žuvęs par
tizanų gretose, o kitas pokario me
tais pasitraukęs į Kanadą. Rašinio 
autoriaus tvirtinimu, M. Guobys pir
miausia buvęs paguldytas į Akme
nės ligoninę, kur gydytojai sutvar
kę kadaise sužeistą ir jau nebeval
domą ranką, o paskui jam tekę su
mokėti 10 rublių už pasą. Tai ir bu
vusi visa bausmė, nuo kurios 
slapstėsi 20 metų.

STUDENTAI IŠ VIETNAMO

KOMPARTIJOS IŠRINKTASIS
Komunistinę Lietuvos spaudą už

liejo ištisa banga Juliaus Janonio 
70-to gimtadienio minėjimų aprašy
mų. Susidaro juokingas įspūdis, jog 
kompartija šį beveik jokios žymės 
lietuvių literatūroje nepalikusi poe 
tą laiko didesniu ir už K. Donelaitį, 
ir vysk. A. Baranauską, ir netgi 
Maironį. Propagandiniai rašiniai yra 
pasiekę ir Maskvoje leidžiamą rašy
tojų organą “Literaturnaja gazeta”. 
J. Janonio gimtinėje — Beržinių 
kaime, Rokiškio apskr. kompartija 
atidengė šiam “revoliucijos šauk-
liui” skirtą paminklini akmenį. Gai
la, kad jis taip anksti numirė, nes, 
galimas dalykas, Stalino laikais sa
vo dienas būtų užbaigęs kurioje nors 
koncentracijos stovykloje Sibire, kur 
ilsisi ne vienas garsiau mėginęs šū
kauti komunistas.

JIS

Vilniaus universitete su grupe 
Minsko studentų viešėjo 15 studen
tų iš Š. Vietnamo. Grupės vardu kal
bėjo Ngujen Kuang Minis: “Mus 
džiugina, kad mitinge jūs rūsčiai 
pasmerkėte Amerikos agresorius...” 

, Ši propagandinė duoklė buvo atiduo
ta specialiai surengtame “draugys
tės” vakare.

NEPASLANKIOS PADAVĖJOS
Rašytojas J. Baltušis, viešėdamas 

JAV, bene labiausiai buvo nustebin
tas padavėjų paslaugumo. Jo nuosta-

ATOMINĖ JĖGAINĖ
Kauno politechnikos instituto 

energetinės pramonės mokslinės - 
techninės draugijos tarybos pirm. 
A. Augustaitis “Tiesos” puslapiuose 
kelia elektros jėgainių klausimą, 
šiemet Lietuvoje bus sunaudota virš 
3 milijardų kilovatvalandžių elekt
ros srovės. Užbaigus šiluminės jė
gainės statybą Elektrėnuose, meti
nė elektros gamyba sieks 6 milijar
dus kilovatvalandžių. Jis primena 
planuotojams, jog 1965 m. Lietuvos 
kaime buvo elektrifikuotų kiemų 
tik 40%. Taigi, ateityje gerokai dau
giau elektros pareikalaus kaimas ir 
auganti pramonė, o pagalbos iš Lat
vijos ir Gudijos sunku tikėtis, nes 
šioms respublikoms jau dabar dalį 
srovės tiekia Elektrėnai. A. Augus-j 
taitis siūlo susirūpinti hidroelektri-j 
nės statyba ant Nemuno ties Birš
tonu ir pataria pagalvoti apie ato- ‘ 
minę jėgainę, kurios pagaminamos 
srovės savikaina kasmet darosi pi
gesnė. V. Kst

London, Ont*
KREPŠININKŲ “KRIKŠTAS”. — 

Mūsų jaunųjų krepšininkų seniai 
lauktos rungtynės įvyko Hamiltone 
balandžio 17 d. Jų rezultatas kaiku- 
riems mūsų žaidėjams buvo staigme
na. tačiau “Tauro” klubo vadovai ir 
vyresnieji žaidėjai panašaus rezultato 
ir tikėjosi, būtent, 2: 1 mūsų nenau
dai. Rungtynes nesistengdami laimė
jo Hamiltono “Kovo” senjorai 101: 
42. Spėtas santykis 100 : 50 arba 115: 
55 nepasitvirtino todėl, kad mūsų žai
dėjai po jaunimo ansamblio šokių va
karo buvo nepilnai pailsėję, o paskui 
dar pavargo Hamiltone belaukdami 
rungtynių. (Aprašymą žiūr. sporto 
skyriuje). Londoniškiams labiausiai 
imponavo koviečių meistriškas kamuo
lio valdymas, šuoliai per aikštę ir prie 
krepšio: kamuolys ne įmetamas, bet 
įdedamas. Todėl ir pats pralaimėjimas 
prieš šią komandą — dabartinį Kana
dos lietuvių vicemeisterį ir kartą ry
tų Kanados visų tautybių čempijona- 
to laimėtoją buvo sutiktas be kartėlio 
ir didesnio nusiminimo. Juo labiau, 
kad mūsiškiai — tik gimnazijų moki
niai, dauguma 16 m. amžiaus, o “Ko
vo” žaidėjai — universiteto studen
tą! ir mokslus baigusieji.

Ne vienam londoniškiui gal ateis 
mintis, ar buvo verta tokioms rung
tynėms vykti iš viso. Aš mėgstu vis
ką daryti palaipsniui, ir todėl pradžio
je buvau priešingas nelygios kovos 
rungtynėms, tačiau mūsų krepšinin
kams išreiškus norą žaisti prieš stip-

resnę komandą, nieko kito mums ne
beliko daryti. Po šių rungtynių pri
ėjau priešingos išvados, būtent, kad 
jos mums buvo nepaprastai naudin
gos: a. išryškėjo mūsų klaidos ir silp
nosios vietos; b. paaiškėjo ir kiekvie
no žaidėjo savybės: kurioje srityje jis 
stiprus ir kurioje silpnas; c. mūsų 
krepšininkai aiškiai pajuto savo pa
jėgumo ribą. Dabar mes žinome savo 
vietą lietuvių krepšininkų šeimoje, ir 
todėl ateity rungtynes bus daug leng
viau planuoti. Mūsų žaidėjai priėjo 
aiškią išvadą: “Mums reikia dar ge
rokai padirbėti”.

Ši komanda yra naujagimis, vos po
rą kartų šiame sąstate žaidęs. Juk 
tai tik mūsų darbo pradžia. Mūsų žai
dėjai grįžo Londonan sumušti, bet ne
palaužti: “Po ketverių metų mes ga
lėsime žaisti su ta pačia komanda 
kaip lygūs partneriai. Mums reikia 
tik gerokai padirbėti ir mes tai atei
ty būtinai padarysime”. Rungtynės 
praėjo tėviškai draugiškoje atmosfe
roje ir tas, žinoma, visiems atneš tik 
teigiamus vaisius. Pagaliau pats svar
biausias pliusas — mūsiškiai pamatė 
lietuvių krepšininkų augštą žaidimo 
klasę, ir jų noras įsijungti lietuvių 
sportininkų šeimon dar labiau padi
dėjo. Atsiprašome hamiltoniečius, jei 
juos apvylėme. Už tai jiems atpildu 
tebūna nauda, kurią mes iš tų rung
tynių parsivežėme. Visiems Jums lie
tuviškas ačiū už parodytą dėmesį ir 
nuoširdumą. D. E.

DIDŽIAUSIA HAMILTONO APYLINKĖS

KRONAS
REAL ESTATE AND INS. LTD

366 MAIN ST. EAST. JA 8-8492
SIŪLO:

• Didžiausią pasirinkimą namų, apartamentų,ūkių, verslų ir t.t.
• Daug gerų pirkėjų
• Palankų finansavimą
• Greitą ir sąžiningą patarnavimą.

Per savo keturias įstaigas (85 tarnautojai) aptarnaujam 
Hamiltoną ir apylinkes tiesiogiai.

PER CROSS CANADA REALTIES SERVICE LTD.
aptarnaujam visą Kanadą.

Kreipkitės su pasitikėjimu
*

B. Kronas Realtors

• Du akordeonų orkestrai
• Akordeonų kvintetas
• Pianino ir akordeonų solo ir 
Pradžia 4 v.p.p.
Visi maloniai kviečiami dalvvai

HAMILTON*
VELYKŲ BOBUTĖ praėjo labai 

gražioje nuotaikoje. Didelė padėka 
klebonui mons. dr. J. Tadarauskui už 
leidimą pasinaudoti Jaunimo Centro 
patalpomis papiginta kaina. Nuoširdus 
ačiū Hamiltono visuomenei už atsilan
kymą, visoms ponioms, aukojusioms 
tortus, pyragus ir kitus gardumynus. 
Ypač didelė padėka ateitininkų mamy
tėms už pagalbą salėje velykaičių iš
pardavimo metu. Nuoširdžiai dėkoja
me Velykų bobutei (Sil. Martinkutei) 
už atsilankymą pas vaikučius ir už 
taip gražiai pravestus žaidimus bei 
dainas. Vaikučiai lauks ir sekančiais 
metais tos gerosios Velykų bobutės. 
Šis gražus ir nuoširdus bendradarbia
vimas padėjo ateitininkams sukelti 
šiek tiek lėšų tolimesnei jaunučių 
moksleivių ateitininkų veiklai, šio pa
rengimo pasisekimas priklauso jums, 
mielosios mamytės. Ačiū visoms!

Hamiltono ateitininkai
KARTŪNŲ BALIUS. Hamiltono at

eitininkų sendraugių ruošiamas tradi
cinis kartūnų balius jau visai nebeto
li, gegužės 7 d., Jaunimo Centre. Ypač 
didelis susidomėjimas koncertine kar
tūnų baliaus programa. Atvyksta du 
Prisikėlimo parapijos chorai: suaugu
sių ir studenčių, kuriems vadovauja 
muz. kun. Br. Jurkšas. Toronte balan
džio 17 d. Prisikėlimo parapijos nau
jų pastatų pašventinimo iškilmėse 
chorai pasirodė labai gražiai. Po kon
certo bus šokiai, grojant Benni Ferri 
orkestrui. Taip pat bus premijuoja
mos penkios įdomiausios ir gražiausios 
kartūnų suknelės. Laimės staliukus 
šiam baliui aukojo: Sakas Parcel Serv
ice sav. p. Šakienė, Colonial House 
sav. p. A. Tėvelis ir vienas nuoširdus 
ateitininkų rėmėjas. Kartūnų sukne-

duetai

iš
ir

lių premijoms jau gauta dovanų 
Concession Garage sav. P. Armono 
Z. Bolskio. Vėliau bus paskelbti ir ki
ti aukotojai. Tik jų dėka organizaci
jos turi drąsos dirbti ir telkti lėšas 
jaunimo reikalams. Jiems tenka nuo
širdi ir gili padėka.

Rengėjai mielai kviečia visus, jau
nimą ir senimą, gausiai atsilankyti į 
šį koncertą — kartūnų balių. J. P.

“AUKURO” VALDYBOS PADĖKO
JE per klaidą paminėta p. Petrauskie
nės pavardė; turėjo būti p. B. Per- 
kauskienė. Atsiprašome.

PADĖKA
Choro suruoštas šokių vakaras-kon

certas praėjo su dideliu pasisekimu; 
svečių atsilankė apie 350. Svečiai sa
vo maloniu atsilankymu, suaukotais 
fantais ar darbu parėmė mūsų paren
gimą ir kartu choro kelionę į Dainų 
Šventę liepos 3 d. Čikagoje. Choras 
visiems taria nuoširdžiausią ačiū.

Taip pat reiškiame gilią padėką mū
sų mielam choro globėjui mons. J. 
Tadarauskui už nemokamą salę ir už 
paaukotą laimės staliuką. Didelė pa
dėka tenka mūsų prekybininkams, ku
rie taip pat gražią sumą pinigų suau
kojo laimės staliukams: A. Liaukui, 
Oakville Contr. Co., J. Simaičiui; B. 
Kronui Real Estate; A. šimkevičiui 
Shur Heat Oil; E. Sakevičienei, Sakas 
Percel Service; B. Bolskiui ir P. Ar- 
monui, Concession Garage sav.; Al
fonsui ir Vladui Kybartams; G. Svan- 
tui, Gus Garage sav.; D. Kriaučiūnui, 
Mulcaster’s Grocery sav.; J. Norkui 
Olimpia Beauty Centre sav. už fantą 
— 15 dol. vertės plaukų sušukavimą. 
Visiems visiems ačiū —

A. V. parapijos choras

CALGARY, Alta.
VIKTORAS ZEKAS, 57 m. amžiaus, 

policijos rastas negyvas balandžio 8 
d. savo kambaryje. Nustatyta, kad ve- j 
lionis mirė bąl. 4 d. Mirties priežas
tis — buvusio sužeidimo komplikaci
jos ir cukraligė. Palaidotas miesto 
lėšomis įš laidotuvių Įstaigos, dalyvau
jant Šv. Marijos kapinėse katalikų 
kunigui. Lietuvių Bendruomenės apy
linkės valdybos rūpesčiu buvo su
kviestas laidotuvėms bal. 12 d. nema- 

,žas būrelis tautiečių ir padėtas gra- 
I žus vainikas su lietuvišku įrašu. Ve-

SUDBURY, Ont.
ŽUVININKŲ IR MEDŽIOTOJŲ klu

bo “Geležinis Vilkas” visuotinis susi
rinkimas įvyko Atvelykio šeštadienį 
serbų salėje. Atidarė trejus metus 
tam klubui sėkmingai vadovavęs B. 
Dūda. Buvo išrinkta nauja valdyba: 
B. Dūda A. Juozapavičius ir V. Bru
žas. Kontrolės komisijon: St. Krivic
kas A. Pranckūnienė ir Pr. Gabrėnas. 
Po to buvo dovanų įteikimas pasižy
mėjusiems klubo nariams: A. Zlatkui, 
M. Pranckūnui, Pr. Gabrėnui ir Pr. 
Kraujeliui. Valdyba paskyrė $50 jau
nimo reikalams. Sekė šauni vakarie- lionis buvo gimęs Rusijoj,^vėliau gy- 
_ ± 1-..— v--..v. TToiirtzi ii- Hi-rKn CTolovi nlfAl iii foT.nė, kur buvo medžiotojų primedžiotos 
skanios mėsos ir žuvininkų prižvejo- 
tos šviežios žuvies. Vakarienės metu 
grojo lietuviškų plokštelių muzika.

Linkime ir naujajai valdybai toliau 
tęsti gražias klubo tradicijas. Krsp.

St. Catharines, Ont.
MOTINŲ GARBEI gegužės 1 d. 11 

vai. Tėvų pranciškonų vienuolyno pa
talpose, 73 Rolls Avė., B-nės v-ba 
ruošiasi iškilmingai paminėti Motinos 
Dieną. Seštad. mokyklos mokiniai, 
vadovaujami mokyt. M. Gverzdienės, 
išpildys programą. Tai dienai su pas
kaita atvyksta iš Toronto T. Sekonie- 
nė. Visos motinos bus pagerbtos, o 
turinčios daugiau prieauglio, kurios 
atvyks į minėjimą, bus įteiktos B-nės 
skirtos vertingos dovanos. Tą dieną 
atsilankykime visi ir pagerbkime mo
tinas. B-nės v-ba.

Delhi, Tillsonburg
MOTINOS DIENA. — K. Liet. Kat. 

Moterų Dr-jos Delhi skyrius ir Bend
ruomenės valdyba rengia balandžio 
30 d. lenkų salėje Delhi, Motinos Die
nos minėjimą Programoje: rašytojo 
Mariaus Katiliškio paskaita, šeštad. 
mokyklos choras, tautiniai šokiai ir t.t. 
Gera muzika, loterija, bufetas, kavu
tė ir skanūs užkandžiai. Pradžia 7.30 
vai. Visus maloniai kviečiame.

Valdyba

HAMILTONO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVUI 

“TALKA” (BANKELIUI)
skubiai reikalingas lietuvis užimti 
vakuojančiai bankelio vedėjo pa
dėjėjo vietai. Pageidaujama žino
jimas buhalterijos ir bankinių 
operacijų. Atlyginimas — pagal 
susitarimą. Kreiptis į bankelio ve
dėją E. Lengniką, 21 Main St. E.

Room 203, Hamilton, Ont.
Tei. JA 8-0511.

“Talkos” valdyba

RODNEY, Ont.
MOTINOS DIENOS minėjimą ren

gia KLB Rodney apylinkės valdyba 
gegužės 1 d., 5 v. p.p. nuosavuose Lie
tuvių Namuose. Kadangi šie metai 
yra Jaunimo Metai, tai apylinkės val
dyba pakvietė ir jaunuosius paskaiti
ninkus, kuriais sutiko būti Angelė Na
ruševičiūtė, Romas Jocius, Vytas Nar- 
gėla. Meninę dalį atliks Rodney ir 
Londono lietuvių, jaunimo ansamblis, 
vad. kun. B. Pacevičiaus ir P. Chai- 
nauskaitės. Taip pat dalyvauja ir vie
tos Dr. Vinco Kudirkos šeštad. mo
kykla kuri užbaigs mokslo metus. Po 
minėjimo bus bendros vaišės. Kad jos 
būtų skanesnės ir jaukesnės moterys 
prašomos atsinešti užkandžius. Rod
ney Lietuvių Namai labai lengvai pa
siekiami iš visų pusių. Važiuojantieji 
401 keliu iš rytų į vakarus privažiavę 
Rodney — Wardsville tiltą virš 401 
kelio suka dešinėn o iš vakarų į rytus 
— kairėn tik šie turi pirma pasukti 
dešinėn, kad galėtų pervažiuoti tiltu 
per 401 kelią. Nuo šio posūkio Lietu
vių Namai visiškai netoli — maždaug 
viena mylia. Valdyba kviečia visus ar
timesnių apylinkių lietuvius minėjime 
dalyvauti.

KLB Rodney apylinkės valdyba
TAUTOS FONDUI aukojo: po $10: 

V. Andriulionis, V. Ignaitis, S. Pake- 
turas; po $5: A. Kojelaitis, V. Bukota, 
P. Bakyta, J. Launikaitis, L. Mockus, 
J. Statkevičius, G. Kliūgas, P. Gai- 
dauskas, K. Gaputis, J. Rastapkevi- 
čius, V. Naruševičius, M. Kerševičius, 
A. Kudirka, P. Paškauskas, J. Guda
vičius, J Enskaitis, P. Naruševičius, 
T. Kaminskas, 'A. Kaupas, V. Vanke- 
vičius, B. Miniotas, J. Nargėlas, H. 
Jasinskas, J. Miliušis; 
ris: po $2: J. Ciparis, 
tis. V. Dumčius.

Viso suaukota S159.
KLB Rodney apyl. valdyba

$3: B. šneide- 
A. Kažemėkai-

Visiems ačiū.

IŠ AMERIKOS LIETUVIŲ, Lietu- 
voj besilankiusių, patirta, kad nau
jojoj respublikinėj bibliotekoj Vil
niuje, laikraščių skyriuje, esą ran
dami tik trys JAV-bėse išeiną lie
tuvių laikraščiai — “Vilnis”, “Lais
vė” ir “Vienybė”.

LIETUVIS VADOVAUS ATOMO 
LABORATORIJOS PADIDINIMUI. 
Speciali atominė laboratorija bus 
statoma prie Argonne atominės la
boratorijos Lemonte. Ji įgalins 
mokslininkus įžvelgti medžiagos da
lelytes, sudarančias atomo branduo
lį. Kambarys bus 25 kartus* didesnis 
už dabar esamus. Jo statyba atseis 
17 mil. dol. Šiam projektui įvykdy
ti vadovu yra paskirtas Argonne la
boratorijų valdybos narys — lietu
vis inž. A. Tamošaitis.

D. MONSTAVIčIUS, buvęs Lietu
vos valstybės prokuroras, staiga mi
rė balandžio 2 d. Jo palaikus prig
laudė Šv. Kazimiero kapinės Čika
goj balandžio 6 d. Velionies vardas 
ypač buvo garsiai nuskambėjęs vi
soj Europoj ir už jos ribų, kai jis 
1934 m. atsistojo ginti Lietuvos su
verenumo teisės Klaipėdos krašte 
prieš galingą nacių mašiną, kuri bu
vo užsukta prieš Lietuvą ir lietu
vius. Vėliau vokiečiai D. Monstavi- 
čių uždarė į konclagerį. Iš ten jis 
išėjo nors dar gyvas: bet palaužta 
sveikata.

A. A. TEIS. JUOZAS BRAŽINS
KAS palaidotas balandžio 4 d. šv. 
Juozapo kapinėse, Yonkers, N.Y. 
Velionis tapo žinomas visai Lietu
vai, kai jam, kaip Vilniaus Apyg. 
Teismo pirmininkui, teko vadovauti 
komisijai, tyrinėjusiai sovietų pada
rytus Lietuvos vyriausybei priekaiš
tus dėl tariamo raud. armijos kario 
pagrobimo. Tai buvo 1940 m. prieš 
Maskvos ultimatumą.

Velionis buvo gimęs 1891 m. ko
vo 19 d. Šilavotos km., Liudvinavo 
valse., Marijampolės apskr. Teisės 
mokslus baigė Lietuvos universitete. 
Amerikon atvyko 1949 m.

LIETUVOS LAISVĖS KOMITE
TAS balandžio 16 -17 d. Niujorke 
Pavergtųjų Tautų Seimo patalpose 
buvo sukvietęs būrį jaunesniųjų lie
tuvių intelektualų iš Bostono, Čika
gos, Klevelando, Detroito, Niujorko 
pasvarstyti klausimų: politikos ar 
kultūros primatas, asmens laisvės 
ar tautos laisvės primatas, idealiz
mas ir pragmatizmas laisvės kovoje, 
bendravimo galimybės su okupuota 
Lietuva, laisvės kovos organizacija, 
sovietinio kolonizmo reiškiniai. Dis
kusijoms vadovavo buv. Vilniaus 
universiteto profesorius ir prorek
torius dr. Domas Krivickas iš Va
šingtono.

BALFAS TIKISI GAUTI iš vieno 
buvusio geros širdies veiviržėniškio 
keletą tūkstančių dolerių siunti
niams į Veiviržėnų miestelį ar jo 
apylinkes apmokėti. Reikia įrodyti, 
kad siuntinio gavėjai yra neturtingi, 
reikalingi pašalpos (ligoniai, invali
dai, senukai, gausios šeimos ir pan.). 
Jei kas žinotų panašių šeimų ar at-

skirų asmenų, malonėkite juos pra
nešti BALFui, 105 Grand St, Brook
lyn, N.Y. 11211. Jei yra jų origina
lūs laiškai, irgi būtų gera turėti. 
Reikalas nėra skubus, dar galima 
tuo reikalu ir į Veiviržėnus parašy
ti ir tik tada BALFo Centrą pain
formuoti. Verta BALFui pristatyti 
paramos reikalingus ir tuos veivir
žėniškius, kurie negyvena Veiviržė
nuose, pvz. yra Sibire, Brazilijoj ar 
net JAV, bet svarbu įrodyti, kad 
jiems parama reikalinga.

Australija
SULMAN PARODOJE ryškų ir im
ponuojantį dailės darbą “Kryžiai” 
išstatė mūsiškis dail. L. Urbonas.

AUSTRALIJOS DELEGACIJAI į 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
są vadovaus Australijos kongreso 
komiteto pirm. R. Cibas. Planuoja-
ma didelė ekskursija lėktuvu.

NEWCASTLIO APYL. LIETU
VIŲ BIULETENIO vasario mėn. nr. 
rašo T. J. Borevičius, SJ, J. Slavė
nas, B. Bivainis, Ant. Sūduvietis ir 
Br. Zumeris. A. Skirkos ir M. šeš
kaus įdėtos apysakos, o M. Slavėnie
nės,, Alg. Prižgintaitės ir J. A. Jūra- 
gio — poezija. Sutelkdamas vis dau
giau 
si į 
džia 
ba. 
medžiagos, plati kronika, parapijos 
žinios ir jaunimo skyrius.

SYDNĖJUJE U NIV ERSITETO 
STUDIJAS BAIGĖ: Sofija Jokubaus- 
kaitė, J. V. Nakutytė, G. Kišonas; 
Vaičjurgis ir Grudzinskas. Gimnazi
ją baigė: Kristina Janavičiūtė, Jo
lanta Onuškaitė-Jacyna, Zita Šid
lauskaitė, J. Belkus, A. Jablonskis, 
V. Pauliukonis, R. Reizgys ir V. Tun- 
kūnas.

GEELONGO LIET. KOLONIJOS 
VADOVAI renka medžiagą vietos 
lietuvių kolonijos istorijai. Tam rei
kalui sudaryta komisija: dr. S. Ska- 
pinskas, V. Bindokas ir M. Kyman
tas.

APYL.

bendradarbių, „biuletenis vysto- 
kultūros žurnalą. Biuleteni lei- 
ALB Newcastelio apyl. valdy- 
Šalia kūrybinės ir straipsnių

Italija
BUVĘS ŠV. SOSTO ATSTOVAS 

LIETUVOJ ARKLVYSK. GIUSEPPE 
BURZIO mirė Romoj vasario 14 d. 
Palaidotas gimtajam Cambiano mies
tely. Laidotuvėse lietuviams atsto
vavo netolimos Castelnuovo Don 
Bosco saleziečių gimnazijos direkto
rius kun. Pr. Gavėnas su ekonomu 
kun. A. Tranavičium ir du mokslei
vių atstovai — Petras Viržintas ir 
Pranas Žaliukas su Lietuvos trispal
ve.

SUGRĮŽO Į CASTELNUOVO 
KUN. P. »URBAITIS, išbuvęs kelio
nėje 8 mėnesius.

VATIKANO RADIJO lietuvių sky
rius gavo lietuviškai rašytą prancū
zo laišką: “Pramokęs lietuvių kal
bos, aš žiemos metu galiu kasdien 
klausyti Vatikano radijo lietuviškų 
programų... žinau, kad visur pa
saulyje yra daug lietuvių. Apie jų 
gyvenimą dažnai girdėjau per Va
tikano radiją, bet iki šiol neturėjau 
jokios progos su kuo nors užmegzti 
ryšių ...” Jo adresas: Monsieur Mi
chel Dequeker, 51 - Iqny - Comblizy, 
France.

veno Kaune ir dirbo geležinkelių tar
nyboje. Calgary gyveno apie 3 metus. 
Lietuvoje liko jo žmona ir du sūnūs.

Kor.

EDMONTON, Alta.
SU GILIU LIŪDESIU balandžio 4 

d. ędmontoniečiai palydėjo į amžino 
poilsio vietą a.a. Leonorą Kazlauskie
nę 70 m. amžiaus. Velionė paliko liū
dintį vyrą tris dukras ir vieną sūnų.

KLB Edmontono apyl. valdyba

WELLAND. Ont.
SPARČIAI RUOŠIASI JONINĖMS. 

Wellando lietuviai, gražiai atšventę 
Velykas, tuojau stojo į darbą padėti 
jaunimui — skautams, kurie šiais 
metais, globojami energingos skautų 
rėmėjų valdybos, ruošia garsiąsias Jo
nines birželio 18 d., šeštadienį, St. 
Stephen’s salėje — pora mylių už 
miestelio, prie gražaus miškelio, kaip

Čikagos vaizdai ir vargai
ŠULAITIS

Jis taip pat lankėsi ir Latvijoje, o 
po to nuvažiavęs į Maskvą Amerikos 
ambasadai perdavė sąrašą tų lietuvių 
bei latvių, kurie šiuo metu gyvena 
okupuotuose kraštuose, tačiau norėtų 
atvykti pas savo artimuosius į Amen-

EDVARDAS
ARTĖJANT ATIDĖTAJAM Lietu

vių Bendruomenės Čikagos apygardos 
atstovų suvažiavimui vėl, kaip iš ra
go, spaudoje pasipylė “rinkiminiai” 
rašiniai, kuriuose stengiamasi sunie
kinti į šios apygardos vadovybę besi-
taikstančius asmenis. Pradžioje buvo i ką. 
pultas dabartinis apygardos pirminin
kas, kuris opozicijai atrodo nepriim
tinas perinkimui. šiam atsakius, tuo
jau šoko kiti, tad taip ir užvirė karas 
dėl nieko. Kokia nauda toks vieni ki-Į *■
tiems antausių apsiskaldymas duoda? 
— daugelis čikagiečių klausia ir tikisi, 
kad pagaliau aršieji Bendruomenės 
“darbudtojai” pradės dirbti tuos dar
bus, kurie duotų naudos ne vien tik

ir tinka vasaros parengimams. Meni- asmeniškumams patenkinti, 
nei programai išpildyti atvyksta šau
nusis jaunimas iš Hamiltono, Toron-i 
to ir Ročesterio. Juk 1966 m. yra jau- 
nimo metai. Mūsų lietuviškasis jauni- į mechanišku būdu padauginti raštai, 
mas, pilnas energijos ir lietuviškos kuriuose šmeižiami, užgauliojami nie- 
dvasios, žada labai gražiai ir gyvai kuo nenusikaltę asmenys. Anksčiau 
pasirodyti su nauja programa. Skau- būdavo pasitenkinama tik “komunis
tų rėmėjų valdyba, kuri apima visą tu” jieškojimu tautiečių eilėse, o da- 
Niagaros pusiasalį, kartu su skautų 
vadovybe, posėdžiauja ir svarsto, kaip 
geriau ir sėkmingiau tas Jonines su
rengti. Koresp.

Čikagoje yra ir daugiau panašių ap
raiškų. Neseniai “Draugo” dienrašty
je buvo skelbiama, jog yra platinami

Taupyk ir skolinkis
kooperatiniame bankelyje "TALKA“
21 Main Street East, Room 203 — Telefonas JA 8*0511 
Duodamos asmeninės paskolos iš 8% iki $5.000, mortgičių 
paskolos iš 7% iki 66% turto vertės. Už šėrus mokama 5% 
dividendo iš pelno, už depozitus — 4%. Veikia nemokamos 
gyvybės ir paskolų draudimas. Pilnas čekių patarnavimas.

Darbo drenos: pirmodreniort, frežtodieniois it ketvirtodknias 9 vai. ryto — 3 vai. 
po pteff, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto — 1 vai. po pietą ir 5 vai. 
— 8 vai. vale., šettadicnais 9 vai. ryto — 12 vai.

bar einama ir toliau, taip kad jau da
rosi neaišku — ko kaikurie žmonės 
(“Draugo” dienraštyje pavadinti 
“psichopatų” vardu) iš tikrųjų jieško.

Prie panašių pasireiškimų būtų ga
lima priskaityti ir užgauliojimus bei 
niekinimus tų asmenų, kurie rengė ar 
dalyvavo Liet Bendruomenės Gage 
parko apyl. diskusijose apie santy
kius su Lietuva.

CHARLEY PERCY, vienas Įtakin
giausių jaunųjų respublikonų Ameri
koje, kuris dabar kandidatuoja i Illi
nois senatorius, neseniai lankėsi Rytų 
Europoje ir savo kelionės metu prieš 
pat Velykas buvo užsukęs ir į okup. 
U e tu va.

Paruošė Pr. Al.
ŠIAULIŲ MERGAIČIŲ IR BER

NIUKŲ GIMNAZIJŲ 1940 ir 1941 
m. laidos rengia 25 metų sidabrinį 
susitikimą š. m. spalio 8 d. Čikago
je per Kanados Padėkos Dienos il
gąjį savaitgalį. Be šių laidų abitu
rientų, į šį susitikimą kviečiami ir 
kiti minėtų gimnazijų auklėtiniai. 
Registruotis ir informacijų teirautis 
pas R. Raslavičienę • Songinaitę, 
7234 S. Sacramento, Chicago, Ill. 
60629, USA; Br. Siliūnas, 4429 S. 
Rockwell, Chicago, Hl. 60632, USA; 
Kanadoje: Vyt. Jonaitis, 69 Hewitt 
Ave., Toronto 3, Ont.

Toronto “Aušra”, čikagiečiai sve
čiams nebuvo labai duosnūs ir juos 
išleido su ketvirta (“Aušra”) ir penk
ta (“Kovas”) vietomis.

Varžybų baigmėje susitiko Neolitu
anų ir “Neries” penketukai. Po šešta
dienio rungtynių, kuriose Neolituanai 
triuškinančiai įveikė “Lituanicą”, o 
“Neris” neįspūdingame susitikime 10 
taškų skirtumu nugalėjo “Aušrą”, bu
vo laukiama NeoHtuanų pergalės. Ta
čiau išėjo kitaip — “Neris”, kuri vy
ravo beveik visą rungtynių laiką,

,na pelnytai iškovojo meisterystę. Ne- 
olituanams negalėjo padėti augšta- 
ūgis Molis ir energingasis E. Modes- 
tas-Modestavičius, kurie žaisdami ame
rikiečių komandose neseniai turėjo 
nemaža tarptautinių rungtynių prak
tikos. “Neris”, savo eilėse turėjusi L. 
Jesevičių (jis irgi neseniai žaidė P. 
Amerikoje su amerikiečių komanda) 
ir kitus žinomus žaidėjus: A. Varną,

Iš Maskvos išsiuntinėtame spaudos 
agentūrų pranešime Percy nieko de
taliau dėl savo žygių Pabaltijo valsty
bėse nepasakė, išskyrus tai, kad jis 
ten teiravosi apie galimybes ten liku
siems išvažiuoti pas savo gimines į Il
linois valstybę. Aplamai. Percy savo 
kelionės po Rytų Europą metu sten
gėsi įsijausti į ten vykstančius pasi
keitimus ir patirti kokios yra tų vals
tybių žmonių reakcijos į Rytų-Vakarų 
politinius ėjimus.

Percy m. vasario mėn. pradžioje 
kalbėjo Liet Studentų Sąjungos su
ruoštame Lietuvos nepriklausomybės
šventės minėjime Jaunimo Centre ir' 
čia žadėjo, kiek aplinkybės leis pa
dėti lietuvių tautos interesams ir ko
vai už laisvę.

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ VYRŲ A. žvinakį, A. Šimkų ir kt, šį kartą 
KREPŠINIO žaidynės bal. 16-17 d. į parodė, jog ji dar gali nustebinti jos 
Marquette Parko sporto salę sutraukė galybe pradėjusius netikėti skeptikus, 
apie 500 žiūrovų per abi dienas. Krep- Rungtynėse dėl trečios vietos “Lj- 
šinio mėgėjai čia matė bent kelias ne- taanica” irgi pateikė savotišką sensa- 
blogas komandas ir porą visai gerų ciją ir sumušė “Aušrą“, kuri čikago- 
rungtynių. Taip pat čia buvo apvaini- je pajėgė nugalėti tik silpną “Aro” 
kuotas naujas nugalėtojas, kuriuo vi- penketuką. *TJtuanica” taip pat įveikė 
sai netikėtai tapo Čikagos “Neries” “Kovą”, tačiau gavo daug pylos nuo 
penketukas, šiose varžybose dalyvavo Neolituanų. Torontiečjai, atvykę kiek 
tik 6 komandos. Nedalyvaujant iki sulopytoje sudėtyje, laimėjo pačią ge- 
šiol pirmavusiai Waterbnrio “Ginta- riausią vietą, kokią tik jie galėjo pa- 
ro” komandai (ji paprašė 200 dol. ke- siekti — ketvirtąją. Dabar i Čikagą 
lionės išlaidoms apmokėti, o rengė- atvykti ir laimėti jau ne betkas gali: 
jai siūlė tik šimtinę) ir nepasirodžius čia jauniais atmieštos komandos ne- 
klevelandiečiams, šį kartą pasitenkin- pakanka. Torontiečiai paliko simpa- 
ta tik 4 komandomis iš Čikagos, prie tiška įspūdį ir sukovojo garbingai, 
kurių prisijungė Detroito “Kovas” ir Nukelta j 7-tą psl.
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C KULTORNEJE VEIKLOJE
vininkas išpopuliarėjo kaip “linksmųjų 
brolių” ilgametis dalyvis, kartu su K. 
Dineika ir kitais aktoriais linksminęs 
publiką dienos aktualijų temomis. Po
kario metais J. Petrauskas buvo vie
nas dabartinio Kauno muzikinio teat
ro organizatorių, dalyvavo pirmuosiuo
se lietuviškuose filmuose: Neseniai 
jam buvo padaryta sudėtinga akių 
operacija, bet šiaip tebėra, palyginti, 
žvalus ir tvirtas.

DRAMATURGŲ susirinkime, įvyku
siame Vilniaus rašytojų klube, prane
šimą apie lenkų dramaturgiją padarė 
A. Liobytė. Su Čekoslovakijos teatrais 
ir jų dramaturgijos problemomis su
sirinkimo dalyvius supažindino V. Vi
sockas.

VISUOTINIAME GIEDRININKIŲ 
susirinkime buvo nutarta parašyti ir 
išleisti Korp! Giedros ir vyresniųjų 
giedrininkių veikimo istoriją. Tuo rei
kalu rūpintis pavesta vienai iš Korp! 
Giedra steigėjų — istorikei Alicijai 
Rūgytei. Visos giedrininkės prašomos 
istorinę medžiagą iš Giedros gyveni
mo ir turimas nuotraukas siųsti šiuo: 
A. Rūgytė, 5746 S. Justine St., Chica
go, Ill. 60636, USA.
. “THE ADVERTISER”, Adelaidės 
(Australijoj) dienraštis, atvirame ore 
suruošė dailės kūrinių parodą. Ji su
kėlė visuomenėj susidomėjimą. Lietu
vės skulptorės Jievos Pocienės darbai 
atkreipė laikraščio dėmesį. Jis įsidėjo 
jos nuotrauką ir vieno jos dailės dar
bo reprodukciją.

KAZĖ KURAITYTĖ isdrožinėjo iš 
medžio menišką lietuvių sodybą, ku
rią nuvežė ir įteikė prez. Herbert 
Hoover muzėjui lietuviškajam skyriui 
West Branch Iowa (Hooverio gimta
sis miestas). Tame muzėjuje bus lie
tuvių, latvių, estų ir kitų kraštų, ku
riems buvęs prezidentas suteikė pir
mąją pagalbą jiems besikuriant, sky
riai. Iškilmėse iš Čikagos dalyvavo 
jaunieji Baizekai — Irena ir Stasys, 
kurie irgi padovanojo keletą ekspo
natų.

GRAFIKAS VACLOVAS RATAS, 
gyvenąs Australijoj, pakviestas paro- 
don Vašingtone. Australijos valstybi
nio meno galerijai tarpininkaujant, 
Smithsonian institutas Vašingtone or
ganizuoja grafikos parodą, kurioje da
lyvaus ir mūsų tautietis iš tolimos 
Australijos dail. V. Ratas. Ta proga 
V. Ratas Klevelande ir Kanadoje su- 
ruošiąs savo atskiras parodas, kurio
se būsią išstatyta daugiau kaip 50 jo 
kūrinių. Pr. AI.

NERIS ANKUDAVIČIENĖ — MA
RY ANKUS gavo stipendiją iš Cana
da Council ir ketina pradėti dvejų 
metų studijas daktaro laipsniui gau-Į 
ti. Šiais metais ji dėstė psichologiją 
Trenton universitete, Peterboro, Ont., 
assistant professor titulu. Pasak laik
raščio “Peterborough Examiner”, p. 
Ankus studijuojanti Yorko un-te To
ronte ir gavusi daktarės laipsnį grį
šianti į universitetą, tik dar nežinanti 
Į kurį. Be to, p. Ankus gavusi ir dau
giau stipendijų iš kitų įstaigų — Na
tional Research Council ir Ontario 
Graduates Fellowship. Visos kartu su
darančios $8.500. Kadangi visų ji ne
galinti panaudoti, turėsianti nuo vie
nos jų atsisakyti. M. Ankus yra bai
gusi gimnaziją Toronte ir gavusi auk
so medalį. Bestudijuodama Šv. Myko
lo kolegijoj Toronte ir Kingstono uni
versitete taip pat gavo įvairių premi
jų ir stipendijų. Jos kaikurios studi
jos yra atspausdintos žurnaluose, kaip 
pvz. “British Journal of Psychology”.

• DOKTORATUI RUOŠTIS iš Onta- Į nįonio vaidmenis scenoje ir filme 
no prov. švietimo ministerijos gavo į 
stipendijas: J. R. Kačinskas iš Water- Į Z. ALEKSANDRAVIČIAUS kūrinių 
loo un-to, G. Beresnevičius — Toron- ‘ 
to un-to.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
AKTORIUS JURGIS PETRAUSKAS 

atšventė 80 m. amžiaus. sukaktį. Jis 
priklauso mūsų lietuviškosios scenos 
pirmųjų veteranų grupei, kuri kūrė 
dramos teatrą. Būdamas plačios ap
imties aktorius, jis paliko ryškius pėd
sakus ir dramoj, ir komedijoj, ir ope
retėj. Tačiau bene labiausiai sukaktu-

ČESLOVAS VIKŠRAITIS, epidemio
logijos, mikrobiologijos ir higienos 
mokslinio tyrimo instituto direkto
riaus pavaduotojas, gavo medicinos 
mokslų doktoratą. Kauno medicinos 
instituto taryboje jis apgynė diserta
ciją, kurioje buvo nagrinėjami gim
dos vėžio gydymo klausimai. Dr. C. 
Vikšraitis yra dirbęs ginekologu-aku- 
šeriu Klaipėdoje ir onkologijos (aug
lių) mokslinio tyrimo institute.

TEODORAS ŠURAVINAS mirė ba
landžio 10 d. Kaune. Gimęs Kostro
mos gubernijoje 1889 m., velionis au
go ir ilgesnį laiką gyveno Jurbarke, 
nuo 1907 m. mokytojaudamas pradinė
se mokyklose. Pagarsėjo jis kaip lie
tuvių literatūros vertėjas į rusų kal
bą, jau 1930 m. išversdamas lietuvių 
liaudies pasakų rinkinį. Pokario me
tais išvertė Žemaitės ir Lazdynų Pe
lėdos raštus, prisidėjo prie B. Sruo
gos “Dievų miško” ir A. Venclovos ro
mano “Draugystė” vertimų. Jo para
šyti rusų kalbos vadovėliai tebenau
dojami V ir VI klasėse.

1966 M. RESPUBLIKINĖMS PRE
MIJOMS Lietuvos Kompozitorių Są
junga pasiūlė E. Balsio “Dramatines 
freskas”, V. Jurgučio poemas “Karei
vio laiškai”, J. Juzeliūno simfoniją 
“Žmogaus lyra”, jo koncertą vargo
nams, smuikui ir orkestrui. Dailinin
kų Sąjunga kandidatais iškėlė: velio
nį J. Mikėną už jo paskutiniąsias 
skulptūras, grafikę A. Makūnaitę už 
graviūrų ciklus “Eglė žalčių karalie
nė”, “Rugio daina”, “Baladė apie Jie- 
vą”, vitražistą A. Stoškų už jo ketu
ris vitražus, tapytoją A. Savicką už 
propagandinio pobūdžio drobes, teks
tilininką J. Balčikoni už kilimus — 
“Širmieji žirgeliai”, “Mergužėlės le
lijėlės”, “Gėlės tėvynei”, “Nebus po
nų nei bajorų”. Teatro Draugija pre
mijuoti siūlo J. Rudzinsko sukurtą 
Skirgailos vaidmenį V. Krėvės dramo
je, J. Ratkevičiaus atliktus režisūri
nius darbus Kauno lėlių teatre, Pane
vėžio dramos teatro aktoriaus D. Ba-

Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys stovyklų seminare diskutuoja jaunimo problemas. Kairėje: se
suo Ignė, Dainavos mergaičių stovyklos vedėja; sesuo M. Paulė, stovyklos seminaro moderotorė; 
sesuo M. Margarita, Putnamo mergaičių stovyklos vedėja; motina M. Augusta, vyriausioji vienuolijos 
vadovė; Antroje nuotraukoje iš dešinės: sės. M. Imelda, sės. M. Jurgita, sės. M. Viktorija, postulan- 
tė Irena Gempaitė iš Toronto, novicija Elena Vaicekauskaitė iš Australijos, post. Irena Astraitė iš 
Grand Rapids, post. Gražina Savickaitė iš Čikagos *

Sėkmingi mergaičių stovyklų seminarai
Balandžio 2—3 Putname įvy- lio. Abiem seminaram vadovavo 

ko antras seminaras Nek. Pr. 
Marijos seserų vedamų stovyklų 
reikalu. Seserys dalyvės, kurių 
buvo 25, atvyko ir iš tolimesnių 
kolonijų — Toronto ir Montrea-

keliolika metų Putname ir Dai
navoje dirbusi sesuo M. Paulė, 
Dalyvių tarpan pilnai įsijungė 
Motina M. Augusta ir Motina 
M. Aloyza, kurios 1944 m. orga
nizavo pirmąją lietuvaičių sto
vyklą Putname.

Pirmajame seminare (bal. 11 
13 d.) buvo svarstyti bendri sto

vyklų siekimai, kryptis, priemo
nės ir metodai. Buvo priimta pa 
grindinė “Jaunimo Metų” tema
— supažindinti jaunimą su lie
tuvių Bendruomene ir įjungti jį 
į jos gyvenimą. Antrame semi
nare atskirų komisijų referen
tės (liturgijos, dramos, meno, li
teratūros, šokių ir rankdarbių) 
pateikė projektus kaip konkre
čiai ir praktiškai bus galima 
vykdyti pagrindinius uždavinius 
artėjančios vasaros stovyklose. 
Ypatingai pabrėžtas uždavinys
— pažadinti ir ugdyti kūrybines 
stovyklautojų galias. Priimtas ir

i koncertas kompozitoriaus mirties me
tinių proga įvyko Vilniaus valstybinė
je konservatorijoje. Programoje da
lyvavo akloji dainininkė B. Grincevi- 
čiūtė, operos solistai — E. Čiudakova, 
I. Žukaitė, Z. Paulauskas, J. Urvelis, 
instrumentalistai — vargonininkas L. 
Digrys, B. Vasiliauskas ir E. Liutke- 
vičiūtė. Buvo atliktos velionies operų 
“Vasaros nakties sapnas” ir “Dangu
tė” ištraukos, dainos, romansai, vargo
nų muzika. V. Kst.

Lietuviškai išdidūs
Maskvoje sutiktieji lietuviai 

studentai, bent dauguma jų ypač 
negali atleisti rusams už lietuvio 
išniekinimą. Jie šneką dažnai 
labai atvirai, bet susimetę į dides
ni būrelį, lyg sakyte sako: “bū
kim (nuduQkim) visi raudoni!” 
Tenai visų vieši pokalbiai — su 
kaukėmis. Esą, kaip A. Baranaus
ko “Anykščių šilely” — Kalnai 
ant kalnų, o ant tų kalnų... Taip 
ten — melas ant melo, o ant to 
melo... Arba — pagal Maironį— 
Pagimdys vargai galiūnus... Jie, 
Lietuvos lietuviai, ypač inteligen
tai, esą lietuviškai išdidūs- ir jų 
draugystė su rusais neperdaug

. . . . • a a I • ... cementuojasi. Tuo tarpu, esą,

Lietuvio metai MasKvos universitete kiek daugiau suartėtų su jais, nes 
ir anų inteligentija (pvz. poetas 
Jevtušenko ir kiti) norėtų keisti 
dabartinę sovietinę sąntvarką, 
nors žinoma, tik sąlygų legalumo 
ribose.

Kūčių vakarą
Šiaip gi, esą, ten pasitaiką jau

dinančių nuotaikų. Tų metų kū
čių vakarą tekę praleisti agrikul- 
tūrininkų (žemės ūkio) studentų 
bendrabuty. Ten buvę keletas lie
tuvių, keletas kitataučių. Buvę ir 
komunistų — su partijos bilie
tais. Vienas iš jų (lietuvis), visdėl
to, išsitraukęs iš dėžutės lietuviš
ką plotkelę, sulaužęs ir padalinęs 
visiems po gabalėli. Niekas ne
prieštaravęs. Buv. esto studento, 
netgi, buvę paklausti, ar jis atsi
menąs Estijos himno žodžius. Pa
sisakė, kad taip ir buvęs sugiedo
tas estų himnas.

Vienam ‘Tinis semestri”, esą, R. 
Šilbajoris buvęs pristatytas ki
tiems kaip svečias iš Amerikos. 
Tekę ir jam žodį tarti. Amerikos 
lietuvių vardu jis tik tiek tepasa
kęs (Maironio žodžiais): “Graži tu 
mano, brangi Tėvyne, brangi nes 
daugel vargų patyrei”... Tuomet 
ištisai studentai sugiedojo šią 
giesmę ir buvusi rasta bendra 
nuotaika.

Vilnietis parodęs “kelią”...
Vilniaus urnte R. šilbajoriui 

netekę būti — tik Vilniuj. Nors 
jam, kaip nevilniečiui, sunku bū
tų padaryti palyginimus tarp ano 
laiko Vilniaus ir nūdienio, bet 
Vilniaus priemiesčiai — apšepę, 
o ir Gedimino gatvėj neperdaug 
imponuojantis vaizdas; nuobodo
kos milicininkų uniformos.

Įspūdžių pasakojimo metu bu
vo suminėta dar visa eilė pavyz
džių iš Maskvos ir Vilniaus, iš ku
rių atsispindėjo lietuvių nuotai
kos rusų atžvilgiu. Esą,'vienas 
rusas studentas skundęsis, kad 
lietuviai jų labai nemėgstą. Jie 
buvę ekskursijoj Vilniuj ir pa
klausę vieną iš pažiūros labai 
rimtą, senelį kelio. Tai tas, kad 
parodęs, tai parodęs kelią...

R. Šilbajoris atsakė ir į eilės 
paklausėjų klausimus. Už paskai
tą prelegentui padėkojo S. Butke
vičienė. Po to visi dalyviai buvo 
pavašinti kavute ir pyragaičiais.

PRANYS ALŠĖNASToronto Akademikų Draugija gana — Atseit, tos VISOS aukos — “atei
na viešas paskaitas, pa- Todėl mus ir dominąs klausimas ties labui”...dažnai suru<

judinančias mokslo, meno, literatūros _ kas gį ta raudonoji įmpe. 
ir visuomenės temas. Jau yra kalbėję rija? _ pabaisų, Žudikų kraštas, 
Toronte Dr-jos vadovybės pakviesti: dabar pamargintu ir paįvairintų 
dr. J. Girnius, dr. A. Musteikis, dail. <‘sputnikais” ir kt. išradimais? 
T. Valius, dr. A. Pikūnas, kun. dr. F.' jęaip ten iš viso žmonės gyvena, 
Jucevičius, dr. A. Jakštas, dr. I. Gra- Į ar rusas dar yra žmogus,

R'. ^ea^ey,_?r’ Y" Y.avo^s’ Y" ar tik sovietas ir t.t.
Panašios srities klausimų buvę 

ir jo emocijose, bet apie tai pa- 
! skaitininkas neapsiėmė daug kal-

Vaštokas, daiL A. Tamošaitis, dr. V.
Vygantas ir pagaliau dr. R. Šilbajo
ris.

Draugijos ruošiamų paskaitų tikslas I bėti‘"nės*tOS " emocijos buvusios 
— sudaryti progą Toronto vsuomenei lahai didelės jr baimingos.
susipažinti su Įvairiais mokslo, meno, 
literatūros bei visuomenės klausimais 
akademinėje plotmėje bei lietuviškoj

Pirmieji susitikimai
Vos nuvažiavęs Maskvon, esą

aplinkumoj; taip pat — noras įgalinti gad pastebėti, stovint už nugaros 
jaunimą akivaizdžiai pažinti iškiliuo--------- • ^ a__

sius mūsų intelektualus.
R. Šilbajoris, kuris kalbėjo Toronte 

balandžio 16 d., yra gimęs 1926 m. 
Daktaro laipsnį gavo 1962 m. Colum
bia un-te. Šiuo metu yra slavų litera
tūros ir kalbų profseoriumi Ohio Sta
te un-te, Columbus, Ohio. Bendradar
biauja lietuviškoje spaudoje, yra 
“Metmenų” žurnalo redakcijos narys, 
o dabar — ir “Lituanus” žurnalo re
daktorius. Pagal JAV — SSSR sutar
tį, metus laiko jis praleido Maskvos 
un-te, kur artimai pažino ten studija
vusius lietuvius studentus iš savo tė
vų žemės. Tuo metu lankėsi ir Vilniu
je. Paskaita ir buvo šios srities patir
ties tema: “Tarp Vilniaus ir Maskvos”. 
Još pasiklausyti susirinko keliasde
šimt torontiečių. Atidaromąjį žodi ta
rė akademikų Draugijos v-bos atstovė 
Sofija Butkevičienė, o paskaitininką! 
dalyviams pristatė Stp. Kairys.

Besirengiant Maskvon
Prelegentas pradžioje pabrėžė, 

jog jau laiko tarpelis prabėgęs.

i porą žmonių ir ... šnekant lietu
viškai. R. Š. nedrįsęs iš pradžių 
susirišti su jais, nes, ko gero, ga
li iš to nieko neišeiti. O jie šnekė
jęsi labai drąsiai ir problematiš
kai. Vienas jų sakąs: gerai pada
rėme prisijungę prie Sov. S-gos, 
o kitas — drožia, jog tat esą tik 
dūmai, miglos, akių muilinimas. 
Pirmasis pabrėžė, jog tas buvęs ir 
tebesąs buožė ir abu pranykę iš 
akiračio...

Šiaip Maskvos un-tė studijavę 
(gilinę studijas) dauguma buv. 
Vilniaus un-to studentų, kurių 
bendras skaičius galėjęs būti tarp 
250—300.

Pagaliau vieną dieną atėję pa
tys pas R. šilbajori susipažinti du 
augšto ūgio, geltonplaukiai jau
nuoliai. Bendras vaizdas — ne
buvęs toks, kokį paskaitininkas 
išsivežęs, išvykdamas Maskvon. 
Nežiūrint režimo žiaurumo, esą, 
negalima visų nuteikti vienodai. 
Mes, esą, galvojam, kad lietuviai

Lietuvių nuotaikos
Kita grupė supranta, kas yra 

komunistai, jie bodisi jų elgesiu, 
bet techniškai — visvien įsitikinę 
komunistai. Esą, va, “sputnikai”, 
didelė valstybė, o jie, girdi, “di
delių išmierų” žmonės. Treti tik 
filosofuoja — nei perdaug už, nei 
prieš. Kaikurie besispecializuoją 
Maskvos laboratorijose studentai 
žavisi jų įrengimais ir kt. Jeigu, 
girdi, staiga būtų atsiskyrus nuo 
Sovietų S-gos, daug ko reikėtų 
netekti.

Esama tokių studentų, kurie 
komunistinę sąntvarką labai 
skirstą į priimtinus ir nepriimti
nus aspektus. Daug esą tokių, ku
rie komunizmo idėją mėgtų, bet 
tos idėjos vykdymo praktikos vi
siškai nepripažįsta ir nemėgsta, 
net ją smerkia. Jie sako, kad ka
pitalizmas žlugsiąs, o tik socializ
me ateitis.

Jų tarpe nemaža sakančių, kad 
mes — tik Džingiskhano, Atilos 
pasekėjai ir t.t. Kas gi kitas, gir
di, “buvęs Stalinas ir kt. Visdėlto 
valstybinis komunistinis princi
pas jiems priimtinas, tik su dau
geliu pataisų. Vienas ruselis (ne 
lietuvis studentas) karštai drožęs: 
“Žinau, kad Chruščiovas kiaulė, 
o Brežnevas — idiotas, bet kai 
mes ateisim prie valdžios — bus 
kas kita...”

Iš lietuvių daug esą “liberalų 
komunistų”, kurie net galvoja 
apie Pabaltijo atjungimą nuo So
vietų S-gos ir kuria įvairius pla
nus. Tai esą vidurio skalės žmo-

kai naujas metodas: turėti me
no, dramos ir rankdarbių rate
lius, i kuriuos stovyklautojos ga
lės laisvai Įsijungti, šios grupės 
paskiru laiku galės su patyrusiu 
mokytoju ar profesijonalo pagal
ba išbandyti savo sugebėjimus 
mėgiamoje srityje ir naudingiau 
praleisti užsiėmimų laiką.

Seminaro dalyvės svarstė ir 
svarbų personalo klausimą, nes 
stovyklos sklandus pravedimas 
ir jos tikslų atsiekimas priklau 
so didžia dalimi nuo vadų ir mo
kytojų bendradarbiavimo tarpu
savyje ir atvirumo jaunimo rei
kalams.

Seminaras buvo sėkmingas ne 
vien dėl to, kad buvo nutarti 
konkretūs vykdymo planai, bet 
taip pat ir dėlto, kad šis bendras 
minčių pasidalinimas praplatino 
dalyvių akirati ir dar daugiau 
padidino jų entuziazmą auklėji
mo darbe. L. C.

kai jis nebe Maskvoj. Ten nuvy-- Sovietų Sąjungos ribose tik ver- nes ir jie — patys tragiškiausi 
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bos estetiką. Todėl dar ir dabar: taip esą. Skirtumai tarp komunis-: skundžiasi ir keikia komunizmą, 
vaizdžiai prisimenąs tą nuotaiką/to ir antikomunisto labai dideli J kitą — ji giria, šiaip gi lietuviai
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kęs pasigilinti i Tolstojaus kūry-'gai ir išdavikai. Tačiau nevisiškai individai. Viena dieną jie esą

kuri vyravusi 1964 m. spalyje J Įsitikinę komunistai esą tik tie, 
kada pajudėjęs Maskvos link, kurių tėvai buvo raudoni netgi 
Mus, esą, tokie dalykai jaudina, j nepriklausomybės laikais. Su 
nes stovime prieš 20-ties metų iš- jais buvę galima pasikalbėti, bet 
skyrimo faktą, o vykdami ten, jie — neperkalbami. Pvz. užsimi- 
jaučiame, kad susitiksime ne vie- nūs apie žiaurumus, jie dėl to vi- 
ną ir savo brolį lietuvį. Daugelis siškai nesijaudinę ir tarę: ką tai 
mūsų gyvenačių Vakaruose, gir- reiškia tie šimtai ar ir tūkstančiai 
di, net taip užsikonservavom sa- Sibiran ištremtųjų, jų kančios, 
vyje, jog galvojam, kad ir tenai vargai, turint galvoj ateitį šimtus 
reikalai ir padėtis stovi vietoj, ar gal tūkstantį metų priekin.

esą labai išdidūs. Daugelis jų la
bai tylūs, kukliai nusišypsą, prie 
tokių, esą, galima prieiti .tik per 
pokalbi apie meną, pasisakant, 
kad labai mėgsti Van Gogą ar kt. 
koki garsenybę menininką, tada 
jis tau pasakys, jog buvęs iškly
dęs kažkur už Maskvos provinci- 
jon ir suradęs sumodernintą, pui
kiai nutapytą ikoną, o jos autorius 
buvęs lietuvis. ..

Atsiųsta paminėti
KNYGŲ LENTYNA — lietuvių bib

liografinės tarnybos biuletenis 1965 
m. nr. 4. Titulinis viršelis — dail. Al
girdo Kurausko. Prenumerata me
tams $2.50, kitose šalyse $1.50. Lei
džia JAV LB Kultūros Fondas. Pirmi
ninkas Zigmas Dailidka, 5921 S. Fair- 
field, Chicago, Ill. 60629, USA. Red. 
Aleksandras Rušaniec - Ružancovas, 
1132 N. Walnut Str., Danville, Ill. 
61832, USA.

Lietuvos Pajūris nr. 1, 1966 m. Lei
džia: Kanados Mažosios Lietuvos Bi
čiulių Draugijos centro valdyba. Vyr. 
red. A. Lymantas. Redakcija ir admi
nistracija: 5260 — 10th Avė., Rsmt., 
Montreal 36, P.Q., Canada. Prenume
rata metams $1.00, Vokietijoje 2.00 
D.M Garbės prenumerata $5.00.

Mitteilungen aus baltischehm Le- 
ben — 10 metų baltų tautų draugys
tė Vokietijoj nr. 4, gruodžio mėn., 
1965 m. Leidinys išeina 4 kartus per 
metus. Leidžia: Baltische Gesellschaft 
in Deutschland, Adam Gruenbaum, 
8 Muenchen 15, Lessingstrasse 5. Pre
numerata metams DM 6.

Lietuvių Dienos nr. 3, 1966 m. Mė
nesinis žurnalas, gausiai iliustruotas. 
Adresas: 4364 Sunset Blvd., Holly
wood, Calif. 90029, USAį Red. Ber
nardas Brazdžionis. Prenumerata me
tams 6.00, garbės prenumerata $10, 
atskiro numerio kaina 65 et.

Motinos vaidmuo kintančioj visuomenei
JŪRATĖ CIPLIJAUSKAITĖ - TANNER

Kai išgirstam žodį “motina”, 
kiekvienas tai suprantam savaip. 
Bet kaip apibūdint, kas tai yra 
motina? Žodynas Webster’s New 
Collegiate Dictionary, G. & C. 
Merriam Co. Springfield, Mass., 
U.S.A. ( laisvas vertimas) sako, 
jog tai yra moteris, kuri yra gy
vybės arba pradžios šaltinis, pra-, 
nokė j a; moteris, kuri augina, 
puoselėja. Tai yra bendras api-j 
brėžimas, kuris visada tiko iri 
tiks. Žodynas negali plačiau ap
rašyti: kokios yra motinos užduo
tys, kaip ji augina, kokia yra jos 
įtaka, nes betkoks platesnis apra
šymas netilptų jau nei į kelis ar 
keliolika puslapių. Joks žodynas 
neįrašo ir tos meilės, pasiaukoji
mo, kuriuos kiekviena motina 
įdeda į visa tai, ką ji daro savo 
vaikams, be išskaičiavimo, bet su 
dideliu džiaugsmu ir noru. Tas 
motinos noras perduoti viską, kas 
pas ją gražiausio ir tauriausio ir 
sukurti kiek galima gražesnį kū
rinį, padaro ją labai daug galin
čia. nepavargstančia.

“Noriu valgyti. Ar turim?”
Kaikurios motinos užduotys ar 

profesijos yra labai senos ir eg
zistavo jau prieš šimtmečius ar 
tūkstančius metų, kitos atsirado 
keičiantis visuomeninei santvar
kai ir civilizacijai.

Pažiūrėkim i labai ankstyvą is
toriją, į paleolitinį amžių — maž
daug prieš 10.000 metų. Žmonės, 
kurie tuo metu gyveno Europoje 
ir yra mūsų visų proseneliai, gy- į 
veno tada šeimomis ir giminėmis.; 
Nei šeima, nei motinos vaidmuo1 
nebuvo tada toks, koks jis yra

dabar. Sąlygos buvo tada labai 
primityvios ir motinos vaidmuo 
—taipgi primityvus. Reikia ma
nyti, kad ir diskusijos, kurios ta
da vyko tarp moterų ir vyrų apsi
ribodavo maždaug sekančiom są
vokom: “Noriu valgyti. Ar tu
rim?” “Ateina meška, ką dary
ti?” Gyvenimo sąlygos keitėsi la
bai lėtai. Net ir viduramžiais 
moteris ir motina neturėjo dar di
delio vaidmens ir buvo laikoma 
lyg ir vyro nuosavybe. Laikui bė
gant, motina iškilo ir tapo įkūni
jimu meilės, buvo tyli savo vaikų 
patarėja ir mokė juos reikšti tė
vui pagarbą ir klusnumą. Tos dvi 
sąvokos: tėvo baimė ir motinos 

' meilė egzistuoja ir mūsų dienose.
Psichoanalitikai, kaip Jungas ir 
Freudas, teigia, kad tai turi labai 
daug reikšmės vaiko prisitaiky- i 
mui socialiniame gyvenime.

Tuo metu, kai vidurio ir šiau
rės Europoj vyravo dar gana tam
sus amžius, kitur egzistavo jau 
smarkiai i priekį pažengusios kul
tūros. kaip pavyzdžiui egiptiečių, 
graikų ar romėnų. Moteris ir mo
tina tūrėja daug didesni vaidme
nį tuose kraštuose. Tai atsispindi 
ir graikų deivių bei dievų, kurie 
buvo labai žmogiški, aprašymuo
se. Iš jų matom, kad motinos įta
ka jau buvo svarbi, o moteris ta
da vaizduojama net ir labai 
ekstravagantiška.

Motina dabar
šiandien papročiai ir religija 

sustinrino monogaminę šeimą, 
bet ir šiais laikais yra kraštų, 
kur motinos vaidmuo nėra tokia, 
kain mes ią žinom vakariniam pa
saulyje. Yra kraštų, kur žmonos

pirmas ir pagrindinis tikslas yra 
pagimdyti sūnų ir jei ji to įvyk
dyti negali, ji praranda vyrą ir 
šeimą. Yra kraštų, kaip pvz. Ve
lykų sala, kur motina yra tiek pat 
gerbiama, ar ji yra ištekėjusi, ar 
ne. Yra kraštų ir šiandien, kur 
šeima nesusideda iš vyro ir vie
nos motinos bei jų vaikų, bet iš 
kelių motinų ir jų vaikų.

Motinos užduotys priklauso 
nuo jos socialinės padėties, bet 
gal daugiausia nuo krašto, kuria
me ji gyvena. Koks yra tad moti
nos vaidmuo šiandien ir čia?
Motina yra pirmiausia gimdyto

ja, vaikų augintoja, jų auklėtoja. 
Ji gamina maistą, aprūpina juos 
drabužiais. Taigi ji būna ir virėja, 
ir dažnai jai siuvėjos amatas taip
gi nesvetimas. Bet sunku jau 
šiandien atrasti motiną, kuri mo
kėtų verpti ir austi. Ji yra slau
gė. kai vaikai serga, o kartais ir 
ligos diagnozę nustato. Ji yra vai
kų mokytoja, jų patarėja. Ji turi 
būti psichologė, kad suprastų sa
vo vaikus, kurie dažnai yra skir
tingi savo charakteriu, o taip pat 
turi suprasti ir aplinką, kuri juos 
veikia. Ji yra teisėja, kuri turi 
nuolat spręsti arba švelninti kivir
čus ir nesusipratimus. Motina 
šiais laikais dažnai eina nuolati
nio šoferio pareigas, išvežiodama 
vaikus į darželius, mokyklas, mu
zikos pamokas. Ji neretai yra šei-i 
mos ekonomė. Ji yra dar daug 
kas. bet mes čia visko neišvar- 
dinsim.

Vaiko ir motinos santykiai
Motinos ir vaiko santykis buvo 

visada labai glaudus ir motinos, 
vaidmuo, nežiūrint kokiam am-;

žiuj, kokiam krašte ir kokioje so
cialinėje būklėje ji gyventų, yra 
vaiko mokytojos, patarėjos. Ji pa
ti pirmoji jam parodo, kas yra ge
ra ir bloga, kas leistina daryti ir 
kas ne. Iš jos jis patiria meilę, 
sužino, kas yra tauru, išmoksta 
gerbti tėvą, įvertinti darbą.

Tai, ką motina ar tėvai moko 
su meile, kas jiems tikrai yra 
brangu ir vertinga, patiekia tai ir 
savo vaikam; ar pastarieji įstengs 
tai gerbti ir suprasti, kaip jie su
pranta tai, kas yra gera ir bloga. 
Iš kitos pusės tėvai turi suprasti, 
kas jų vaikam yra brangu, tai ką 
jie vertina ir kur atranda pras
mę, gėri ir grožį. Tai, kas tėvam 
brangu, gali būti vaikam truputį 
svetima. Tai. kur vaikai atranda 
prasmę, gali būti tėvam truputį 
svetima ir nesuprantama.

Dar ne taip tolimoje praeityje 
lietuvė motina prie ratelio, mo
kanti savo vaiką skaityti iš lietu
viško elementoriaus ar maldak-Į 
nygės, tapo simboliu. Ji nevien. 
tik mokė pažinti raides, bet taip; 
pat skiepijo ir gėrio vertybes, o 
taip pat ir blogio supratimą. Gal 
ne viena tų motinų turėjo švel
ninti situaciją šeimoje, kai vėliau 
sūnus, grįžęs iš mokyklos ar ku
nigų seminarijos pareikšdavo, j 
kad jis nori tapti menininku ar 
rašytoju. Tur būt motinai, kuri! 
žinojo tik realų fizini darbą nuo! 
saulės užtekėjimo iki nusileidi-! 
mo, mintis, kad jos sūnus nori 
praleisti savo gyvenimą piešiant. , 
gal ir nelabai realiai atrodė. Ne- 
visos motinos ir nevisi tėvai ir 
tuomet suprato savo vaikus.

Tremtinių stovyklose
Tremtyje Vokietijoj motinos 

nroblemos buvo kitokios. Mokyk
los buvo suorganizuotos, pačios 
motinos išsimokslinimas daugu

moje viršijo jos vaikų: mokinukų 
ar gimnazistų lygį. Nebuvo ir pi
niginės problemos: mokslas buvo 
nemokamas ir visi daugiau ar ma
žiau nieko neturėjo — tiek trem
tiniai, tiek juos supanti vokiečių 
visuomenė.

Betgi motinos kaip auklėtojos, 
mokytojos pareigos buvo sunkios 
ta prasme, kad reikėjo įdiegti no
rą mokytis ir dirbti, įdiegti pa
garbą tėvui, kai sąlygos buvo tam 
priešingos. Darbo tremtinių sto
vyklose nebuvo. Buvo gyvenama 
susigrūdus po kelias šeimas vie
nam kambaryje. Juodoji rinka 
klestėjo ir visa ta situacija buvo 
priešinga principams, kurių mo
tina turėjo mokyti: kas gera ir 
kas bloga, kas galima ir kas ne.

Naujame krašte
Emigracija pastatė šeimą vėl i 

kitą visai nežinomą situaciją. Mo
tina ir tėvas atsidūrė krašte, ku
rio kalbos nemokėjo. Gyvenamoji 
aplinka dažnai buvo netokia, ko
kios tėvai būtų norėję. Ta laiki
numo sąvoka, kuria suaugusieji 
gyveno tremtinių stovyklose Vo
kietijoj, pradėjo pamažėl užleisti 
vieta būtinumui įsikurti. Ekono
minės padėties pagerinimas tapo 
daugeliui pirmu uždaviniu ir jam 
išspręsti reikėjo tam tikros au
kos. Nevienas stvėrėsi fizinio dar
bo atidėdamas studijas, lavini
mąsi. laikinai apribodamas savo 
kultūrini gyvenimą. Supanti ap
linka ekonomiškai buvo daug 
tvirtesnė, reikėjo ją vytis... Daž
nai motina buvo ir pati priversta 
dirbti, kad užsitikrintų ateitį savo 
vaikams. Ateiviai ypatingai smar
kiai kibo į darba. taupė ir. gali
ma sakyti, užtikrino savo vaikams 
ateitį nėr labai neilgą laikotarpį. 
Ju vaikai jau formavosi šiame 
krašte.

Pažiūrėkim, kokios sąlygos lau

kia jau čia susiformavusios moti
nos ir jos vaikų, ar busimosios 
motinos ir jos vaikų. Atrodytų, 
kad jau čia išaugus ir išsimoksli
nus motina neturėtų turėti per
daug rūpesčių. Jos gyvenimas, 
jei neįvyks karų, tęsis panašiai 
kaip iki šiolei. Jai nėra nežinomi 
šio krašto papročiai ir jo kalba. Ji 
turbūt turės ir užtikrintą sociali
nę padėtį jau tarp šio krašto žmo
nių ir jos vaikai jau galės lygint 
savo tėvus su šio krašto vaikų tė
vais. Tad kas gi laukia šios jau
nos motinos?

Kas laukia?
Atrodo, kad ir dabartinės jau

nos motinos ir busimosios moti
nos laukia rūpesčiai, kurių anks
tyvesnės motinos napatyrė. Tai 
problemos, kurias visuomenėj 
šiandien sukelia kibernetika. Ji 
jau keičia ir dar keis gyvenimo 
būdą. Kadangi jau mes esame 
įžengę į šį naują perijodą, tai 
trumpai susipažinkime su juo. 
Kibernetika yra gaminių ir sim
bolių. kurie išreiškia komunika
ciją, automatinė administracija ir 
kontrolė. Kitaip sakant — gami
nių, o kartu žmogaus ir visuome
nės, administracija automatinė
mis mašinomis. Kibernetika pa
keičia šiandien žmogaus jėgą vis 
didėjančiu greičiu ir jei mechani
zacija eis ta kryptimi ir ta link
me ir toliau, už 20 metų, kiber
netika bus pakeitusi 80% žmo
nių.. šiandien dirbančių pramonė
je. Dėlto kaikurie darbai visai iš
nyks. kaikurie keisis ir atsiras 
nauji. Sakoma, kad tie pakeitimai 
vyks greitai ir palies iš karto di
deles mases žmonių.

Praeityje nuo betkurio išradi
mo — garvežio, telefono, automo
bilio — praeidavo apie pusę šimt
mečio. kol visuomenė pradėdavo 
įuo naudotis. Tas ilgas laiko tar
pas leisdavo palengva priprasti

prie socialinės evoliucijos, šian
dien pažanga yra daug greitesnė. 
Tas labai 'greitas tempas reika
laus labai daug iš kiekvieno indi 
vidualiai ir visos visuomenės. Nė
ra abejonės, kad kibernetika at
neš ne tik naudą, bet ir proble
mas. Turim sutikti, jog mūsų gy
venimo būdas bus kibernetikos 
apribojamas. Manoma, kad šių 
dienų moksleivis turės grįžti 3— 
kartus Į universitetą ar technikos 
mokyklą gauti naujų žinių. Yra 
visai rimtai svarstoma Ameriko
je duoti augštesnius laipsnius 
kaip doktoratas, nes darbo sąly
gos dabar to reikalauja. Atrodo, 
jog reikės daug intensyviau eiti 
pirmyn, norint neatsilikti užpaka
lyje. Kiekvienas dirbantis turės 
būti pasirengęs tęsti savo mokslą 
be galo. Tai situacija, kurią ne
visi dirbantys galbūt norės ar ga
lės priimti.

Ateities motina
Tad kur gi motinos vaidmuo 

šioj naujoj situacijoj? Gal pir- 
' miausias pageidavimas, jei ne 
uždavinys, būtų tas, kad motina 
stengtųsi ir savyje, ir savo vai
kuose puoselėti tą norą gauti, 
naudotis ir džiaugtis žinojimu ne 
tik to, kas nauja, bet ir to. kas 
sena; pritaikyti žinias galvojimui, 
kad suprastume, iš kur mes kilo
me ir kas mus padarė tokiais, ko
kiais esame: kad suprastume sa
vo ir visuotinę kultūrą ir žinotu
me, kur einame.

Ar šiandieninės motinos už
duotys yra sunkesnės, negu jos 
buvo anksčiau? Turbūt ne. Toji 

j motina prie ratelio, persfcaityda- 
ma maldaknygę nuo pradžios iki 
galo galbūt beveik visą savo ži
nojimą i tai ir sudėdavo, šiandie
ninė ir busimoji jauna motina 
turi ir turės daugiau duoti, nes 
yra daugiau, gavusi ar turės būt 
daugiau gavusi.
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Mann & Martel
2320 Bloor St. W

REALTORS

Tel. RO 2-8255
INDIAN RD. — BLOOR,

$3.000 įmokėti, prie požeminio 
traukinio, mūrinis 6 kambarių na
mas, naujas vandens šildymas, mo
derni virtuvė; viena skola balansui 
10-čiai metų; galima užimti nuo 
sausio 3 dienos.
BABY POINT — JANE,

$5.000 įmokėti, atskiras rupių 
plytų, 6 kambarių namas; privatus 
įvažiavimas su garažu. Visai arti su
sisiekimo ir krautuvių, dideli gražūs 
kambariai; tuojau galima užimti; 
vandeniu alyva šildymas.
QUEBEC — BLOOR

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
ST. CLAIR — OAKWOOD

$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 modemiškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia.

SWANSEA
$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 

gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
SWANSEA — BLOOR

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. į gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.
BLOOR — INDIAN GROVE,

$18.900, mūrinis, 7 didelių kam
barių namas, su garažu ir privačiu 
įvažiavimu, keli žingsniai nuo Bloor 
g-vės; didelė moderni virtuvė ir ga
limybė antrai, švariai užlaikytas na
mas; reikalingas didesnis įmokėji- 
mas.
SWANSEA,

$69.000 pilna kaina, 8 butų mūri
nis apartamentinis pastatas, dvigu
bas privatus įvažiavimas, vandeniu- 
alyva šildymas; dideli, moderniški, 
gražūs butai. 6%%, ilgalaikis mort- 
gičius; $9.900 metinių pajamų.

B. SAKALAS
Namų telef. LE. 6-1410

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar hivnin tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Darbo telef. RO. 2-8255

IMPORTAS
Pabaltiečių krepšinio ir tinklinio 

turnyras įvyks gegužės 7-8 d. Toron
te. Smulkiau bus sekančiame “T. ž.” 
nr. šių žaidynių metu bus pravestas 
ir bridžo turnyras. Kas norėtų daly
vauti, prašoma užsiregistruoti pas 
Eric Roodus, 68 Dearbourne Ave., 
Toronto 6, Ont teL 461-8643 iki ba
landžio 27 dienai.

Kanados sporto apygarda

VYČIO ŽINIOS
V. Nešukaitytė pasiekė savo bene 

šimtąją meisterystę. Prieš dvi savai
tes įvykusiose Toronto pirmenybėse 
ji laimėjo pirmą vietą moterų klasė
je ir taip pat vyrų C klasėje. Tose 
pat pirmenybėse F. Nešukaitytė mer
gaičių (15 m.) klasėje laimėjo antrą 
vietą.

Golfo sezonas jau prasidėjo ir Vy
čio golfininkai išbandė pirmuosius 
smūgius. Ir šiais metais vytiečiai yra 
pasiryžę pravesti mažiausiai bent dve
jas pirmenybes — Vyčio uždaras ir 
atviras pirmenybes. Toronto lietuvių 
tarpe yra daug šio sporto mėgėjų, tik 
reikėtų geresnės organizacijos — vi
sų bendradarbiavimo. Ši pareiga ge
riausiai tiktų Kanados sporto apygar
dai.

Mūsų rėmėjams: J. Gustainiui ir R. 
K. nuoširdžiai dėkojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Šį trečiadienį, 6.30 v.v., mūsų salė

je CYO mergaičių krepšinio lygos III- 
sios baigminės rungtynės Aušra J —

TORONTE
Lietuvių skautų veikla

Kanados rajono skautų-čių Sv. Jur- ras, vad. S. Kairio. Buvo suvaidintas 
gio šventė paminėta nepaprastai iškil- «■ B. Mažeikienės parašytas vaizdelis, 
mingai. L.S.S. vyr. skautininke v.s. O. visų vie“etų Va<^T^

, .. , .. • Tai puikus pasirodymas, tikrai vertas
Zailskienė ir j.s. Br. Juodelis, lydinu pagyrlmo
Kanados r. vadeivų s. I. Meiklejohn Tėvų rėmėjų komitetas su pirm. K. 
ir v .s. V. Skrinsko, aplankė Montrealį, Rusinu priešakyje svečiams ir vado- 
Hamiltoną ir Torontą- Visose koloni- vams suruošė tokią puikią vakarienę, 
jose vyko pamaldos ir iškilmingos su- kokios dar nėra buvę. Vaišių metu, 
eigos, kuriose vyriausieji skautininkai vadovaujant Rambyno tunto tunt s. 
sveikino ir džiaugėsi gražiai klestin- K. Batūrai, buvo pakviesti kalbėti: 
čiais tuntais. Ta proga vyko apdovano-: rajono vadas v.s. V. Skrinskas, Bend- 
jimai, pakėlimai, įžodis ir trumpi se- ruomenės vardu va S. Kairys, tėvų 
serijos ir brolijos atskiri posėdžiai, rėmėjų komiteto pirm. K. Rusinas, v. 
kuriuose tuntininkai apibūdino veik- s. O. Zailskienė, j.s. Br. Juodelis. Tarp 
los eigą ir jos trūkumus. Visose kolo- kalbų jaunųjų vadovų stalas vadovavo 
nijose buvo surengtos arbatėlės ir dainoms. Šatrijos tunto tunt ps. L. 
laužai. Toronto Šatrijos ir Rambyno Gvildienė abiejų tuntų vardu padėko- 
tuntų sueigoje dalyvavo pilnutėlė sa- jo visiems — nuo jauniausių paukšty
tė žiūrovų — tėvų rėmėjų. Skautams čių, vilkiukų iki vyriausių skautininkų 
tai buvo didelis pasitenkinimas. Pui- ’ ir tėvų-rėmėjų, prisidėjusiems prie 
kiai pasirodė skautų dūdelių orkest-. šios šventės suruošimo.

Ateitininkų žinios
sekmadienį, gegužės 1 d., 2.30 vai. 
Prisikėlimo par. muzikos studijoje;

nį, 2.30 vai. L. Vaikų Namuose.
Grupė vyr. moksleivių šį savaitga

lį vyksta į Klevelandą dalyvauti moks
leivių mėtinėje šventėje; grįš sekma
dienio vakare.

Ateitininkų vasaros stovykla bus 
T. pranciškonų stovyklavietėje Wasa- 
goje nuo liepos 24 d. iki rugpjūčio 7 
r. Stovyklautojų amžius: 12-18 m.

LIETUVOS NEMAČIAU...
Atkelta iš 3-čio psl. 

mušdavo padarydami priešui 
daug nuostolių ir aukų.

Reikia pasakyti, kad kova bu
vo gana didelė, sunki ir ilga, 
kad rusai rado reikalą suorga
nizuoti kelias rusų reguliarias 
kariuomenės divizijas nugalėti 
Lietuvoje susiorganizavusiems 
partizanams. D. Mockutė

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

St Leo. Taip pat šią savaitę Aušra J. 
žais Ontario CLB baigminėse rungty
nėse su Wellandu.

š. Amerikos lietuvių krepšinio čem
pionais liko Čikagos Neris (žiūr. “Či
kagos vaizdai...).

Praėjusį savaitgalį visoje Kanado
je tuo pačiu laiku pravestose “Oper
ation Mexico” plaukimo pirmenybėse 
A. Kučinskaitė 50 jardų rungtyje iš
sikovojo I v. Ontario ir II v. visos Ka
nados; J. Glanertaitė — 100 jardų 
laisvu stilium rungtyje 1 v. Ontario ir 
IV v. visos Kanados. “Operation Me
xico” pirmenybių tikslas yra atrinkti 
geriausius plaukikus būsimai olimpi- 
jadai.

KOVO ŽINIOS
Kaip ir reikėjo tikėtis, pirmas drau

giškas susitikimas tarp Hamiltono Ko
vo, ir Londono Tauro krepšininkų 
baigėsi aiškia hamiltoniečių pergale 
pasekme 101:42 (49:18) Nors-lai
mėjimas atiteko kovieciams, tačiau 
Tauro krepšininkams nėra reikalo nu
siminti, kadangi kiekviena pradžia 
yra sunki, juo labiau, žaidžiant prieš 
stiprų priešininką, su didesniu paty
rimu, turinčiu ilgesnę klubo istoriją, 
daugiau pergalių. Tiesa, hamiltonie- 
čiai pirmą puslaikį žaidė gan blanko- 
kai, tačiau antram kėliny jau parodė 
brandesni žaidimą, geresnius derinius, 
metimus. Jaunoje Londono LSK Tau
ro komandoje atsižymėjo Daniliūnas 
ir Butkus, kurie lengvai rastų sau vie
tą Kovo, Aušros ar Vyčio komandose.

Kanados lietuviiį mokytojų konferencija
Po poros metų petraukos Ka

nados liet, mokytojai vėl susirin
ko į tradicinę konferenciją ba
landžio 23 d. Toronte, Prisikėli
mo parap. patalpose. Darbo posė
džius atidarė KLB krašto valdy
bos švietimo skyriaus pirm. E. 
Miliauskas, pakviesdamas pirmi
ninkauti mokyt. Eimontą, Londo
no mokyklos vedėją, ir mokyt. J. 
Mikšį, Hamiltono mokyklos vedė
ją, sekretoriauti — mokytojas p. 
Liuimienę ir p. Sinkevičienę iš 
Toronto.

Pirmąją paskaitą “Pamokos 
principai šių dienų mokykloje” 
skaitė mokyt. P. Balčiūnas, viešo
sios anglų kat. mokyklos vedėjo 
pavaduotojas. Pabrėžęs, kad šių 
dienų mokykla yra kalbančioji, 
kur kalba vaikai, iškėlė mokyto
jo vaidmenį ne kaip pamokslinin
ko, bet kaip darbo organizato
riaus ir vadovo. Toliau jis nagri
nėjo atskiras pamokos dalis. Dis
kusijose iškeltą priekaištą (mo-

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS

Vienu žodžiu, Tauro krepšininkai pa
liko gerą įspūdį. Įdėjus darbo ir pa
tirties išaugs iš jų stiprus priešinin
kas. To ir linkime iš širdies, nes Lon
donas gali prisidėti prie Kanados lie
tuvių sportinio gyvenimo pagerinimo. 
Taip pat tikime, kad Londono lietu
viai nesitenkins vien tik krepšiniu, 
bet taip pat puoselės ir kitas sporto 
šakas, ypač turėdami savo tarpe mū
sų sporto “veteranus” S. Navicką ir 
J. Brazlauską, didelį sporto rėmėją 
E. Daniliūną ir kt. O nauja uniforma 
(kodėl pasirinkta kiek nedėkinga 
spalva?) berods yra dovana taip pat 
sporto rėmėjo, Londono kleb. kun. B. 
Pacevičiaus. Tad sveikiname Londo
no Taurą, linkėdami sėkmės tolimes
niam sportiniam gyvenimui!

žaidė ir taškų laimėjo Londono 
Taurui; Daniliūnas 15, Blyskis 2, 
Bliumas 0, Kiaiipa 0, čegys 2, Navic
kas 3, Butkus 20. Hamiltono Kovui: 
Dervaitis 2, Breichmanas 2, Beniušis 
22, Blekaitis 26, Stankus 23, Viners- 
kis 23. Gaila, kad sporto reikalams 
žadėta Jaunimo Centro salė dar ne
gali būti panaudota gražiems fizinės 
kultūros reikalams. K. B.

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10 -1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10 - 1-fO ir 4.30 - 7
Penkt. 10 -1.30 ir 4 JO - 8
šešti 9-12
Sekm. 9.30 -1

4%% — 5Y1% (už indėlius)

6 Vi % — 7% (iš skolininkų)

Iki $2 milijonų dar trūksta $150.000

Vienas greičiausiai augančių kredito kooperatyvų 

visoje Kanadoje!

L 780 Queen St W.
I prie Gore Vale 

Tel. EM. 4-7994
Vestuvinės nuotraukos 

Meniškos vaiku nuotraukos 
Portretai ir kt.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, faunų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
SWANSEA S10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 kambarių, per 2 augštus, 
naujai atremontuotas, garažas.
BLOOR - DUNDAS $4.000 įmokėti, mūro atskiras, 5 kambarių (bungalo- 
vas) vienaaugštis, garažas, didelis gražus kiemas.
KEELE — EGLINTON $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 butų apartamen
tas; prašo $59,000.
BLOOR — WINDERMERE $7.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambarių, 2 
augštų, garažas.
JANE — FINCH 30 akrų žemės, prie didelio kelio.
BLOOR — RUNNYMEDE $10.000 įmokėti, mūro, atskiras 8 kambarių per 
du augštus, garažas, privatus šoninis įvažiavimas.

Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskam. 
binti ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir 
kaina. Čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

Sportas Lietuvoje
Kauno Politechnikos krepšininkės 

Sov. Sąjungos pirmenybėse laimėjo 
8-tą vietą. Pirmenybes šeštą kartą lai
mėjo Rygos TTT krepšininkės.

Sov. S-gos mažojo rankinio Kauno 
zonos pirmenybėse gerai pasirodė 
Kauno Žalgirio komandos. Jos vyrų ir 
moterų grupėse tapo nugalėotojom 
nepralaimėjusiom nė vienų rungtynių. 
Neblogai pasirodė ir Vilniaus Staty
bos rankininkės, pasiekusios šiose pir
menybėse 2 laimėjimus.

Lauko teniso draugiškas rungtynes 
Lietuva — Estija laimėjo lietuviai 
11:9. Rungtynės įvyko Kėdainių vidu
rinės mokyklos sporto salėje.

Čilėje įvyksta stambus vyrų krep
šinio turnyras, kuriame dalyvaus ir 
Sov. S-gos rinktinė; ir vėl žais M. 
Paulauskas.

Klaipėdoje įvyko 4 komandų futbo
lo turnyras, kurį laimėjo šeimininkai 
— Klaipėdos Granitas. Turnyre daly
vavo Gdynės Baltikas, Gdansko Lęchi- 
ja ir Mogilevo Spartakas.

Sov. S-gos moterų krepšinio rinkti
nė viešėjo balandžio 11 d. Vankuvery
je. Draugiškose rungtynėse ji įveikė 
Britų Kolumbijos rinktinę 74:34. Sov. 
S-gos rinktinėje žaidė L. Rutkauskai
tė-Jukelienė.

Lietuvoje viešinti Varšuvos rankinio 
rinktinė Panevėžyje įveikė vietos Ek
rano rankininkus 23:32. Panevėžie
čiams daugiausia įvarčių laimėjo A. 
Papinigis — 7.

Londone vyksta Europos stalo teni
so pirmenybės, kuriose Sov. S-gos 
rinktinėje žaidžia ir L. Balaišytė.

kyt. Jankaitis), kad moderniosios 
mokyklos mokiniai rezultate iš
eina blogesni, kaip tradicinės se
nosios, prelegentas atsakė, kad 
tai yra ne mokyklos, o visos epo
chos kaltė. Jei mokykla nebūtų 
buvusi sumoderninta, būtų dar 
blogiau.

Antrąją paskaitą “Mokymo 
priemonės ir jų panaudojimas” 
skaitė mokyt. A. Abromaitienė iš 
Toronto. Tai daugiausia buvo pa
rodai išstatytų mokslo priemonių 
demonstravimas ir aiškinimas. 
Dalis tų priemonių yra pačios p. 
Abromaitienės gamintos, kitos — 
Toronto šeštad. mokyklos moki
nių, trečios — pirktos. Pasirodo, 
kad labai daug priemonių galima 
patiems pasigaminti arba nusi
pirkti.

Paklausimuose mokyt. A. Rin
kūnas, KLB krašto valdybos pir
mininkas, pranešė, kad Kanados 
Lietuvių Fondas paskyrė mokslo 
priemonėms $500. Pateikęs su
gestijų, kas galėtų būti daroma, 
prašė mokytojus pasisakyti. Be
veik vienbalsiai nutarta paskirti 
tą sumą mokomųjų skaidrių 
(slides) gamybai. Mokyt, p. Rin- 
kevičienė iš Montrealio iškėlė 
reikalą turėti sienini Lietuvos že
mėlapi.

Po pertraukos ir kavos trečią
ją paskaitą “Vaikų skaitybos iš
judinimas” skaitė mokyt. A. Rin
kūnas, viešosios anglų kat. mo
kyklos vedėjo pavaduotojas. Vai
kai, pagal prelegentą, nesidomi 
lietuvišku skaitymu, nes: tekstas 
nepatrauklus raidžių ir iliustraci
jų atžvilgiu, persunkus kalbos at
žvilgiu, liečia didmiesčio vaikui 
svetimą kaimo gyvenimą, vyres
nieji patys mažai domisi lietuviš
ku skaitymu. Siūlė šias priemo-

Kanados krašto
• Atsiskaitymas už surinktas 

Jaunimo Metams aukas dar vis ei
na nepakankamai. Prašome visas 
apylinkes tą reikalą paskubinti, o 
jau surinktus pinigus tuoj pat 
persiųsti Krašto valdybos jauni
mo sekcijai. Hamiltono kredito 
kooperatyvas “Talka” paaukojo $ 
50, o Kanados Liet. Fondas $500. 
Nuoširdus ačiū, šiuo metu jauni
mo sekcija jau turi surinkusi apie 
$2.500, taigi, netoli pusės užsi
brėžtos sumos. Taip pat prašoma 
galimai greičiau atsiskaityti ir už 
automobilių ženkliukų pardavi
mą.

nes: įsteigti tyrimų centrą vaiku 
kalbiniam pajėgumui ir intere
sams išstudijuoti, skelbti vaiku 
literatūrai parašyti konkursus su 
stambiomis premijomis (bent 
$1000), šeimose, mokyklose ir or
ganizacijose turėti “bibliotekos 
valandėles”, organizuojamas ang
lų pavyzdžiu.

Diskusijose mokyt. V. Matulai
tis siūlė, kad mokyklose būtų su
daryti sąrašėliai knygų, kurias 
kiekvieno skyriaus vaikai turėtų 
perskaityti, kad būtų atgaivintos 
tarpmokyklinės rašinių varžybos. 
(Mokyt. V. Matulaitis parodoje 
buvo išstatęs savo pagamintą rel
jefini Lietuvos žemėlapi).

Ketvirtą paskaitą — pranešimą 
programų reikalu padarė mokyt. 
J. Andrulis, Toronto šeštad. mo
kyklos vedėjas. Jis konkrečiai 
perskaitė Toronto mokytojų pa
ruoštą naujų programų projektą, 
kuris su mažomis pataisomis ir 
buvo priimtas.

Labai darbingiems posėdžiams 
pasibaigus, Toronto šeštad. mo
kyklos tėvų komitetas, vad. L. 
šeškaus, pavaišino visus dalyvius 
vakariene, kurioje atlikta ir ofi
cialioji konferencijos dalis — 
sveikinimai. Sveikino , konsulas 
dr. J. Žmuidzinas, KLB krašto 
valdybos pirm. A. Rinkūnas, 
KLB Toronto apyl. pirm. A. Kuo
las, Toronto liet, mokyklų tary
bos pirm. Tėvas Placidas, OFM, 
Prisikėlimo par. klebonas, ir tė
vų komiteto pirm. L. šeškus. Raš
tu sveikino PLB v-bos vicepirm. 
švietimo reikalams A. Mikulskis. 
Visiems, padėjusiems konferen
ciją suruošti, dėkojo E. Miliaus
kas, pobūviui vadovavęs švietimo 
komisijos pirmininkas.

Ši konferencija buvo sėkminga 
ir dalyvių skaičiumi. Jų buvo 
daugiau kaip betkada anksčiau 
— apie 50 mokytojų ir daug sve
čių. J. J.

valdybos žinios
Peticijos parašų rinkimas eina 

gerai. Prašoma nelaikyti pas sa
ve surinktų parašų, bet tuoj pat 
persiųsti jaunimo sekcijai.

• Primenama visiems jaunie
siems, noritiems važiuoti i Jauni
mo Metų stovyklas Dainavoje, - 
kad paskutinis registracijos ter
minas yra gegužės 1 d. Birželio 
19-25 d.d. vyks vadovų stovykla, 
dalyvaujant užjūrių jaunimui; 
birželio 25-30 d. — bendroji sto
vykla visiems, virš 18 metų, ši 
stovykla bus suskirstyta i pasto- 
vykles: akademikų skautų, ateiti
ninkų, neolituanų ir studentų.

(Nukelta Į 7 psl.)

2232 Bloor St. West 
prie pat Runnymede Rd. 

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584
DURIE STR.—BLOOR, apie $7.000 

įmok., 7 kamb. atskiras mūr. 
namas, 2 prausyklos, dvigu
bas garažas su privačiu įvaž. 

KENNEDY—BLOOR, apie $10.000 
įmokėti, 7 kamb. šiurkščių 
plytų atskiras namas, van
dens alyvos šildymas, gara
žas su 12 pėdų įvažiavimu, 
tik minutė iki Bloor.

HIGH PARK — BLOOR, $25.000, 
gražus moderniškas 6 butų, 
šiurkščių plytų atskiras pa
statas (6-pleksas), viskas iš
nuomota, vos keletos metų 
senumo, 4 garažai, viena at
vira skola 10-čiai metų, pir- 
mą kartą pardavimui, gra
žiausioje gatvėje High Park 
rajone.

QUEBEC AVE — BLOOR, $6.000 
įmok., 10 kamb. atskir. mū
rinis namas, 2 vonios, 3 virt., 

JANE — BLOOR, apie $10.000 įm. 
puikus liuksusinis vienos šei
mos namas, gražiame rajone, 
užbaigtas poilsio kamba
rys, moderniškas vandens 
alyvos šildymas, garažas su 
privačiu įvažiavimu, didžiu
lis kiemas.

JANE—ST. CLAIR, $10.000 įmok., 
5 butų (5-pleksas) atsk. mū
rinis pastatas, 12 metų senu
mo, viskas išnuomota, prašo
ma kaina tik $39.800, vertas 
dėmesio, geras investavimui.

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 6-914U
RETA PROGA ! t

KEELE — LAWRENCE, $18.000 
įmokėti; gražus mūrinis 11 
butų pastatas. Visi butai turi 
po du miegamuosius. Šildy
mas alyva. Garažai. $15.000 
metinių pajamų. $95.000 pil
na kaina.

KINGSWAY RAJONE, $30.000 įmo
kėti už 9 metų senumo 16 
butų namą, šildymas alyva. 
Garažai. $19.000 metinių pa
jamų. 5% % pirmi mortgi- 
čiai. Prašo $140.000.

PARKDALE RAJONE, $55.000 įmo
kėti. 39 butai, 7 metų senu
mo. Arti Queen — King gat
vių Požeminiai garažai. Kel
tuvas (elevator) $50.500 pa
jamų. Kaina tik $347.000.

BAYVIEW VILLAGE rajone, $45 
tūkst. įmokėti; puikus 29 bu
tų pastatas. Visi naujausi 
įrengimai. Keltuvas, F.M. in
tercom sistema ir kt $.40.000 
pajamų. Prašo $275.000.

ARTI TĖVŲ PRANCIŠKONŲ BAŽ
NYČIOS, $60.000 įmokėti, 
naujas 67 butų apartamenti
nis pastatas. Visi naujausi ir 
moder. įrengimai. Požem. ga
ražai. Visi butai išnuomoti. 
$98.500 pajamų į metus. $700 
tūkst. pilna kaina, ypatingai 
gera proga — naujas pasta
tas viduryje miesto.

PASITEERAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

A L G ARBENS
BEAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont. 
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664

Vakarais — HU, 9-1543.
BLOOR — SYMINGTON, $17.900 pilna kaina, pusiau atskiras plytų na

mas, 6 kambariai, nauja apšildymo sistema, garažas.
HIGH PARK GARDENS, $52.000, 17 kambarių gražus namas, arti High 

Parko. Įmokėti apie $15.000. Balansas — vienas mortgičius.
C AS A ~LOMA — RAJONAS, $55.000, 12 kambarių, naujas, su. brangiais 

baldais. Įmokėti apie $15.000. Balansas — vienas mortgičius.
SPADINA — ST. CLAIR, $58.000, 18 kambarių tripleksas, didelis skly

pas, geros pajamos. Įmokėti apie $15.000.
RONCESVALLES, $59.000, 6 butų apartmentas, pajamos — $8.500 į me

tus. Įmokėti apie $18.000.
Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Taupyk ir skolinkis

DUODAME 
mortgičius iš 6Yi% 
asm. paskolas iš 7%

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

408 Roncesvalles Ave. Tęl. LE. 5-1944
CIGAREČIŲ KARTONAS visų rūšių —200 vienetų už $3.19 

Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite i MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE
JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLĖS, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO
METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISA DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.

Visų rūšių automobilių išorės (bo 
dy) taisymas, mechaniniai darbai ii 

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body
Max Kane Auto Body 

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST., 
teL WA 1*225 arba WA 4-1001

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n a n A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VlA 
KREDITO KOOPERATYVE , 

MOKAME 
4% % už depozitus 
5Y2% numatyta už šėrus
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ. 
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną 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 mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

OILS LTD.
259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 
Madžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 

B-vės atst. C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777.
Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: St Prakapas 

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. <Prie Lansdowne Ave.,
Telefonai: LE. 4-8459: LE. 4-8450 Namų telefonas.- BE. 3-5996

mūrinis namas, 8 kamb., 2 virtu
vės, vandeniu apšildymas, savi
ninkas duoda 10-čiai metų mort- 
gičių.

YONGE-LAWRENCE, $5.000 įmo
kėti, atskiras, visai arti Yonge 
gatvės, 6 dideli šviesūs kamba- 
ria. 4 dalių modernus yonios 
kambarys, nauja apšildymo siste
ma ir nauja. krosnis, garažas, sa
vininkas išvyksta į JAV.

OAKMOUNT - ST. CLAIR, $7.000 
įmokėti, be mortgičių, mūrinis, 
atskiras, 13 did. kambarių. 3 vo
nios, 4 virtuvės, nauja krosnis, 
vandeniu apšildymas, privatus 
įvažiavimas, garažas, didelis skly-

pas (40x159 pėdos).
QUEEN • LANDSDOWNE, $4 000 

įmokėti, mūrinis, neužimtas, 7 
naujai išdekoruoti alyviniais da
žais kambariai, 2 virtuvės, 2 vo
nios. dvigubas garažas, prašo 
$17300.

HUMBER • DUNDAS, tripleksas, 
$10.000 įmokėti, (2 po 5 kamb. ir 
1-3 kamb. a partmen tai) išnuomo
ta po $335 per mėnesį; apynaujis 
atskiras pastatas.

JANE-BLOOR, $7.000 įmokėti, mū
rinis, atskiras, 7 kambarių, 2 
augštų. vandeniu apšildymas, 2 
modernios virtuvės, 2 vonios, pri
vatus įvažiavimas, garažas.

Turime krautuvių, namų, vasarvieMų, kotelių, motelių įvai- 
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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APDRAŪDA
ČIKAGOS...

Atkelta iš 4-to psl.
“Kovas*, pirmose rungtynėse tik 

vieno taško skirtumu pralaimėjęs

Kanados krašto valdybos žinios
Atkelia iš 6-to psl.

GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

B. ir V. MASKELIŪNŲ AGENTŪRA
LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

namų tel. 277-0814

laiką vedė detroitiečiai), nežiūrint, 
jog jų eilėse žaidė garsusis P. Chi- 
kowski (išvykoje j Australiją žaidęs 
čekausko pavarde) iškovojo penktąją 
vietą. Varžybas vykdė Vid. Vakarų 
sporto apygarda, kurios pirm, yra Z. 
Žiupsnys.

Tel. 251 - 4864;

Registracijos blankai, yra pas Confederation Building, Montre- 
apylinkių jaunimo įgaliotinius, ai, tel. 397-8817. Tai yra oficiali 
Turint galvoje, kad į stovyklas parodos vadovybės nakvynių re- 
yra labai daug kandidatų, pavėla- zervacijos agentūra, turinti savo 
vę užsiregistruoti gali nebepatek- žinioje viešbučius ir motelius 

Montrealyje ir 100 mylių spindu-
• Kanados šimtmečio lietuvių tyje- Parodai prasidėjus, gauti 

leidiniui jau paskirta $2.000 pa- nakvynių be rezervacijos busvar- 
šalpa iš federacinės valdžios. Tai g^ai įmanoma. .
yra padrąsinantis faktas, nors • Politinis komitetas papildy- 
mažiausia antra — tiek dar rei-tas dviem naujais nariais: Mažo-

S s stovi
ūkia:
— Hitleris! Hitleris.

Vieno liga — kito sveikata 
Gydytojas savo pacientui: 
— Tamstos organizmas tvar-

FOUR SEASONS TRAVEL r> - Z* J;*. 
323 LAKESHORE RD. EAST, “Ott VreOIT

Vn a AįM AC '^sais kelionių reikalais, visame pasau- • DAG t IN AKO |yje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos i
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

DOVANOS:
Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu
vamos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinai, automobiliams padangos, 

foto aparatai ir t.i.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytai. Ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu zr ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patai 

nauti ateityje.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT.
Telefonas LE 1 - 3098

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 7 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA— AtfA RĄDĮQ & T]/
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisėm 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE„ TORONTO

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. teL LE 6-5363 Res. tel. 536 - 7266

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė 

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. dienos statomos 
ir taisomos.
CLEAR - VISION T.V., Hi-Fi
1736 Dundas St. W.

Parduodame vartotas 
ir naujas T.V. ir H.-F.

Sav. R. STASIULIS

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
' lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami Į tolimesnę kelionę, patikrinti ir Į 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, I 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į I

Bloor Autorite Garage % |

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHUL1S

280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6-6100 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau į 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kt Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 a. b. Beresnevičius

A. P. GARAGE
66 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130

-Toj

Atlieka sąžiningai visus mechaniš
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro-

Siv. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

BALTIC MOVERS
VISŲ RUSIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt.
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

Skambinti teL LE 4-1403

30 Dewson St., Toronto, Ont.

niuoja policininkas ir sustojęs 
kurį laiką tylom žiūri: Paskui sa-

ką tamsta man pasakei, prilei
džia, kad negalavimai yra psicho
loginio pobūdžio. Jūs tvirtinate, 
kad negalit miegot, neturit apeti
to, rūpinatės ateitimi ir t. t. Aš 
jau turėjau, — tęsia toliau gydy
tojas, — panašų pacientą. Buvo 
užėjęs asmuo, kuris nurodė pana
šius negalavimo simptomus. 
Mat, jis buvo pasiskolinęs $10 
tūkstančių, o kai suėjo mokėjimo

šauki?

šalia Čiurlionio galfrijos kės pridėti patiems. Primename,' sios Lietuvos atstovu dr. M. Any- 
is labiau pradeda įsipilietinti ir “69-i kad paskutinė data įteikti betko-.su ir vilniečių atstovu B Sapliu.

galerija, kurioje yra įsikū- kiai medžiagai yra gegužės 1 d. I • Krašto valdybos Įgaliotas dr. r
• Parodos komitetas, veikiąs,P- Lukoševičius lankys gegužes terminas, jų grąžinti negalėjo;

6 Calgario, gegužės 7 — Edmon- neparastai susirūpino ir jo svei- 
tono, gegužės 8 — Winnipego kata pašlijo. Patariau nesirūpin- 
apylinkes. ti ir apie pinigus negalvoti.

• Solidarumo įnašų per pirmą- — ir kas toliau? — paklausė 
jį šios valdybos pusmetį gauta pacientas.
$648.90 iš 7 apylinkių; Toronto — jįg visiškai pasveiko ir dau- 

C?koTa giau aPie nesirūpina. Tikiu, 
nes $98, Sault Ste. Mane $58.50, kad ir tamstai mano patarimas 
Edmontono $40, Oakvilles $20, padės. p
Lethbridge $9. Krašto valdyba _ Vargiai.
dėkoja atsiskaičiusiems ir tikisi, — Kodėl? — klausia gydytojas.

— Todėl, kad esu tas, kuris pa-

ŠALIA ČIURLIONIO GALERIJOS 
vis 
ta” meno 
rusi ir meno mokykla. Po daiL V. .
Petravičiaus parodos, balandžio 16 d. Montrealyje, jau planuoja Lietu- 
čia buvo atidaryta kazimierietės M. \ių Dienos programą. Be mūsų 
Mercedes paroda. Ji meno pasaulyje pagrindinio pasirodymo Lietuvių 
nėra naujokė, nors anksčiau individu-; Dienos metu, yra galimybų lietu- 
alių meno parodų nėra turėjusi. Apie viams pasirodyti ir kitu metu 
šią dailininkę parodos atidarymo me-1 mažesniuose parodos pavilijonuo- 
tu kalbėjo Sv. Kryžiaus par. klebonas ancimnlrant Vplinnpc
kun. E. Abromaitis ir Amerikos liet 
daiL sąjungos pirm. A. Rūkštelė. Pa
rodoje yra išstatyti 42 Įvairaus pobū
džio darbai. Juos galima apžiūrėti iki 
balandžio 30 d. kiekvieną dieną nuo 
9 v.r. iki 9 v.v.

SOL. ROMA MASTIENĖ ir Jauni
mo Centro taut, šokių šokėjai buvo 
pagrindiniai ketvirtosios iš eilės lie
tuvių televizijos programos išpildyto- 
jai. čia dar pasirodė ir jaunas pianis
tas Mykolas Dranga, kuris taip pat 
akomponavo ir solistei. Programos 
vedėjas Anatolijus šlutas turėjo pasi
kalbėjimą su Putnamo Nekalto Pr. 
Marijos kongregacijos seserų rėmėjų 
veikėja M. Reinienė apie seserų rėmė
jų seimą Čikagoje. Buvo pranešta, 
kad ir ateityje lietuviškose programo
se bus skiriama po pusantros minutės 
svarbesniems lietuviškiems įvykiams 
pagarsinti. Taip pat buvo paskelbta,; 
jog turintieji talentus ir norį pasiro-; 
dyti lietuvių televizijos programose 
kreiptųsi i valandėlės būstinę: “Lie-; 
tuviai televizijoje”, 7211 S. Francisco 
Ave., Chicago, III. Tel. 571-2481.

se, patiems apsimokant kelionės 
išlaidas. Lietuvių Diena vyks 
1967 m. rugsėjo 3 d. Meniniai 
vienetai, kurie galvotų pasirody
ti dar ir kitu metu, prašome apie 
tai iš anksto pasiinformmuoti i kad nieko dar neįmokėjusios apy- ____ _____ __
krašto valdyboje, kad galima bū- linkės atsižvelgs į krašto valdybą skolino anamToJOOO 7? 
tų viską planingai suderinti. Ta slegiančius uždavinius ir pagrei- 
pačia proga visi tautiečiai, maną 
atvykti į Montreal} į Lietuvių 
Dieną ar kuriuo kitu parodos me
tu 1967 m. vasarą ir neturi ga
rantuotų nakvynių, raginami iš 
anksto rezervuoti vietas šiuo ad-

tins įmokėjimą.
• Krašto vaidyba dėkoja Ka

nados Liet. Fondui, paskyrusiam 
$500 mokyklų reikalams. Tai pir
mas toks Įvykis Kanados lietUr 
vių istorijoje.

REKLAMA 1
Žiema. Prisnigę. šaltas vėjas 

(siautėja. Turgavietėje pardavė-

— O ką gi aš darysiu? Jeigu 
tokiam ore pradėsiu siūlyti bana
nus, tai niekas neprieis, o dabar 
nors tamsta atėjai...

Jaudinanti barzda
Vienoj vietoj rekolekcijas vedė 

barzdotas Tėvas kapucinas. Reko
lekcijų metų jį labai atidžiai ste
bėjo ir kartais apsiašarodavo se
nyvesni© amžiaus moteris. Bebai
giant rekolekcijas tėvui kapuci
nui parūpo užkalbinti tą moterį 
ir paklausti, kas jai jo pamoks
luose buvo įdomiausia, kokios ti
kėjimo tiesos ją labiausiai jaudi
no, kad ji besiklausydama net ap
siverkdavusi. Moteris atsakė:

— Apsiverkdavau žiūrėdama į 
jūsų barzdą, nes lygiai tokią pat 
barzdą turėjo ir amžiną atilsį ma
no vyras... Parinko Pr. Al.

Lietuvių demonstracija prieš Paleckį 
(Atkelta iš 1 psl.) 

automobili. Laikraštis pastebi, 
kad demonstrantus prilaikė poli
cija. Dauguma demonstrantų bu
vę vaikai ir anūkai lietuvių, de
portuotų i Sibirą. Esą Paleckis 
dėvėjęs lietuvišką kaklaraišti, bet 
neatsakęs i klausimą, kodėl prie 
Australijos parlamento rūmų nė
ra Lietuvos vėliavos, kai tuo tar
pu ten plevėsavo apie 50 kraštų 
vėliavos.

Paleckio pareiškimai
Pasak “The Canberra Times”, 

australų korespondentas sekančią 
dieną paklausė: “Pone Paleckį 
ką manote apie vakarykščią de
monstraciją?” J. Paleckis, nors ir 

------—r**’ 
mimnkas, bet prieš atsakydamas

ANTANAS RUDIS, Amerikos Lie
tuvių Tarybos dabartinis pirmininkas, 
yra išrinktas Tarptautinės Prekybos 
Klubo pirmininku naujiems biudžeti
niams metams, kurie prasidės liepos_________
1 d. šio klubo vadovybės rinkimai buvo sovietinės delegacijos pir- 
įvyko balandžio 14 d. Sherman House 
viešbutyje Čikagoje. Inž. A. Rudis 
šiame klube jau darbavosi nemaža me
tų ir atkreipė narių dėmesį, kas jam 
padėjo laimėti gana augšta postą. 
Naujasis pirm. A. Rudis yra pramoni
ninkas: jis vadovauja Rockwell Engi
neering bendrovei, kurioje dirba ne
maža lietuvių.

ČIKAGOJE VIEŠI Meropolitan Na
tional Opera iš Niujorko. Vienoje iš 
operų (Rossinio “Cinderella”) čia 
dainavo ir lietuvių kilmės sol. Ar
noldas Voketaitis, kuris anksčiau yra 
pasirodęs ių lietuvių ruoštuose koncer
tuose.

Žiema praeina - vasara ateina!
Mieli tautiečiai, dabar pats laikas aprūpinti savo giminaičius Lietu

voje vasarine apranga. Idant Jums nereikėtų sukti galvos kombinuojant 
kas siųstina, mes čia sudarėme kelis specialius siuntinius, kuriuose yra 
visa tai, kas vertinga, reikalinga, naudinga, gražu ir vienkart džiugu gauti.

Laumės juosta (I)
Susegamas vilnonis mot. arba vyr. nertinis; vyr. arba mot. nailoninės 

kojinės; viln. angliška medž. vyr. arba mot. eilutei — 3^ jardo; itališ
kas, nepermatomas, gražių raštų nailonas suknelei — 4 jardai; vyr. arba 
mot. batukai; itališkas vyr. arba mot. nailoninis lietpaltis; vyr. arba mot. 
lietsargis; perlų karoliai arba šilk, kaklaraštis; vyr. arba mot. baltinių po
ra; vasarinė bliuze arba vyr. marškiniai.

Kaina tik $89.50 su pasiuntimu ir muitu.
Kastytis (II)
Viln. angliškai vyr. eilutei medžiaga Boston arba herringbone 3% j.; 

vyr. nailoniniai išeiginiai marškiniai; vyr. pusbačiai; vyr. ital. nailoni
nis lietpaltis; vyr. prie eilutės pritaikintas kaklaraištis; vyr. nesusidėvin- 
čios kojinės; 6 gražios nosinės; Byro amžinas pieštukas.

Kaina tik $69.50 su pasiuntimu ir muitu.
Jūratė (III)
Mot. eilutei arba vasariniam apsiaustui 3 j. vilnonės angį, medž.; ita

liško, nepermatomo, puikaus nailono suknelei — 4 j.; vilnonis nertinu- 
kas be rankovių; balti arba lakuoti batukai; švelnaus nailono kelnaitės 
ir apatinukas su pagražinimais; 2 poros nailono kojinių; itališkas mot. 
nailoninis lietpaltis; dailus rankinukas ir šilkinė skarelė.

Kaina tik $69.50 su pasiuntimu ir muitu.
Jungtinis Kastyčio ir Jūratės siuntinys kainuoja tik 130 dol., nes su

sitaupo 9 dol. pasiuntimo išlaidų.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio pasisekimo turėju

sieji siuntiniai: V-3 — 10% jardo angį, viln: medž. trims eilutėms už 55 
dol.; P-3 — 9 j. trims apsiaustams viln. angį, medžiagos už 60 dol.; N-4 — 
16 jardų nepermatomo nailono gražiausių raštų 4 suknelėm už 45 dol.; 
M-13 vertingas, daug kalorijų turįs, maisto siuntinys 22 sv. už 30 dol.

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti pageidaujamų dovanų 
iš mūsų katalogų arba Jūsų pačių supirktų prekių. Jūsų pačių siunti
nius išsiunčiame iš'Londono tik už 12 dol., plius Jaktinos sovietinio mui
to išlaidos. Tokius siuntinius galite mums siųsti žemiau nurodytu adresu 
pažymėdami mūsų tranzitinio sandėlio ženklą B. O. 11690/64

BALTIC STORES LTD.
421 Hackney rd.
London, E. 2.
Great Britain.
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir gavėjo pa

rašu patvirtintas pristatymas per 3—4 savaites. Visos siuntos registruo
tos ir apdraustos.

Atstovai: L. Venckus, 7030, Talman Ave., Chicago, Ill, tel. 436-0494;
Gaiva, 3570 W. Vernor, Detroit, Mich.;
A. Kusinskis, 124 Park Str., Sudbury, Ont, Canada.

savaites. Visos siuntos registru©-

kreipėsi į sov. ambasados parei
gūną su klausimu, ar atsakyti, ar 
laukti “rimtesnių” klausimų. Ta
da išdrįso prabilti: “Jie yra pabė
gėliai iš Lietuvos ir kitų Baltijos 
kraštų, kurie čia atvyko po vokie
čių okupacijos. Lietuvos jauni
mas daug laimėjo iš sovietų”. Pri
siminęs, kad demonstracijoj da
lyvavo lietuvių jaunimas, Palec
kis tarė: “Man gaila jų, nes jie 
užmiršo savo gimtąją kalbą. No
rėčiau, kad jie atvyldų Lietuvon 
ir pamatytų, ką jų tauta pasiekė”. 
Esą prieš sovietu atėjimą Lietu
voj buvo 4000 studentų, o dabar 
— 50.000; ten esą proporcingai 
daugiau studentų nei JAV, Brita
nijoj ar Prancūzijoj.

Kitas korespondentas paklausė 
Paleckį, ar jo nuomone Australi
jos vyriausybė turėjusi sukliudyti 

; demonstraciją. Atsakė nebe Pa- 
1 leckis, o delegacijos narys žurna- 
1 listas G. Žukovas, paaiškindamas, 

kad kai JAV viceprez. Niksonas 
1 lankėsi Maskvoje, galima buvo 

surengti demonstraciją, bet sovie
tinė valdžia pasirūpino, kad to 
nebūtu.

Australų spauda klaidingai va
dina Paleckį min. pirmininku. Jis 
yra sovietinės Lietuvos respubli
kos augščiausio sovieto - tarybos 
pirmininkas, taigi, neva “prezi
dentas” (“premjeru” yra M. šu- 
mauskas). Taip pat nuo 1941 m. 
Paleckis yra Sov. Sąjungos augš
čiausio sovieto - politbiuro pirmi
ninko pavaduotojas. Ar po tokių 
nesėkmių Australijoj J. Paleckis 
begalės pasilikti tose pareigose?
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P. BARAUSKO AGENTŪRA
38 CEDARCREST DRIVE, ISLINGTON, ONT.
(ROYAL YORK ir DUNDAS gatvių kampas)

W. A. LENCKI,
BA., L.L.B.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 

TELEFONAS EM 6-4182 
Toronto

107

LIETUVIO ADVOKATO
IŠTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

Tel. Įstaigos: WA 4-9501
Tel. namų: BE 3-0978

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 
1577 BLOOR ST. WEST 

(prie.Dundas)

Telefonas LE. 2-410&

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: 

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 v. 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė {staiga 691 A...«ette St., 

Tel. RO 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST. 
Tel. LE 2-5461 

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

VALAU FOTELIUS
IR įvairius kilimus.

Automatinis eie&ira varymas. Šutai* 
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

George BEN, B.A.

Advokatas 
notaras

1134 DUNDAS ST. W„ Toronto 3 
Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FROLICK, BA.

advokatas 
notaras

86 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

DR. V. J. MEILUVIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 
262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 1-4256
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vaL vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 4-4451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. WM Toronto 

(j rytus nuo Dufferin St)

NOTARAS
A. UGDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Mamų, ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisimai reikalai. 
408 Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

((ėjimas ii Howard Pork Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v. 
r. iki 1 v. p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antrad.

penktadieniais nuo 6—8 v.v. 
Įstaigos tel. LE 7-1708;
Namų — CR 9-6166

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS

24 Calvington Dr., Downsview.
(prie Keele į šiaurę

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633-1167
ir

OKULISTES
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVE.

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie-

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieku įvairius namų vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge
ras. Kaina pigi.

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

ST. CLAIR ST. W.

JUNCTION RO.

2 MULOCK

■

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų,

Š
5

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759
» Įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų ir lubų plytelės, insuliacija
» Atliekam visus statybos darbus
» Statome priestatus, fabrikus, krautuves, g B Saulėnas

vienus metus.
paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGINA PLAUKUS, išgydo 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, atgauna natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS IR VYRAMS, 100 pruc. garantuotai.

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS.
JIB. 8. Oz. 16 savaičių vartojimui Kanadoje viso $6.30. 

Užsakymus su Money Orderiu, reikalaukite tuojau.
JIB LABORATORIJA, 1437 So. 49th Avė., Cicero, Illinois 60650

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaigai

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J.A.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612
769-4131



Sv. Jono Kr. par. žinios

— Pirmosios Komunijos iškil-

dienį, 10 vai. pamaldose. Po pa
maldų — bendri pusryčiai, ku
riems organizuoti sudarytas tė
vų komitetas: M. Glršienė, M. Jo- 
kubaitienė ir A. Underis, Vai-
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Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. Simui Lesniaus- 

kui, nuoširdžiai užjaučiame duk
rą p. Ranonienę ir jos šeimą bei 
artimuosius.

— Giliai užjaučiame prel. dr. 
J. Tadarauską, Lietuvoje mirus 
jo mamytei; H. šatkų, Austrijoje

B MONTREAL
Aušros Vartų par. žinios

1465 rue de Seve, Montreal 20, P. Q.

— Lituanistinių kursų mokslo

kams pamokos — sekmadieniais mirus jo tėveliui; VI. Plečkaitį, 
po 10 vai. pamaldų, antradieniais JAV mirus jo mamytei.
ir ketvirtadieni^ 7 v. vak. ŠĮ _ Pirmosios Komunijos iškil- 
ketvirtadierų besirengiantiems mės — ŠĮ sekmad. per specialias 
pirmajai Komunijai — egzami- Mišias 9.30 v.r. Vaikučiai salėje 
nai. ičciriIriuAlo QU irol • nAfViifinAeišsirikiuoja 9.15 vai.; paskutinės 

—šv. Jurgio šventės^ proga pamokos ir repeticijos — šį ant- 
rad., trečiad. ir ketvirtad., 7 vai. 
vak. Vaikučiai atgabenami tiesiai 
į bažnyčią ir po pamokų iš jos 
pasiimami; generalinė repeticija 
ir pirma išpažintis — šį šeštad., 
2.45 v. p.p.; sekmad. po iškilmių 
— bendri pirmosios Komunijos 
pusryčiai par. didžiojoje salėje.

— Ryšium su pirmos Komuni
jos iškilmėmis, šį sekmad. visos 
Mišios laikomos laik. bažnyčioje 
šiomis valandomis: 8, 9, 9.30, 
11.15 ir 12.10.

— Katechetinių pamokų ne
bus nei antrad. nei ketvirtad. 
Paskutinė šio sezono pamoka — 
šį penktad., 7 v. v. pas seseles.

— Religijos pamokos gimna
zistams baigtos. Specialiai nori
me paminėti Nijolę Matusevičiū
tę, nepraleidusią nei vienos pa
mokos.

— Tretininkų susirinkimas nu
keliamas į kt. sekmad., geg. 8 d.,' 
tačiau Mišios kongregacijos in
tencija bus šį sekmad., 9 vai. r.

— Chorų repeticijos: suaugu
sių — ketvirtad., 7.30 v.v.; stu
denčių — trečiad., 7 v.v.; vaiku
čių — penktad., 6.30 v.v. Studen
čių ir suaugusių chorai kitą šeš
tad., gegužės 7 d., vyksta koncer
tui į Hamiltoną.

— Sutvirtinimo sakramentas 
teikiamas per Sekmines, gegu
žės mėn. 29 d. Jį teiks J. E. vys
kupas V. Brizgys. Pamokos vaiku
čiams prasidės tuoj po pirmos 
Komunijos — antrad., gegužės 
3 d., 7 v.v. Prašom registruotis 
pas seseles LE 4-5773 arba par. 
raštinėje asmeniškai ar telefonu 
LE 3-0621.

— Kitą savaitę bus lankomos 
šeimos 6-je, 8, 13,16 ir 17-je paš: 
to zonoje.

— Motinos Dienos novenos Mi
šios — kasdien per visą gegužės 
mėn., 8 v.r. Kurie gali, kviečiami 
prie šios novenos prisidėti ir daž- 

i nai Mišiose lankytis.
Į — Gegužinės pamaldos kas
dien: šiokiadieniais 8 vai. vak., o landė, pasveikino gen. 
sekmad. — tuoj po Sumos. Visus1*'” T — 1
raginame uoliai dalyvauti.

Kepinių išpardavimas (bake 
sale) —Prisikėlimo par. kavinė
je po visų pamaldų sekmadienį, 
gegužės 8 d. Vyram ir vaikam 
bus proga pagerbti savo žmonas 

i ir motinas nuperkant pyragų, 
kurių bus didelis pasirinkimas. 
Visi kepiniai bus paruošti veži-

praėjusį sekmadienį abu Toronto 
skautų tuntai organizuotai bažny
čioje dalyvavo pamaldose. Iškil
mių pradžioje pašventinta vėlia
va.

— Motinos Diena — gegužės 
8 d. šį sekmadienį bažnyčioje iš
dalinami lapeliai Mišioms už mo
tinas.

— šį šeštadienį vakare — pa
rapijos" salėje vaišės parapijos 
chorui, atsidėkojant vadovui 
muz. S. Gailevičiui ir visiems 
choristams už nenuilstamą darbą.

— Naujai gauta knygelė 
“Šventosios Mišios lietuviškai” 
tikinčiųjų gausiai naudojama baž
nyčioje pamaldų metu. Įsigiję 
knygutes prašomi sekmadieniais 
atsinešti Į bažnyčių ir jomis nau
dotis.

— Sekmadieniais prie bažny
čios lietuviai studentai priima au
kas lietuvių jaunimo kongresui.

— Šią savaitę parapijiečiai lan
komi rytiniame Toronte prieš tai 
telefonu susitarus.

— Mirus Simonui Lesniauskui, 
velionies giminėms nuoširdi užuo
jauta.

— šį sekmadienį 10 vai. pamal
dose prisimenama a.a. Marija 
Birgeliėnė, o 12 vai. pamaldose 
— a.a. Motiejus Rutkauskas mir
ties metinių proga.

— Liet. Kat. Moterų Dr-jos 
par. skyriaus susirinkimas — šį 
sekmadienį, po 11 vai. pamaldų, 
parapijos salės šoniniuose kam
bariuose.

ŠV-. Jono Pašalpinės Dr-jos 45 
Iii. sukaktis bus paminėta gegu
žės 15 d., sekmadienį. Tą dieną 

’ 11 vai. Šv. Jono Kr. bažnyčioje 
bus Draugijos intencija pamal
dos, o po pietų 2.30 vai. — para
pijos salėje vaišės. Draugija To
ronto lietuvių tarpe yra atlikusi 
didelę misiją," įsteigdama pirmą
ją lietuvių parapiją Toronte. Per 
45 metus Draugija aktyviai reiš
kėsi šalpos,. bažnyčios ir lietuvy
bės išlaikymo darbe, šventės pro
ga bus daroma nuotrauka.

Šv. Jono lietuvių kapinėse vyk
domi naujiems paminklams pa
matų parengimo ir išliejimo dar
bai. ŠĮ pavasari, dar prieš kapi
nių lankymo dieną, yra užsakyta 
12 naujų antkapių. Numatyta ke
letas perkėlimų iš kitų kapinių Į 
lietuviškąsias.

Apie Toronto ir kitus Kana- muįsį į namus. Ruošia — ateiti- 
dos lietuvių kredito kooperaty- njnj<u tėvu komitetas, 
vus J. Kuprioms paraše straips
ni “Draugo” balandžio 16 d. lai
doj ir juos pavadino “šviesiais 
žiburiais Kanadoj”. Jis pažymi, 
kad tie kooperatyvai lietuvybės’ 
Fčika’ams . iš bendro $157.000 
pelno paskyrė apie $9.000: “Tal
ka” — $1.300, “Litas”'— $2.100,1 .. .
“Parama” — $2.700, Prisikėli- dybiruo ^'venim0 ^a£erb1®?,ir 
mo — 3.050. Visuose bankeliuo-itaip gražią dovaną nuos.rdziai dėko
se esąs sukauptas 7 mil. doleriu Pame:. miciatonams - sėstai ir svo- 
kanitalas. ‘jgenui p.p. J. St. Černiauskams ir p.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame didžiai gerb. 
klebonams: Prisikėlimo parapijos — 
Tėv. Placidui, OFM, ir šv. Jono Kr. — 
kun. P. Ažubaliui už leidimą parapi
jos rekolekcijų metu prie Įėjimo rink
ti aukas.

Taip pat esame giliai dėkingos mie
liems rėmėjams, kurie šiame darbe 
talkino, ir aukotojams, parodžiusiems 
gerą širdj. Teatlygina Viešpats!

Dėkingos —
Nek. Pr. Marijos seserys

§V. JONO KR. PAR. KNYGYNE 
GALIMA ĮSIGYTI

Aloyzo Barono FOOTBRIDGES 
AND ABYSSES. Romanas anglu kal
ba. Kaina $5.00.

Vytauto Tamulaičio NIMBLEFOOT 
THE ANT. Knyga vaikams.

Abi knygos gražiai išleistos ir tinka
mos dovanoms.

Vysk. Bučio ATSIMINIMAI I L 
320 psl., minkštais apdarais, $3.50.

Be to, gauta daug naujų lietuvišku 
ilgo grojimo HI-FI plokštelių. Apsi
lankykite sekmadieniais po pamaldų.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
su baldais pirmame augšte; pageidau
jama moteris ar mergina. Skambinti 
tel. 531-9862 bet kūrino laika.

Toronto Prisikėlimo parapijos naująjį pastatą šventinant. Priekyje — Tėvų pranciškonų provincijolas 
T. Leonardas Andriekus atlieka apeigas; iš kairės: T. J. Baniūnas, OFM, T. B. Bagdonas, OFM, T. J. 
Liauta, OFM, T. Kornelijus Bučmys, OFM, dr. J. Sungaila, parapijos komiteto pirm., S. Kęsgailo, 
svečias iš Montrealio

JAUNIMO POEZIJOS 
'VAKARAS

jau ne už jūrų, ne už marių ir ne 
už kalnų. Jis Įvyks gegužės 15 d.,
6 v.v., Prisikėlimo parapijos sa
lėje. Savo kūrinius skaitys dabar
tinio jaunimo poetai, o vyresnės 
kartos poezijos pynę su gyvaisiais 
paveikslais atliks Toronto studen
tai. šis vakaras bus tuo ypatingas, 
kad visiems įėjimas bus nemoka
mas, tik nebus galima išeiti ne
davus laisvos aukos. Pertraukos 
metu visi, be išimties, gersime 
kavutę. Prašome sekti mūsų skel
bimus apie šio vakaro programą.

KLB jaunimo sekcija
Pasaulio karių veteranų fede

racijos tarybos 24-tasis suvažia
vimas Įvyks Toronte gegužės 1 -
7 dienomis Royal York viešbuty 
je. Dalyvaus 60 asmenų iš 49 
kraštų, atstovaudami 20.000.000 
narių, šiame suvažiavime bus 
svarstomi klausimai, susiję su ap
ribojimu bausmių Įtariamiems 
nacių ir kitiems karo nusikaltė
liams, paramos organizavimu In
dijai, Jungt. Tautoms ir kt. i

PLB stovyklų skyrius, vado
vaujamas A. Saulaičio, S.J., šau
kia stovyklų vadovų pasitarimą 
Toronte gegužės 14-15 d. Tikslas: 
užmegzti bendradarbiavimą tarp 
visų organizacijų stovyklų vado
vų. Vasara jau čia pat. Stovyklų 
planavimas pradėtas. Kviečiam 
visus, kurie domisi ir vadovauja 
stovykloms, dalyvauti. Programo
je bus diskusijos šiomis temomis:

1. Administraciniai pasiruošimo dar
bai.

2. Vadovavimas.
3. Programos jaunesniesiems ir vy

resniesiems.
4. Vakarinės programos.
5. Lietuviškumas.

Lietuviškas filmas “Velnio ba
la”, paruoštas R. Šležo Bostone, 
pagal rašytojo J. Jankaus to var
do novelę, buvo rodomas Toron
te bal. 24 d. šv. Jono Kr. par. sa
lėje. Pradžioje filmo statytojas ta
rė žodi apie meną aplamai, teat
rinį ir filmo meną, nurodydamas 
esminius skirtumus. Po to jis pa
rodė savąjį filmą, kuriame anglų 
kalba vaidina pagrindinius vaid
menis A. Gustaitis ir vienas ame
rikietis. Filmas savo nuotaika, 
vaizdų parinkimu, kanklių muzi
ka, idėja yra lietuviškas ir meni
niu požiūriu vertas dėmesio. Tai 
R. Šležo diplominis darbas ma
gistro laipsniui Bostono un-te, ku
ris parūpino technines priemo
nes, o visą medžiagą turėjo finan
suoti pats fihnuotojas. Atsakyda
mas į klausimus, R. Šležas pareiš
kė, kad ateityje svajoja sukurti 
filmą pagal M. Katiliškio romaną 
“Miškais ateina ruduo”. Šiuo me
tų R. Šležas ruošia dokumentinį 
filmą iš Floridos gyvenimo. Ten
ka dėkoti “Alkos” sambūriui už 
pakvietimą “Velnio balos” i To
rontą. Kartu su R. Šležu buvo at
vykusi ir p. Šležienė.

dirvos” — tautinės minties 
laikraščio bičiuliai Toronte bal. 
23 d. paminėjo auksinę jos su
kaktį Liet. Namuose. Oficialią 
dalį pradėjo Pr. Bastys įvadiniu 
žodžiu ir pakvietė programai va
dovauti dr. J. Kaškelį. Sukaktuvi
ninkę “Dirvą”, leidžiamą Kleve- 

_ . konsu
las dr. J. žmuidzinas, kuris pa
brėžė, kad “D.” sukaktis yra ir 
lietuviškos spaudos sukaktis. KL 
B Toronto apyl. vardu sveikino 
v-bos vicepirm. kun. P. Ažubalis, 
“TŽ” vardu — kun. Pr. Gaida. Il
gesnį žodį tarė svečias iš Kleve
lando A. Laikūnas, “Vilties” Dr- į 6. Lietuvių sudentų “Taikos 
jos pirm., besirūpinąs “Dirvos” i pas”, bendradarbiavimas.
leidimu. Buvo suminėta keletas Pasitarimo reikalais kreiptis: 
sveikinimų raštu. Po oficialiosios Stovyklų skyrius (D. Skrinskaitė) 
dalies sekė gražiai paruoštos vai- 25 Gleiiholme Avė., Toronto 4,

kor-

Regina Ratinskaitė - McCul
lough, išrinkta i Toronto Tarptau
tinio Instituto valdybą — “board 
of directors”.

PADĖKA

Už mums suruoštą 20-tiėš metų ve-

p. A. J. Vaškevičiams; už malonų at
silankymą Prisikėlimo parapijos kle
bonui Tėv. Placidui, OFM, Tėv. Ra- 
faeliui. OFM, Tėv. Gediminui Kijaus- 
kui, SJ, iš Montrealio.

Ypatinga padėka: Tėv. Rafaeliui, 
OFM. už tartą žodi vaišių metu, p. St. 
Juozapavičiui, sveikinusiam visų susi
rinkusiųjų vardu ir už taip gražų vai
šių pravedimą, p. A. Vainauskui už 
tartą žodį.

Nuoširdus ačiū mūsų dukrai Aldo
nai ir sūnui Antanui už prisegtas gra
žias gėles.

Visiems giminėms, draugams ir bi
čiuliams už prisidėjimą,'sveikinimus ir 
gražią dovaną nuoširdžiausiai dėkoja
me: p.p. S. J. Andruliams, St. Barš
kučiui, O. A. Bugailiškiams iŠ Hamil
tono, E. J. Bukšaičiams, J. St. Čer
niauskams, O. J. Gustainiams, St 
Juozapavičiui, E. Ig. Juzukoniams, B. 
K. Kiaunėms, L. V. Kolyčiams, A. A. 
Kuolams. St. Lukoševičiui iš Kleve- 
lando, B. Rakauskui A. J. Petraus
kams, V. A, St. Pranckevičiams, I. 
Smolskiams, B. St. Vaitiekūnams, 
A. Vainauskams iš Hamiltono, V. 
Valaičiams, A. J. Vaškevičiams, J. 
Vingeliams.

Ačiū p. K. Adomavičiui iš Worces- 
tėrio, sveikinusiam telegrama.

Jūsų parodytą nuoširdumą prisimin
sime visados —

Stasė ir Mečys Bašinskai

G.
Z.
M.

SILVER BELL FURNITURE CO
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė

Sav. V. ir J Balionai.
861 COLLEGE ST. TEL. 536-4767

• Gaminame valgomojo kambario ir virtuvės komplektus •
• Taip pat aptraukiame senas kėdes. •
• Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro •

šės. Svečių tarpe buvo matyti p. Ont. Tel: 532-2021.
H. Žmuidzinienė, p. LaikūnienėJ r........................... ‘
iš Klevelando ir kt. lietuviškos būtu geriausios, įdomiausios'šiais 
spaudos bičiuliai. B. ’

A.a. Simas Lesniauskas, 89 m. 
amžiaus, mirė balandžio 23 d. šv. 
Juozapo ligoninėje; pašarvotas 
Ryan-Odette laidotuvių' namuose. 
Rožinis — antradieni 8 v.v. Lai
dojamas balandžio 27 d., trečia
dienį iš Prisikėlimo par. bažny
čios 9.30 v.r.

J. Preikšaitis lankėsi Los An
geles, kur tyrė galimybes Įsikur
ti.

Stenkimės, kad visos stovyklos

Jaunimo Metais! Laukiam visų 
vadovu.

Jurgis Baniulis, senosios kar
tos ateivis, anksčiau gyvenęs To
ronte, nusipirko privačią senelių 
prieglaudą Orangeville, Ont., kur 
persikėlė gyventi bei darbuotis 
su žmona ir dukra. Linkime ge
riausios sėkmės.

Liberalų partijos konferencijoj

Audinių iš Lietuvos parodėlė 
P.p. Sekoniai bal. 24 d. savo bu
te suruošė Įdomią audinių iš Lie
tuvos parodėlę. Buvo galima pa
matyti butą, ištisai papuoštą lie
tuviškais audiniais: lovas, ap
dengtas lino audiniais, rankšluos
čius, stalus, apdengtus Lietuvoje 
austomis staltiesėmis, takelius, 
pagalvėles, juostas, kilimus. Ant 
sienų, paveikslų vietoje, irėmuo- 
ti lietuviški rankdarbiai. Ypatin
gą dėmesį traukė gyvenamojo 
kambario didelį langą dengian
čios užuolaidos, kurių pagrindi
niai siūlai (rusvos spalvos) Lietu
voje dažyti beržo žieve, o raštai 
atausti baltu šilku. Dalis šių audi
mų austa ar siuvinėta Sibire.

$105.000 kompensacija paskir
ta p. Apolonijai Slapšienei ir jos 
4 vaikų šeimai, kurios galva — 
inž. Algirdas Slapšys žuvo lėktu
vo nelaimėje 1963 m. lapkričio 
29 d. prie Ste. Therese, Kvebeko 
prov. Susitarimą su Air Canada 
bendrove patvirtino teisėjas J. 
Wilson. Pagal ji, p. A. Slapšienei 
paskirta $65.000; dukrai Rena
tai, 11 m., $7.200, Viktorui, 10 m., 
$8.500, Danutei, 4 m., $11.750, 
Algiui, 3 m., $12.700. P. A. Slap- 
šienė buvo pareikalavusi iš lėktu
vų b-vės $350.000.

“Tėviškės Žiburių” 
aukotojai

Nuolatinis “TŽ” rėmėjas mons. 
J. A. Kučingis atsiuntė $20.

Rėmėjo prenumeratas po $10 
atsiuntė: dr. V. D. Kvedaras ir D. 
Th. E.; po $5: L. Monstvilas, P. 
Karn; po $3: V. Rupkalvienė, P. 
Girdvainis; po $2: J. Kazragis, A. 
Barkauskas, J. Gaivelis; po $1: 
V. Dalidė, J. Mašauskas, P. J. 
Kazlauskas, K. Bungarda, J. Mals- 
kis, A. Jonynas, J. Petronis, V. 
Noreika, M. Drevininkas, VI. Gu
tauskas, G. Daugėla.

Po $5: A. Krakaitis, P. Lileikis; 
po $3: L. Kirkilis, V. Majauskas, 
A. G. Augūnas; $2: J. Maziliaus
kas; po $1: V. Plečkaitis, J. Mac
kevičius, A. Astravas, P. Pargaus- 
kas, J. Paulaitis, J. Matulaitis, Ip. 
Kazlauskas.

$v. Kazimiero par. žinios
3426 Parthenais St Montreal 24, Que

, —- Balandžio 24 d. buvo didelė 
šventė — Pirmoji Komunija.

— Gegužės 1 d. paskutinį kar
tą bus 5 v.v. Mišios; po to sekma
dieniais Mišios bus rylą tik 9, 10 
ir 11 vai.

— Pirmasis gegužės mėnesio
penktadienis — gegužės 6 d. Mi
šios 8 v.v., o išpažinčių bus klau
soma prieš Mišias ir iš vakaro 
7 vai. i

— Jau paskutinė savaitė atsi
imti mokesčių kvitus.

— Margučių vakarienė praėjo 
gana pakilioje nuotaikoje: žmo
nių buvo apie 200. Salę gražiai 
išpuošė P. Juškienė. P. Dasiai, 
padedant kitiems komiteto na
riams ir šeimininkėms bei talki
ninkėms, paruošė tikrai puikią 
vakarienę. Orkestras neblogas,, 
tik perdaug garsiai trankėsi.

— Šį sekmadienį Motinos Die
nos minėjimas AV parapijoje po 
5 vai. vakarinių Mišių. Ten pat 
po 11 vai. Mišių bus šeštad. mo
kyklas baigusiems duodami pa
žymėjimai ir dovanos.

— Praėjusio sekmadienio rink
liava $140.02, o katalikų akcijai 
$86. Bažnyčiai aukojo: K."Mickus, aKtl- v.
J. Laimikis po $50; Vyt. Sabalys, . ~ Gegužines pamaldos bus 
J; Macelis, G. Blanchette, A. giedamos sekmadieniais po Su- 

k iitj'----  ' -------- ------kaitoma
$35; Jz. Kalakauskas, V. Rogulis žarijos litanija po 7 vai. Mišių 
po $34; Jz. Mozūraitis $30; A.:. , _ , . . . _.
Zienka $27; J. Dalmotas, St. Ka-1 mire A. Limana-
linauskas, M. Makauskas po vicius is Verduno po sunkios h- 
$25; Z. Bakaitis, Ed. Čičinskas gos- Giminėms ir artimiesiems 
po $20; Jz. Žitkus, V. Nomeika, | jei+s^?m,e uzu°Jau^- Palai- 
Jz. Strimas, P. Paukštaitis po dotas ?.° d- ,
$14; Jz. Asipavičius $19; S. Ak-L.— sekma-
ron $16; A. Stasiškienė, V. By-:^1^-. ;27o. _
tautas, P. Minelga, Al. Vaišvila,! ~ ir 11 vah Mišių par. 
■St. Kužaitis po $10. K. J. G. i renkami parašai peticijai

“Rup I ithuania” T a Saliomis Jungtims Tautoms, aukos jau- Rue Lithuania La Salle įmes kongresui ir parduodami 
te, kurios jau šernai buvo prašo- iJaunim0 ^etu ^1^. Visi- 
ma pagaliau minėto miesto vai-Į ašomi ^3^.
dybos buvo duota. Tai džiugus 1 . x „ J , .. .
laimėjimas, tačiau pažiūrėję mies-1 Ajisros Vartų spaudos kioske 
to prisiųstam plane randam, kad;Saida daug ir jvainų patefono 
ta Rue Lithuania labai jau kukli plokštelių. Muzikos mėgėjus kvie-

balandžio 30 d., 7 v.v., AV par. 
salėje. Programoje — iškilmin
gas aktas ir šokiai. Kviečiame 
gausiai dalyvauti.

— Motinos Dienos minėjimas 
AV parapijoje — gegužės 1 d., 
5 v.v. Prasidės Mišiomis, po to 
seks minėjimas parapijos salėje. 
Programoje — kun. J. Gaudzės 
paskaita; lituanistinių kursų mo
kiniai deklamuos, šoks ir dainuos. 
Programą organizuoja p. Bronė 
Lukoševičienė. Lietuvių visuome
nę kviečiame gausiai atsilankyti.

— Šeštadieninės mokyklos už
baigimas — sekmadienį, gegužės 
1 d. Po 11 vai. Mišių AV par. sa
lėje užbaigimo aktas, pažymėji
mų įteikimas, dovanos ir tėvų ko
miteto suruoštos Vaišės. Vadovau
ja mokyklos vedėja p. Ališauskie
nė.

— Parapijos komiteto posėdis 
— gegužės 10 d., 7.30 v.v. klebo
nijoje.

— Sveikiname mūsų choristus 
A. ir Z. Urbonus, atšventusius 
20 metų vedybinio gyvenimo su-

— Gegužinės pamaldos bus 
v, a’ Sėdamos sekmadieniais po Su-

Kreivys po $40; Leo šimonėlis 'mos. šiokiadieniais bus skaitoma vJ.v  -r* ; Mariins litaniia ne 7 V21 Micin

I — Bal. 17 d. mirė A. Limana- 
vičius iš Verduno po sunkios li-

čiame susidomėti.
Skautų vadovai iš Čikagos — 

O. Zailskienė ir Br. Juodelis pir
mą kartą lankėsi ,Montrealy šv. 
Jurgio šventės proga. Sueigoje

gatvelė, greičiau tik skersgatvis 
poros miesto blokų ilgio. Tame 
pat plane randam" ilgą, didelę 
gatvę pavadintą “Boulv. Shev
chenko”. Keista, kad naujai besi-_____________ ___ a
kuriančiam mieste, kur tiek gali- i gausiai dalyvavo skautiškasis jau

nimas. Visa eilė skautų veikėjų 
buvo pakelti i augštesnius laips
nius. Plačiau — kitame “TŽ” nr.

Jonas i r Bronė Lukoševičiai 
Jaunimo Metų proga Įnešė į Lie
tuvių Fondą $100. šia proga 
kviečiu ir kitus montrealiečius 
sudaryti palankias lietuviškam 
veikimui sąlygas. Norėdami, kad 
mūsų priaugančioji karta i ji isi- 

paroda Toronte balandžio 22 — jungtų, nepagailėkime tos šimti- 
gegužės 20 d. nauj. rotušės biblio- nės, kuri vėliau gali turėti šim- ji -ji -r v i f i p- x     —

mybių duoti naujoms gatvėms 
vardus ir kuriame keletas šimtų 
lietuvių yra mokesčių mokėtojai, 
miesto valdyba sugebėjo lietu
viams skirti tik skersgatvi, kai 
tautiniam ukrainiečių didvyriui 
paskirtas visas bulvaras. Mokes
čių mokėtojai turėtų pagalvoti 
ir padaryti išvadas, v.

Vokiečiu meno ir rankdarbiu

tekos patalpose. Išstatyta 150 
Įvairių dirbinių, atvežtų iš Vokie
tijos ir parinktų prof. O. Haupt 
Karlsruhe mieste. Parodą globo
ja valstybinė Kanados galerija ir 
Vokietijos užs. reikalų ministeri
ja. Lankymo valandos nuo pir
madienio iki penktadienio 8.30 
vai. ryto — 6 vai. vak.

Toronto esto byla dėl 110 tūkstančiu dol.

Mirus mielam TĖVELIUI Lietuvoje,

visiems mane užjautusiems žodžiu ir raštu

teriopą reikšmę. Įgaliotinis
“Baltijos” stovyklavietės vaka- 

ro-baliaus programą gegužės 7 
d. sutiko išpildyti Birutės Nagie- 
nės modernaus šokio grupė, jau
nas gabus pianistas Raimondas 
Piešina ir skautu vyčiu taut, šo
kių grupė.

Ypatingo susidomėjimo kelia 
Birutės Nagienės modernaus šo
kio grupės ir jos solo pasirody
mas. Neseniai jos šokėjos su sa
vo programa pasirodė Revue 
Theatre, St. Luke St., Montrealy- 
je ir susilaukė labai teigiamo 
garsaus meno kritiko Sidney 
Johnson Įvertinimo.

Vakaro dalyviai turės progos 
pirmą kartą išgirsti kylančio ga 
baus pianisto R. Piešinos koncer
tą. Net ir tautinių šokių grupė 
bus| naujame sąstate papildyta 
senaisiais veteranais šokėjais, ku
rių jau seniai nesame matę sce
noje. Visa tai žada jaukų ir ma
lonų meno vakarą, i kuri visus 
montrealiečius lietuvius kviečia
me gausiai atsilankyti. Pr. R.

se yra Įvykusi klaida. Pats Heine 
aiškina, kad esąs kaltinamas pa
vardės pakeitimu — tikrasis E. 
Heine, girdi, miręs, o jis pasisa
vinęs jo pavardę. Tai esanti netie
sa. E. Heine yra gimęs Tartu, ko
vojęs pogrindinė je veikloje 
prieš komunistinę okupaciją.

Pažymėtina, kad E. Heinės by
lą gina adv. Ernestas Raskaus- 
kas Vašingtone. Jo laiške Heinei 
tarp kitko pasakyta, jog ČIA ad
vokatas spaudžia bylą nutraukti, 
nes jos tęsimas galįs būti žalingas 
pačiam Heinei.

Staiga iškilo viešumon toron- 
tiečio esto E. Heine byla Baltimo- 
rės, JAV, teisme, kur jis reika
lauja $110.000 už šmeižtą iš kito 
estų veikėjo Juri Raus, gyv. Va- 

____  _ _  ________ _  šingtone, D.C. Pastarasis, kaip da- 
Toronte bal. 23 d. dalyvavo iš lie- * ^ar paaiškėjo, yra JAV slaptosios 
tuviu J. Strazdas ir St. Jokūbaitis, i žvalgybos agentūros ČIA agentas. 

Viename susirinkime šis. viešai 
’ pareiškė, kad E. Heine yra sovie
tų KGB agentas, 1964 m. ėjęs 
slapto sovietų policininko parei
gas Niujorke vieno suvažiavimo 
proga. JAV žvalgybos agentūros 
vadovybė pateikė teismui raštą, 
liudijantį, kad J. Raus tai daręs 
savo vadovybės pavestas, kad tuo 
būdu būtų apsaugoti slaptos in
formacijos šaltiniai. Tai pirmas 
kartas JAV istorijoj, kad žvalgy
bos agentūra iškėlė viešumon sa
vo agentą. Tai apsunkino J. Hei
nės poziciją. Byla prasidėjo prieš 
18 mėn. ir dar tebėra pradinėje 
stadijoje. Nežinia, ar teismas šią 
bylą spręs, nes tuo būdu gali iš
eiti aikštėn paslaptys, kurios pa
kenktų JAV saugumui. Toronto 
estų veikėjai, kurie gerai pažįsta 
E. Heinę, mano, kad šis nėra so
vietų agentas ir kad ČIA viršūnė-

nuoširdžioi dėkoju —

Kazimieras Bungarda

AUKOKITE TAUTOS FONDUI

— sunkvežimių tarnyba. 
Perkraustymas bei 

pervežimas.
ŽEMIAUSIOS KAINOS. 

Skambinkite JOE 
tel. 248-8217

AUTOMOBILIAI nauji ir vartoti 
Nauji: DODGES, CARONETS, 

VALIANT ir CHRYSLER. 
Vartoti: garantuotai geros kokybės 

Teiraukitės pas J. C. (Joe) 
COFFEY. Tel. LE 4-1191 

711 St. Clair Ave. West 
Leonard Dodge — Chry

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

3907 ROSEMONT BLVD.
RES. 722-4735Tel. OFF. 722-2472
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suvenirą ir (vairią reikmenų krautuvėn

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap 
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2 - 7 9 8 1. 
Namų telefonas AM 1-0537.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINT  A

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mu
su Klasėje turintiems laikinius lei- 
dimns. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 RfXMIR ST. W. (prie Bathurst) 
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

“LITAS"
MOKA nž:

Indėlius 5%
Ein. s-tas 4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

td

Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que., tel. 766-5827

IMA už:
Nekiln. turto paskolas 6.5% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Tnvestacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

1212 Dundas St W. Tel. LE. 2-9547 
Sav. A. MYCHAJLOWYCZ 

Užsakymai priimami ir paštu.

Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 v., išskiriant pirmadienius ir šeštadienius: 
vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 6 v. 
ir vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 v.




