
Šeimos užuovėja
Žinodami, kad santuoka yra sakramentas, turėtumėm ir šeimą 

statyti toje pačioje augštumoje, nes ji yra pagrindinė ir svarbiau
sia žmogiškosios bendruomenės ląstelė. Joje skleidžiasi, bręsta 
vyras ir moteris kaip asmenybės, nes čia jų bendravimas vyksta 
pilniausia prasme, šeimoje auga ir formuojasi jaunoji karta — 
tautų, valstybių ir žmonijos ateitis. Sąmoninga, darni šeima yra 
vienas gražiausių apraiškų mūsų kultūroje. Bet ar šių dienų dva
sia ir atmosfera yra palanki šeimai kurtis, klestėti, išsilaikyti? 
Benagrinėdąmi įvairias problemas, kiekviename žingsnyje neiš
vengiamai susiduriame su šeimos krize vienokioj ar kitokioj for
moj. Šiandien gyvename nepaprastu greičiu. Gyvenimas keičiasi 
kasdien: praėjusių laikų tradicijos ir papročiai jau nebėra gairės, 
pagal kurias galėtumėm tvarkyti šių dienų įvykius ar gyvenimo 
būdą. Žmogus įprato į staigius pasikeitimus, nuolatinį įtempimą 

. ir jo sudraskytas vidus nesiderina su ramiu šeimos gyvenimu, ku
riame nėra jokių sensacijų, kur viena diena panaši į kitą, kur, 
neskaitant vaikų'augimo, nedaug kas keičiasi, šeimos gyvenimas 
yra vienodas, pastovus. Jo grožis yra tas, kad du skirtingi savo 
prigimtimi individai — vyras ir moteris — kuria vieną pasaulį, 
vieną židinį. Ramus, išbalansuotas šeimos gyvenimas toli gražu 
nepasotina moderniojo žmogaus, išalkusio paviršutiniškų įspūdžių, 
ekcentriškumų, naujų eksperimentų.

Dar prieš keliasdešimt metų tvirta šeima užėmė pirmaujan
čią vietą visuomeninių vertybių eilėje. Tą sistemą visi pripažino 
ir atitinkamai elgėsi. Būdavo, tiesa, ir tuomet pairimų, bet tai izo
liuoti atvejai. Viešoji nuomonė jų neteisindavo ir negirdavo — 
kiekvieną laikydavo pilnai atsakingu už pasekmes.

Šiandien šeima darosi privatus dviejų žmonių reikalas. Ji, 
kaip tokia, išjungiama iš viešo gyvenimo ir jos nariai belieka tik 
individai masėje. Viešosios pramogos ir laisvalaikis planuojami be 
jokio atsižvelgimo į šeimos narius. (Užtenka prisiminti, iki kokių 
nesąmonių nueina tarnautojams skiriamos įstaigų ir įmonių taip 
vadinamosios “X-mas parties” arba profesinių suvažiavimų pramo
gos). Kasdieninis gyvenimas pareikalauja tiek energijos ir laiko, 
kad apie šeimos židinį jau nėra kalbos. Namai pasidaro tik vieta 
permiegoti. Asmeninė, pavienė, tiksliau pasakius, vieniša egzis
tencija, darosi pagrindiniu gyvenimo tikslu. Ir taip nejučiomis 
žmogus atsipalaiduoja nuo šeimos, nuo jos tikrosios paskirties, 
ypač jeigu ji dar pareikalauja šiek tiek pastangų, prisitaikymo ar 
asmeninės disciplinos.

★ ★ ★
Laikraščiai ir “pažangūs” žurnalai spausdina ištisus straips

nius, kaip ta ar kita jaunų žmonių pora sueina gyventi nesusi
tuokę, vien tik savo asmeniniu susitarimu. Jie pristato ta susėdė
jusiųjų gyvenimą patrauklioje “laisvoje”, “nesuvaržytoje” nuotai
koje. Suprantama, tokios antraštės patraukia skaitytojo aki ir na-

Vyskupas Povilas Marcinkus Romoje tarp Vatikano buvusio valstybės sekretoriaus kardinolo Cicog- 
nani ir savo motinos, kuri, atrodo, primena savo sūnui: be mano vedybinio žiedo nebūtum gavęs 
ir vyskupo žiedo

Pabaltijo byla pakeliui į sceną
Anglų rašytojas — dramaturgas 

John Havard, gyvenąs Toronte, jau 
baigė rašyti veikalą “The Baltie Sto
ry”, kuriame sceniniu būdu labai 

_______ __________________________  _____ _____ _ ____ ________ ____ vaizdžiai parodoma estų, latvių ir lie- 
deda parduoti žurnalą, bet leidėjams nerūpi, kokį įspūdį padarys tuvių tautų tragedija. Veikalo pasta
tome straipšmai jaunam žmogui. Dažnai girdim, kad" siu dienu rengia Edmontone sudarytas 
jaunimas pasimetęs, neturi idealų. Kokius idealus gali turėti jau- — 
nas žmogus, jei vyresnieji jų -neturi? Iš ko jis turi imti pavyzdį? 
Suaugusieji stebisi jaunuolių gyvenimo būdu, jų garbinamais hero
jais, keistu moralės supratimu, nenujausdami, kad šios keistybės 
yra pakaitalas tų pavyzdžių, kuriuos vyresnieji turėtų savo gyve
nimu duoti jaunimui. Mokyklos duoda jaunuoliui tik akademines 
žinias, gal pakiša vieną kitą pasaulėžiūrinę mintį. Pasisekimą wve- 
nime lemia ne profesinis pasiruošimas ar ninigai. bet dvasinis 
asmens subrendimas, vidaus harmonija, sveikas žvilgsnis i gyve
nimą. O šių savybių šaltinis yra darni, sob’dari ir vieninga šeima. 
Ji yra kaip oazė neramiam pasaulyie. kurioje pavargęs nuo įtempto 
gyvenimo šeimos narys randa poilsį, pripažinimą, paguoda ir su- 
nratima. Solidari, tvirta ir vieninga šeima yra viena tu brangeny
bių, už kurią yra verta kovoti visom turimom priemonėm. A. S.

KANADOS ĮVYKIAI

PASUNKĖJO PASU GAVIMAS
A e-

Kanados užsienio reikalų mi
nisteriją užgriuvo pasų proble
ma. Panaikinus įprastinį pasų 
pratęsimą, pareiškimų skaičius 
pasams gauti padidėjo’28%. Lig 
šiol pareiškimų gauta jau 162.- 
000, kai tuo tarpu 1968 m. ta
me pačiame laikotarpyje jų bu
vo 128.000. Pasų išdavimo sky
riaus tarnautojams teko dirbti 
7.500 viršvalandžių, nors tarnau
tojų skaičius šiemet buvo padi
dintas 90 naujai pasamdytų pa
reigūnų. Regijoninės pasų išda
vimo įstaigos planuojamos To
ronte, Montrealyje ir Vankuve
ryje, bet joms atidaryti trūksta 

: kvalifikuoto personalo.
Susisiekimo ministeris P. Hel- 

lyer atsistatydinimas sukrėtė 
premjerą P. E. Trudeau, bet 
didesnės žalos nepadarė, nes ki
ti ministerial nesiryžo pasekti jo 
pavyzdžiu. Kaip P. Hellyer bu
vo pranašavęs, P. E. Trudeau 
tuojau pat pasiūlė federacinia
me parlamente pravesti dalį 
reformų gyvenamųjų namų 
klausimu. Valstybinės NHA pa
skolos bus padidintos iki $25.- 
000. tačiau šis žingsnis nedaug 
tepadės šeimoms, uždirbančioms 
mažiau kaip $8.000 per metus. 
Joms namo įsigijimas ir toliau 
liks perdidele našta.

Federacininė vyriausybė lai
mėjo tris balsavimus, liečian
čius įsipareigojimų mažinimą 
Atlanto Sąjungai. Parlamento 
nariai didele balsų dauguma at
metė naujųjų demokratų pasiū
lymą pasitraukti iš Atlanto Są
jungos ir konservatorių kaltini
mą. kad premjeras P. E. Tru
deau užsienio politikoje siekia 
izoliacijos. Daugumą federaci
niame parlamente turintys libe
ralai patvirtino įsipareigojimų 
mažinimą Atlanto Sąjungai. Ota
voje viešėjo š.m. liepos 1 d. iš 
pareigų pasitraukiąs Atlanto Są
jungos karinių dalinių vadas 
?en. L. Lemnitzer. Si viešnagė 
buvo jo oficialaus atsisveikini-

mo vizitas. Spaudos konferenci
jose gen. L. Lemnitzer pabrė
žė, jog kariuomenės atitrauki
mas iš Europos yra nepateisina
mas, nes komunistinė Varšuvos 
Sąjunga tebėra didelė grėsmė 
V. Europos saugumui. Komunis
tai ne mažina, bet didina savo 
karinį,pajėgumą. Nors jo pasta
bos buvo bendro pobūdžio, bet 
kiekvienam buvo aišku, kad jos 
yra įspėjimas premjerui P. E. 
Trudeau.

Kvebeko finansų ministeris P. 
Dozois paskelbė naująjį biudže
tą. kuriame numatoma turėti 
$2.957.000.000 pajamų. Mokes
čiai nebus padidinti, tačiau pro
vinciniais lakštais teks jieškoti 
$288 milijonų paskolos. Nuo 
1970 m. liepos 1 d. Kvebekas 
įsives provincinę sveikatos drau
da. už kurią nieko nereikės mo
kėti pavieniams asmenims, už
dirbantiems per metus mažiau 
kaip $2.000, ir šeimoms, kuriu 
pajamos neperžengia $4.000. 
Kvebeko vyriausvbė reikalaus iš 
Otavos $135 milijonų iš Kvebe
ke surenkamo 2% pajamų mo
kesčio papildo socialiniams rei
kalams, kuris iš tikrųjų yra 
skirtas federacinei sveikatos 
draudai. Panašu reikalavimą 
Otavai stato Ontario premjeras 
J. Robarts, bet lig šiol jis nėra 

nė cento. Priimtasis biu
džetas įtaigoja provincinius Kve
beko rinkimus ši rudeni. Prieš 
rinkimus Union National** par
tija turės išspręsti vado klausi
ma birželio 19-21 d.d. Kvebeko 
mieste ivvksiančiam suvažiavi
me. Kandidatu i vadus iau naši-, 
skelbė J. Cardinal. Kvebeko 
švietimo mini storis. Lig šiol ofi
cialiai vadu neišrinkto premje
ro J. Bertrando laukia nelengva 
kova.

Valstvbinės orinio susisiekimo 
bendrovės “Air Canada” mecha
niku streikas gali trukti ilgesni 
laika. Bendrovė buvo pasiūliusi 

(Nukelta j 7 psl.)

specialus komitetas “The Baltic Sto
ry Production Co.”, kuriam vadovauja 
A Dudaravičius. Autorius su rank
raščiu buvo atvykęs Į Edmontoną, 
kur aptarė veikalo turini ir pastaty
mo galimybes. Ta proga Gailutė Ka- 
rosaitė su veikalo autoriumi turėjo ši 
pasikalbėjimą.

— Parašymas istorinės baltie
čių dramos yra nelengvas dar
bas. Kaip gali tokią dramą para
šyti anglas?

— Kaip antros anglų armijos 
brigados majoras, tarnavęs gen. 
Montgomery vadovybėje, daug 
girdėjau apie raudonosios armi
jos atliktus beprotiškus išnieki
nimus. 1945 m. pavasarį, kai mū
sų kariuomenė žygiavo per Bel
giją ir Olandiją, sutikome daug 
pabėgėlių iš Rytprūsių, Lenki
jos, Lietuvos ir Latvijos. Tuo 
metu aš pastebėjau ypatingą rūšį 
teroro ir slegiančią baimę šiuo
se žmonėse, lyg didelėje scenoje.

Pagal tradiciją, kariuomenės 
okupuoja kraštus bet neterori- 
zuoja, neapiplėšia civilinių gy
ventojų, ypač moterų ir vaikų, 
kurių vienintelis nusikaltimas 
yra gyvenimas ant žemės rutulio. 
Šis pirmas, nors ir trumpas su
sipažinimas su žmogaus barba
riška elgsena, sukėlė manyje pa
sibjaurėjimą ir susirūpinimą bal
tiečių likimu.

Daug metų vėliau susipažinau 
su p. p. Kantautais. Kai jų moti
na atvyko iš Lietuvos, aš pama
čiau moterį, kurios gražus vei
das buvo sužalotas ir su randais.

Tie veidai, kuriuos aš mačiau 
prieš 25 metus, nuolat stovi man 
prieš akis. Tuomet aš nutariau 
rašyti dramą, kurios tikslas bū
tų pajudinti tą Vakarų pasaulio 
apatijos sluogsnį.

Susidėjus palankiom gyveni
mo sąlygom, aš dvejus metus 
studijavau baltiečių istoriją ir 
taipgi slavišką galvoseną, kuri iš
auklėjo aziatą kareivį su nežmo
niškom savybėm.

Mano pradėtas darbas, kuris 
tikiuosi padės baltiečių bylai, 
mane paskatino nuodugniai tyri
nėti Baltijos tautų tragediją. 
Manau, kad aš apie tai daugiau 
žinau, negu 80% visų baltiečių.

Kada pamatysime?
„The Baltic Story” bus stato

mas: š- m. rugsėjo 20 d. Edmon- 
tone, Northern Jubilee Audito
rium; rugsėjo 27 d. — Calgary, 
Southern JttbihS? Auditorium; 
spalio 3d. — Winnipege, Mani
toba Centennial Centre; spalio 
16 d. — Vankuvery, Queen Eli
zabeth Playhouse. Visur išnuo
motos reprezentacinės teatrų sa
lės. Pagrindines roles vaidins 
profesionalai aktoriai. Vėliau nu
matoma spektaklį perkelti į di
džiąsias baltiečių gyvenvietes. 
Visur bus stengiamasi apeliuoti 
į angliškai kalbančias mases.

Didysis rengėjų rūpestis šiuo 
metu — lėšos. “The Baltic Sto
ry” pastatymas kainuos keliolika 
tūkstančių dolerių. Pradžiai lote
rijos būdu tėra sutelkta $3.500. 
Dėlto rengėjai kreipiasi Į baltie- 
čius Kanadoje ir JAV-s’e para
mos. Aukas prašome siųsti: “The 
Baltic Story Production Co., POB 
1431, Zone 15, Edmonton, Al
berta, Canada.

Veikalo turinys
“The Baltic Story” sceninis

PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

Pasaulio įvykiai

veikalas prasideda Baltijos jūros 
pakrantėse prologu. Vaizduoja
mas giedras estų, latvių ir lietu
vių gyvenimas, jų dainų festiva
lis' choru dainavimas- Staiga at- 
ema rusų-injazija-, suėmimai, de- rįnd, tačiau šį kartą socialistai 
portacijos, klastingi rinkimai ir 
t. t. Antras ir trečias veiksmas 
vyksta partizanų stovykloje. 
Siaučia rusų-vokiecių karas, oku
pacija, trumpas laisvės laikotar
pis. partizanų kovos, persekioji
mai, laukimas pagalbos iš Vaka
rų. partizanų atstovas Vakaruo
se, jo grįžimas, sunaikinti drau
gai... Epiloge veiksmas perke
liamas į Jungtines Tautas. Parti
zanų atstovas atneša slaptai su
rinktą medžiagą ir prabyla į pa
saulio sąžinę, kuriai paliekamas 
galutinis sprendimas.

Veikalo pastatymui bus pa
naudotos visos teatrinės priemo
nės — vaidyba, muzika, filmai, 
šviesos, dekoracijos, chorai. 
Kompoz. B. Budrumas jau sukū
rė prologinę kantatą. Rengėjai 
tikisi, kad “The Baltic Story” 
bus neįprastai įspūdingas veika
las.

J. KAIRYS

Vienintelė apsauga - kariuomenė
Š- Atlanto Sąjunga balandžio 

mėnesį atšventė savo egzisten
cijos ’dvidešimtmetį. Ji buvo 
įkurta Stalinui pradėjus siautė
jimą prieš beginklę Europą. 
Ypač Maskvos surengta blokada 
Berlynui parodė laisviesiems Va
karams, kad Kremliaus raudo
nieji ponai siekia ir toliau už
valdyti pasaulį bei primesti jam 
komunizmo diktatūrą. Jungtinės 
Tautos nebuvo (ir dabar nėra) 
pajėgios išspręsti saugumo klau
simą. o pavienės valstybės ne
būtų galėjusios apsiginti nuo So
vietu Sąjungos, todėl kaikurios 
vakariečių valstybės nutarė 
įsteigti organizaciją, kuri įgalin
tu bendrai ginti laisvę. Ir jei 
Maskva susilaikė nuo ginkluoto 
užpuolimo laisvųjų Vakarų, tai 
šios organizacijos nuopelnas.

Vienintelė apsauga
Atlanto Sąjungos steigime V. 

Vokietija nedalyvavo. Ji įstojo 
vėliau ir šioje organizacijoje vi
są laiką aktyviai reiškiasi. Po 
JAV ir Kanados Sąjungoje ak
tyviausia ir stipriausia nare lai
kytina V. Vokietija. Tai daryti 
verčia ją ir šio meto jos geogra- 

ir’k’tu^komuffių
pavergtom tautom? kraštų nuoUtinė propaganda ir

. “ TaiP; Aš nesu šauklys be- net grasinimai. Tokiai padėčiai 
tiksho reikalo U^ks daug lax- šitoji organizacija V. Vo
ko. Viltis ir ateitis gludi baltie- kietiiai yra būtina. Be jos V. Vo
čių jaunime, dėlko aš manau, kieti ja taptų antrąja čekoslova- 
kad pastatymas veikalo duos Todėl nenuostabu, kad di-

pa

nė-

atitraukti dalį savo karinių 
jėgų iš V. Vokietijos.

V. Vokietija dar silpna
V. Vokietijos kariuomenė 

ra gausi ir stipri. Naujokai pla
čiai naudojasi teise atsisakyti 
nuo karinės prievolės; at
sisako jos net atliekantieji. To
dėl į kariuomenę patenka tik 
apie 45% tinkančių tarnauti. At
sisakymo priežasčių daug; be
ne svarbiausia — nusiteikimas 
vengti karinės prievolės, prieš 
kurią agituoja komunistai. 
Trūksta karininkų ir puskari
ninkių, o pastaruoju metu pasi
taiko vis daugiau sabotažų ka
riuomenėje. Atsisakyti nuo ka
rinės prievolės leidžia V. Vokie
tijos konstitucija. Dabartinė koa
licija galėtų ją pakeisti, bet iki 
šiol ji nieko nedarė. Kiekviena 
partija vengia tapti nepopulia
ria. ypač jaunimo tarpe.

Čekoslovakijos įvykiai
Atrodė, jog po įvykių Čeko

slovakijoje praeitais metais bus 
viskas daroma, kad Atlanto Są
junga stiprėtų. Bet šitaip nėra. 
Dar tebėra nusisukusi nuo jos 
Prancūzija, o Kanados ministe
ris pirmininkas Trudeau paskel
bė savo planą atitraukti iš V- 
Vokietijos kanadiečių karių da
li. V. Vokietijos užsienio reika
lų min. W. Brandtas, vykda
mas į Atlanto Sąjungos konfe
renciją Vašingtone, buvo užsu-

Otavą ir kalbėjosi šiuo rei-

SOVIETŲ SĄJUNGA NUSTEBINO PASAULĮ, ATSISAKY
DAMA KARINIO PARADO GEGUŽĖS PIRMOSIOS iškilmėse 
Maskvoje. Torontiškio “The Telegram” dienraščio korespondento 
A. Einfranko pranešimu iš Maskvos, kariuomenės daliniai jau buvo 
sutraukti sostinėn, bet juos parade pakeitė karinio apmokymo 
kursą einą gimnazistai. Atrodo, sprendimą padiktavo invazija į 
Čekoslovakiją, prisegusi Sovietų Sąjungai imperialistinio milita- 
rizmo etiketę. Kompartijos ideologiniame žurnale “Komunist” buvo 
paskelbtas kariuomenės vyr. politruko gen. A. Jepiševo straips
nis, siūląs įvesti visišką kompartijos kontrolę kariuomenei. Susi
daro įspūdis, jog Kremliuje vyksta kova tarp kompartijos vadų ir 
generolų. Į užkulisį buvo nustumtas krašto apsaugos ministeris 
maršalas A. Grečko’ — už jį šį©-------------- :-------------------------
kartą kalbą pasakė kompartijos tijos Nacionalsocialistų Draugi- 
sekr. L. Brežnevas, pabrėžda
mas leninizmo taikaus sugyveni
mo principus, nesutarimų spren
dimą derybų keliu. Nebuvo 
įprastinių grasinimų V. Vokie
tijai, Amerikai ir komunistinei 
Kinijai. Po jo kalbos orkestras 
sugrojo ne Sovietų Sąjungos 
himną, bet komunistinį “Inter
nacionalą”. Solidarumo, matyt, 
privertė jieškoti sekantį mėne
sį Maskvoj šaukiama pasaulinė 
kompartijų konferencija. Įtam
pą tarp Sovietų Sąjungos ir Ki
nijos priminė nešami plakatai: 
“Mūsų sienos yra šventos ir ne
liečiamos!”

Prancūzijos prezidento rinki
mai įvyks birželio 1 d. Kandida
tai turi užsiregistruoti iki gegu
žės 13 d., o rinkiminis vajus 
pradedamas gegužės 16 d. Stip
riausias kandidatas yra prezi
dento De Gaulle 1962-68 m. bu
vęs premjeras G. Pompidou, ku
riam paramą pažadėjo V. G. 
d’Estaing, buvęs gaullistas ir 
dabartinis nepriklausomų res- 
publikininkų vadas. Kompartija 
siekė bendro kandidato su so
cialistais, kaip ir 1965 m., kai 
prezidentui De Gaulle stipriu 
varžovu buvo tapęs F- Mitte-

atsisakė bendro fronto su komu
nistais. Pergalę buvusiam prem
jerui G. Pompidou palengvins 
socialistų susiskaldymas, jų pa
siskelbę net trys kandidatai — 
M. Rocard, A. Savary ir Mar
seilles miesto burmistras G. Def- 
ferre. Rinkimams laimėti kan
didatas turi gauti 50% visų rin
kėjų balsų. Priešingu atveju 
skelbiami papildomi rinkimai, 
kuriuose dalyvauja du daugiau
sia balsų gavę kandidatai. Eu
ropoje jaučiamas susirūpinimas 
franko likimu. Spekuliantai vėl 
keičia frankus į V. Vokietijos 
markes. Bonnoje vis garsiau 
imama šnekėti apie neišvengia
ma markės vertės padidinimą 
8-10%.

Čekoslovakijos federacinio par
lamento pirmininku 306:68 bal
sų santykiu buvo išrinktas Mask
vos įsakymu iš pareigų pašalin
tas kompartijos sekr. A. Dub- 
čekas. Jis pakeitė federaciniam 
parlamentui vadovavusį P. Co- 
lotką. Iš Maskvos sugrįžęs nau
jasis kompartijos sekr. G. Husa- 
kas pažadėjo sekančių metų pra
džioj skelbti visuotinius parla
mento rinkimus, surengti Čeko
slovakijos kompartijos, čekų ir 
slovakų kompartijų kongresus. 
Jis taipgi sustiprino cenzūrą 
spaudai, radijui ir televizijai. 
Spaudos ir informacijos komite
tas dabar nurodys žurnalistams 
ką jie turi rašyti, kai tuo tarpu 
lig šiol buvo tenkintasi uždraus
tų temų sąrašu. Studentai savo 
kongrese atmetė pasiūlymą įsi
jungti į Tautinį Frontą, kuriam 
priklauso visos politinės grupės. 
Nedalyvaujantiems Tautiniame 
Fronte betkokia politinė veikla 
yra draudžiama.

Lygias teises š. Airijos kata
likams pažadėjusį premjerą T. 
O’Neill privertė pasitraukti iš 
pareigų jo unionistų partijos de
šinysis sparnas. Nauju premjeru 
17:16 balsų santykiu išrinktas 
vidurio kelio atstovas J. Chi- 
chester-Clark. Jo laukia sunki 
užduotis — užbaigti nuolatines 
demonstracijas, kurios kraštui 
graso pilietiniu karu.

Prez. R. Niksonas atitraukė iš 
Japonijos jūros žvalgybinių lėk
tuvų apsaugai sutelktus karo lai
vus.’ Dalis jų šiandien jau yra 
uostuose, o kita dalis — Gelto
nojoje juroje. Žvalgybiniams 
lėktuvams saugoti į P. Korėjos 
aerodromus siunčiamos trys nai
kintuvų eskadrilės. Viena ‘T-4 
Phantom” naikintuvu eskadrilė

ją, kurios pagrindinis uždavinys 
buvo A. Hitlerio garbinimas. Jo
kios didesnės įtakos kraštui ši 
organizacija neturėjo, nes jai. 
priklausė tik 25 Hitlerio garbin
tojai.

Sovietu Sąjunga uždraudė 
dviem amerikiečių koresponden
tams išvykti iš Maskvos. “New 
York Times” atstovas H. Karam 
ir “Washington Post” reporte
ris A. Shub negavo leidimo lan
kytis Ukrainoje ir Moldavijoje. 
Priežastis — jų nepalankūs so
vietams rašiniai. Atsakydami ,į 
korespondentu teisių suvaržy
mą, amerikiečiai panašius varž
tus užkrovė “Pravdos” atstovui 
B. Strelnikovui Vašingtone ir ži
nių agentūros “Novosti” laikraš
tininkui G. Borovikui Niujorke. 
Jiems leidžiamos tik 25 mylių 
kelionės. Valstybės departamen
tas pabrėžė, kad sovietai kores
pondentai Amerikoje turi žymiai 
daugiau laisvės, negu amerikie
čiai Sovietų Sąjungoje.

Izraelio kariuomenės specia
lūs daliniai malūnsparniais buvo 
nuskridę į Nilo augstupį, kur jie 
sunaikino du tiltus, augštos 
įtampos linijos laidus ir užtvan
ką Nag Hammadi vietovėje. 
Egiptas paneigė šiuos Izraelio 
laimėjimus kaip grynai propa
gandinį mostą. Užsieniečiai žur
nalistai, nuskraidinti į Izraelio 
kariuomenės komunikate mini
mas vietoves, nerado padarytos 
žalos žymių. Gegužės 1 d. Hel- 
van miestelyje pasakytoje kal
boje prez. G. A. Nasseris pa
reiškė, kad egiptiečių artilerija 
yra sunaikinusi 60% Izraelio 
bunkerių Suezo kanalo pakran- . 
tėję. Jis’ taipgi grasino pradėti 
teroro veiksmus prieš Izraelio 
civilius gyventojus.

V. Vokietijoje mirė Franz von 
Papen, sulaukęs 89 metų am
žiaus. Velionis buvo paskutinės 
demokratinės vyriausybės prieš 
Hitlerio atėjimą kancleris, kurį 
laiką — Hitlerio vicekancleris. 
Vėliau iis buvo padarytas diplo
matu III Reicho užsienio atsto
vybėse. Nuerenbergo tarptauti
nis teismas F. von Papeną ištei
sino, bet jį $7.500 finansine bau
da nubaudė vokiečių teismas, 
kartu paskirdamas ir suspen
duotą 8 metų kalėjimo bausmę. 
Iki nat mirties velionis, kaip bu
vęs Prūsijos karininkas, reikala
vo pensijos, bet vokiečių teis
mai jo prašymo nepatenkino.

Ženevoje buvo prikalta Wilso- 
no rūmuose lenta Tautų Sąjun
gos penkiasdešimtmečiui atžy
mėti. Versalio taikos konferenci
ja 1919 m. balandžio 29 d. nu
tarė suorganizuoti Tautų Sąjun
gą ir jos būstine pasirinko Že
nevos miestą Šveicarijoje. Pen
kiasdešimtmečio iškilmėje dalv- 
vavo Jungtinių Tautų sekr. U 
Thant ir Šveicarijos užsienio rei
kalų min. W. Spuehler.

Bolivijoje iškilmingai palaido
tas malūnsparnio nelaimėje žu
vęs prez. gen. R. Barrientos, val
džią užgrobęs 1964 m. kariniu 
sukilimu. Per 140 nepriklauso
mybės metų bolivijiečiai dau
giau kaip šimtą kartų yra pa
keitę savo vyriausybę. Prez. R. 
Barrientos pirmą kartą Bolivi
jai davė pastovią vyriausybę. Jo 
nareigas dabar perėmė viceprez. 
L. A. Siles-Salinas, prieš kurį 
jau šiaušiasi ir atsistatydinimo 
reikalauja stipri Bolivijos ūki
ninku federacija.

Š. Vietnamas pradėjo atstaty
ti amerikiečiu bombonešių Ha
nojuje ir Haifonge sunaikintus 
naftos rezervuarus, matyt, nesi
tikėdamas bombardavimų atnau
jinimo. Susidaro įspūdis, jog Pa
ryžiaus derybos turėtu baigtis 
taika. Komunistinė Kinija, ne
paisydama pasienio incidentu su 
sovietais, nraleidžia ginklų siun
tas i §. Vietnamą, bet sovietai

.— r-- j—~ -- - r r Kita. loaei nenuosiaau, Kao ai- i vunq u iuumcju&i nuvici- . r>
progos jaunimui pamatyti tai, ką deĮj nerimą kėlė De kalu su jos vyriausybės žmonė- jau atskrido iš P. Vietnamo. __________
jiems tėvai yra dažnai pasakoję. Gaulle laikysena Stos organiza- mis, bet nieko tikro nelaimėjo. V. Vokietijos vidaus reikalų tiekimui jau ruošiasi panaudoti

...----- .. — - ----- ... ----- ......... ministerija uždarė hamburgiečio didesnį skaičių laivų iš Sibiro
inž. W. D. Eckart įsteigtą Vokie- uostų.mintis

Atrodo, savo užsimojimą Kana-
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9 RELIGINIAME GYVENIME
* Popiežius Paulius VI krei

pėsi į pasaulio jaunimą, skatin
damas “į didįjį nuotykį — sekti 

' Viešpatį iki galo”. Kalbėdamas 
apie pašaukimus į kunigystę ir 
vienuolinį gyvenimą, jis pareiš
kė: “Reikia sielų, kurios yra tvir
tos ir duosnios; reikia vyrų ir 
moterų, kurie pilnai pašvęstų sa
vo gyvenimą Dievo karalystei, 
Evangelijai, tikėjimui ir meilei”. 
Jis kvietė visus katalikus “per
mąstyti klausimą kandidatų, ku
rie šiandien paliktų viską, atsi
duodami visai ir tiktai Kristui”.

daugelio”, pareiškė popiežius, 
tačiau “jis liečia visus”, nes turi 
įtakos “moderniojo pasaulio iš
ganymui”.

* Kardinolas Cicognani šv. 
Tėvo vardu išsiuntinėjo laišką 
vyskupų konferencijų pirminin
kams, kuriame kviečiama savo 
suvažiavimuose pasisakyti celi
bato klausimu. Laiške teigiama, 
jog daugumas kunigų pritaria 
ligšioliniams Bendrijos nuosta
tams celibato klausimu, ir sako
ma: “Jei nedarytume visko su
stabdyti dabartiniam priešini
muisi prieš kunigiškąjį celibatą, 
būtume kalti prieš Dievą už vi
sas vėlesnes pasekmes”. Jis iš
reiškė pasitikėjimą, kad kiekvie
na tautinė vyskupų konferencija 
atkreips į tai dėmesį ir pasielgs 
“tinkamai, išmintingai, atjaučia- 
mai ir sprendžiamai”.

* Ukrainiečių arkivyskupas 
Basil Velyčkovsky prieš porą 
mėnesių buvo rusų slaptosios 
policijos nužudytas Lvivo kalė
jime. Prieš trejetą mėnesių pas 
arkivyskupą atsilankęs sovietų 
agentas, vaidinąs prancūzų turis
tą, slaptai Vatikano atsiųstą su 
visais bažnytiniais kredencialais 
sužinoti apie slaptą Ukrainos Ka
talikų Bendrijos pogrindinę 
veiklą. Arkivyskupas, įsitikinęs, 
jog tai Vatikano pasiuntinys, 
įteikė jam tuo reikalu raštišką 
informaciją. Tada po mėnesio 
nuvykusi ligonio sakramentais 
aprūpinti vieno tikinčiojo arki
vyskupą suėmė du sovietų agen
tai. Po 10 dienų tardymo buvo 
nužudytas. Prof. Holukowycz 
Britanijoj apie šį reikalą pain
formavo Tarptautinių Amnestijų 
Komitetą, o dabar ruošiasi pats 
vykti į Jungtines Tautas ir ten 
šį reikalą iškelti.

* Amerikos vyskupų suvažia
vimas Houstone balandžio 15 — 
17 d. turėjo spaudai atvirą dalį 
— tris viešas paskaitas. Apie už
darus posėdžius vyskupai pain
formavo spaudos konferencijose. 
Paskaitą apie JAV Bendrijos at
eitį skaitė kard. Dearden. Pasak 
jo, vyskupai turės imtis tokio 
vaidmens, kuris “vestų į atsa
kingą visų Bendrijos narių įsi
jungimą ir dalinimąsi atsakomy
be daug didesniu mastu nei iki 
šiol”, žmonių sukurtos struktū
ros turi būti keičiamos ir pritai
komos mūsų laikams, nes kitaip 
jos ves žmones į paneigimą pa
čios Bendrijos, žmonės “daž
niausiai paneigia ne patį autori
tetą. bet to autoriteto panaudoji
mo būdą”. Todėl “jei norima iš
laikyti autoriteto patikimumą, 
reikia jį naudoti kitaip nei praei
tyje”. Paskaitą apie Bendrijos 
socialinį aspektą miestuose skai
tė kard. Wright. Jis paminėjo, 
kad 54 vyskupijų duomenimis, 
40 vyskupijų turi savo benamių 
apgyvendinimo programas. Apie 
4.000 pastatų jau yra pastatyta 
tokiems reikalams, o dar 3.400 
yra statomų. Vysk. McManus

kalbėjo apie katalikiškąjį švieti
mą. Pasak jo, lėšos nėra katali
kiškojo švietimo krizės priežas
tis. Pastaroji glūdinti katalikiš
kųjų mokyklų ateities netikru
me- “Jei ši nepasitikėjimo krizė 
nebus greit išspręsta, gali vesti į 
didesnes krizes ir studentų trū
kumą”. Jau šiais metais įstojan- 
čiu skaičius yra nukritęs 300. 
000.

Uždaruose posėdžiuose vysku
pai svarstė klierikų sumažėjimą 
seminarijose. Pašaukimų direk
toriai kaip priežastį iškėlė “ma
terialistinių vertybių įsigalėjimą 
modernioje bendruomenėje, per
dėtą asmens iškėlimą ir tamp
raus šeimininio gyvenimo verty
bių atmetimą”. Svarbiausia prie
žastimi esąs katalikų netikrumas 
kunigišku bei vienuoliniu gyve
nimu ir pačia Bendrija. Prie to 
netikrumo prisidėjęs daugelio 
kunigų ir vienuolių išstojimas ir 
tų išstojimų dramatizavimas 
spaudoje. Vyskupai vienbalsiai 
priėmė katalikų negrų centro 
įsteigimą, kurio vadovybėje dar
buosis 3 vyskupai ir 14 kunigų, 
vienuolių bei pasauliečių. Taipgi 
patvirtino naujas gaires* kunigų 
seminarijoms, kurios duos stu
dentams didesnį pasirinkimą 
įvairių teologijos’ bei filosofijos 
sistemų, o taip pat gerokai pa
keis pačią seminarijų tvarką. 
Vyskupai taip pat nutarė: įsteig
ti pašaukimų centrą; misijų, sek
retoriatą pakeisti misijų taryba, 
kuriai priklausytų ne tik vysku
pai, bet ir visų vienuolijų atsto
vai; pastoracinį centrą Vašingto
ne, kuris tarpininkautų, parūpin
damas vyskupams reikalingų ku
nigų ar vienuolių iš kitų vysku
pijų; įkurti nuolatinį dijakonato 
komitetą. Iškilus kunigų celiba
to klausimui, visi vyskupai rem
damiesi popiežiaus Pauliaus VI, 
pageidavimu, pasisakė už celiba
to palikimą.

* Vatikano valstybės sekreto
riumi paskirtas prancūzas kardi
nolas Jean Villot, 63 m- amžiaus. 
Kard A. Cicognani, 86 m. am
žiaus, pasitraukė dėl senatvės. 
Iki šiol kard. Villot buvo kunigų 
kongregacijos prefektu. Popie
žiaus dėmesį jis atkreipė būda
mas Vatikano santarybos sekre
toriaus pavaduotoju 1962—1965 
m. Anksčiau jis buvo Lijono kar
dinolu ir Prancūzijos vyskupų 
konferencijos pirmininku. Neita- 
las kardinolas R. Merry del Vai 
Vatikano valstybės sekretoriumi 
buvo 1903—1914 m.

* T. M. Schoenenberger, S. J., 
šveicaras, jėzuitų generolo T. 
Arrupe, SJ, asistentas Vokieti
jos, Austrijos, Olandijos, Veng
rijos, Šveicarijos, Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos kraštams, atsista
tydino iš savo pareigų ir pareiš
kė norą išstoti iš jėzuitų ordino. 
Jis planuoja steigti naują vie
nuolinį centrą “Dabarties Foru
mą”, patraukiantį jaunimą, ku
ris* p.ori tobulinti naująjį pasau
lį. Jis pareiškė spaudos atsto
vams, kad nesutikęs su ordino 
generolu dėl procedūros pašali
nant du olandų jėzuitus iš ordi
no. Jo įpėdiniu paskirtas austras 
T. Johannes Sihasching, SJ, lig
šiolinis “Germanicum” kolegijos 
rektorius Romoje.

* Kardinolas Jan Willebrands,
59 m. olandas, paskirtas Krikš
čionių Vienybės sekretoriato va
dovu. Jo pirmtaku buvo a. a- 
kard. Bea, S. J. Į kard. Wille
brands vietą sekretoriaus parei
goms paskirtas belgas T. J. Ha
mer. O.P. Kun. J. Sts.
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Vykstantiems į komunistinius kraštus
„ ALGIRDAS BUDRECKISNeseniai Britanijos vynausy- ------------------------------------

patarimai vykstantiems į komu
nistinius kraštus. Dokumento 
tikslas — perspėti keleivius-tu- 
ristus prieš komunistinių režimų 
saugumo agentus. Kadangi ne
mažai lietuvių ketina vykti Len
kijon ir net Lietuvon, pateikiu 
šio dokumento pilną vertimą.

ir priemonės
Komunistinių kraštų žvalgy

bos bei saugumo tarnybos ski
riasi nuo Vakarų tarnybų. Tiek 
santykiuose su savo piliečiais, 
tiek santykiuose su svetimtau
čiais komunistų saugumas vaidi
na svarbų vaidmenį režimo poli
tikos formulavime ir vykdyme. 
Didžiausia ir veikliausia komu
nistų žvalgybos organizacija yra 
rusų žvalgyba (razvedka). Bet ir 
kitų komunistinių kraštų saugu
mo tinklai yra dideli ir efektin
gi. Jie dažnai bendradarbiauja 
vienas su kitu.

Visų komunistinių žvalgybos 
tinklų pagrindinis tikslas yra 
gauti informacijų ne tik apie 
Vakarų apsaugą ir saugumą, bet 
ir apie prekybos ir pramonės pa
žangą. šis tikslas atkakliai siekia
mas; komunistai bando ištirti 
Vakarų mokslinės ir technologi
nės pažangos smulkmenas. Kitas, 
komunistų žvalgybos siekis yra 
telkti britų valdinius špionažui 
Jungtinėje Karalijoje dažnai ma
žiems žvalgybos pagalbiniams 
darbams. Komunistai užtat vi
suomet jieško britų valdinių, ku
rie galėtų būti paveikti, norom 
ar nenorom, bendradarbiauti su 
jais (tas pats liečia ir kitų kraš
tų piliečius — A. B.).

Priėjimas prie užjūrio svečių
Vykdydami savo uždavinius, 

saugumiečiai dažnai tiria vizų 
prašymus, bando sužinoti, ar sve
čiai galėtų būti jų bendradarbiai. 
Prašymai taipogi tikrinami, ar 
yra ankstyvesnių duomenų ar
chyvuose apie prašytoją; pvz. ar 
galima išnaudoti to žmogaus 
ankstyvesnio apsilankymo ne- 
diskretumą. Nežiūrint to, yra ar 
nėra ankstyvesnė byla, svečias 
gali atkreipti į save saugumiečių 
dėmesį nuo atvykimo momento^ 
Saugumas gali sužinoti apie 
kiekvieną asmenį, su kuriuo sve
čias sueina, įskaitant prekybi
nius ryšius, inturistų vadovus,

prakalbinti tą žmogų. Arba tokie 
žmonės gali jį sekioti tol, kol for
malus prisistatymas atrodytų at
sitiktinis.

Tariamos atsitiktinio pažįsta
mo politinės pažiūros nebūtinai 
yra patikima rodyklė į jo tikrus 
įsitikinimus. Nepatartina raginti 
ta žmogų išreikšti nuomonę, ku
rią jo valdžia galėtų skaityti sub- 
versyvia.

Įgudimas
Komunistų žvalgyba naudoja 

naujausius technikinius sekimo 
įrankius. Visuose pagrindiniuose 
viešbučiuose prie telefonų gali 
būti prijungti klausymo prietai
sai. Daugelis kambarių turi seki
mo ar fotografavimo įrengimus- 
Kaikuriuose kambariuose yra 
infraraudonos kameros, kurios 
gali tamsoje daryti nuotraukas. 
Restoranuose gali būti įrengti 
mikrofonai, prijungti prie cent
rinio klausymo punkto. Pašne
kesiai įrašomi į magnetofonines 
juosteles. - Mažučiai mikrofonai 
gali būti įmontuoti į pelenines ir 
pn. Jie pritvirtinami prie stalų, 
automobilių, net ir lauke. Šitie 
technikiniai prietaisai ir nedis- 
kretūs pasikalbėjimai restora
nuose, automobiliuose ir viešbu
čių kambariuose padeda žvalgy
bai ištirti galimus kandidatus ir 
gauti informacijų apie prekybi
nes paslaptis bei prekybininkų 
derybų poziciją.

žvalgyba dažniausiai bando 
kompromituoti ir vėliau šanta
žuoti svečią, kurį jie nori užan- 
gažuoti. Įsidėmėtina, kad veiks
mai, kurie Vakaruose laikomi 
nekaltais, blogiausiu atveju ma
žais nusikaltimais prieš dorą, ten 
dažnai laikomi nusikaltimais ko
munistiniams įstatymams. Vie
tos žvalgyba skatina tokius ma
žus nusikaltimus ir paskiau gra
sina suėmimu bei kalėjimu.

Kompromituoją nusikaltimai
Svečiai-turistai gali štai kaip 

pakliūti į painiavą: visų pirma 
jie įveliami į neoficialias pinigi
nes transakcijas, pvz. pasiūloma 
įsigyti pagal palankų kursą vie
tos valiutos arba sudaromos pa

yra nusikaltimas vietos įstaty
mams. Antra, vietos gyventojas 
gali prieiti prie turisto ir papra
šyti, kad jis paimtų laišką ar do
vaną to žmogaus giminėms Va
karuose. Tokie veiksmai yra nu
sikaltimas vietos įstatymams. 
Išgabenti laiškus ar raštus iš ko
munistinio krašto yra pavojinga-

Trečia, pavojinga fotografuoti 
komunistiniuose kraštuose. Ap
dairumo dėlei reikia sužinoti iš 
anksto kas galima fotografuoti. 
Pagaliau elgesio nuokrypos, kaip 
pvz. girtuokliavimas, gali būti 
pavojingas. Svečias gali būti sek- 
suališkai sukompromituotas. 
Santykiai su vietos merginomis 
greit būna sužinoti žvalgybos. 
Mergina gali būti žvalgybos 
agentas arba pasamdyta prieš 
pat veiksmą. Homoseksualinėse 
situacijose glūdi tokia pat rizika, 
kaip įprastoje aferoje, bet ko
munistų labiau išnaudojama. 
Vietiniai homoseksualai dažnai 
tyčiom seka turistus, kurie jų 
manymu turi panašius polinkius.

Rizika
•Svečias, kuris nusikalsta vie

tos įstatymams, rizikuoja suėmi
mu. Jam pristatoma įrodomoji 
nufotografuota bei kitokia me
džiaga. Vietos žvalgyba jį palen
kia grasinimais: prekybos ryšių 
nutraukimu, kalėjimu ar veiks
mų atskleidimu viešumai, šeimai 
ar draugams; stengiasi, kad au
ka pasirašytų “išpažintį” ar su
tiktu “bendradarbiauti”. “Įrodo
moji medžiaga” gali būti atidėta 
vėlesniam laikui, kai pasikeis ap
linkybės, pavyzdžiui, po svečio 
vestuvių. Vietos žvalgyba ypatin
gai veikli verslininkų tarpe pre
kybinių parodų metu.

Išvados
Esamų pavojų žinojimas nau

dingas visiems turistams-svečia- 
ms, kurie vieši komunistiniam 
krašte. Kiekvienas keleivis turė
tų: 1. atsiminti, kad jo užsiėmi
mas ir padėtis neapsaugo nuo 
vietos žvalgybos; 2. būti atsar
gus, kai dalyvauja parengimuose 
ar priėmimuose, ypač jei jis vie
nišas krašto gyventojų tarpe; 3. 
saugotis kompromituojančių si
tuacijų. Jeigu jis apkaltinamas, 
turėtų reikalauti, kad būtų leis
ta susisiekti su britų ambasada.

brolį šaulį

Toronto Vlado Pūtvio šaulių kuopa sveikina

STASĮ JOKŪBAITĮ

50 metų amžiaus, 30 metų visuomeninio

darbo sukakties proga ir linki sėkmės

ateityje —
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Kaip sutaupoma planuojant mokesčius
B. VAIČAITIS

Ramiojo vandenyno pakrantėmis
STASYS DALIUS

Vakaruose —137 RONCESVALLES Ave. — TeL 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — TeL OX 9-4444

jant po Antigvą, ja

(Tęsinys iš pr. numerio)
Antigva — Amerikos
Pompėja
Aplankę įdomesnes Gvatema

los miesto vietas, nuvykom į An
tigvą, buvusią sostinę, kurią 
prieš 200 metų sunaikino žemės 
drebėjimas. Kaikurie namai bu
vo atstatyti, ir pamažu išaugo 
provincijos miestukas aplink 
griuvėsius. Įvažiavus į miestuką, 
padvelkia žila senovė: namai is
paniškos statybos, daugelio baž
nyčių bokštai stiebiasi į dangų, 
gatvės akmenimis grįstos ir be 
galo siauros,, vienos krypties, 
parkuose stovi senoviški fonta
nai. Griuvėsiai ir po dviejų šimt
mečių daro klaikų įspūdi. Sto
ros, vietomis iki penkių pėdų, 
buvusios mūro sienos gabalais 
guli žemėje. Dalis sienų pagal 
pamatus suskilusios; tarpuose 
auga žolė ir vijokliai. Milžiniš
kas pastatas, užimąs du miesto 
kvartalus, senovėje talpinęs 
šimtus vienuolių, tapo griuvėsių 
krūva. Įžengus’ į buvusio vie
nuolyno kiemą, prisistato pri
žiūrėtojas, kuris viską aprodo. 
Kaikurios pastato dalys aptvar
kytos, išvalytos, kad lankytojai 
galėtų praeiti ir matyti buvu
sias vienutes, šventovės navą, 
dalį požemių po bažnyčia, kur 
palaidoti vienuoliai.

Važiuojame siauromis gatve
lėmis į miesto aikštę, kuri yra 
keturkampė; viduryje — sode
lis su paminklais, fontanais ir 
medžiais, teikiančiais pavėsį; že
mė išklota koklinėm plytelėm. 
Vieną aikštės šoną užima buvu
sių (Gvatemalos Captains Gene
ral) ispanų vicekaralių rūmai. 
Dabar čia įsikūrusios kaikurios 
valdiškos įstaigos, nors apatinis 
augštas tebėra iš lavos neatkas- 
tas. Iš antro augšto balkonų, kur 
vicekaraliai stebėdavo paradus, 
dabar turistai fotografuoja aikš
te ir netoliese kitam šone sto
vinčią katedrą.

Katedra yra nepaprasto dy
džio — virš 300 pėdų ilgio, 60 
pėdų augščio (navos). Ji pradėta 
statyti prieš 400 metų; žiauriai 
nukentėjo nuo ugniakalnio išsi
veržimo ir žemės drebėjimo. 
Sienos yra išlikusios ir lanky
mosi metu vyko atstatymo dar
bai. Katedros viduje pristatyta 
pastolių, kopėčių, prikrauta sta-__ . . .. . ..
tvbinės medžiagos, tačiau darbi- sto^,ntĮ ka ’ a^ver‘ 
ninku nesimatė nd šiol atstaty- stą&iį medhų tvora,
ta tiktai koplyčia, kurioje vyks- T®*" feHa’

-- matyt retai nravažiuoiantj tuns-

posūkiais. O jau dulkių, dulkių 
— rūksta kaip iš kamino. Į smė
lėtus kalniukus palengva besi- 
stumiant, automobilis pradeda 
springti ir gesti. Įkaitęs motoras 
sunkiai užsiveda ir nenoromis 
traukia. Taip kartojasi keletą 
kartų; kai tik prieš kalniuką 
staigus posūkis, sulėtini greitį, 
ir motoras užgęsta.

Baimė pradeda imti, kad šio
je nuošalioje vietoje kas nors 
daugiau neatsitiktų. Pradedame 
gailėtis paėmę tą “tiesų” kelią. 
Bet išeities nebėra. Palengva 
stumiamės, skaičiuodami mylias 
ir laukdami įvažiavimo į geres
nį kelią. Sutinkame pakelėje 
darbininkus su kinkomis ir kir
viais. Klausiame, ar dar daug 
yra tokio kelio? “Siete kilomet
res” (septyni kilometrai)! No
sys ištįsta, kol vargais negalais 
per duobes ir akmenis pasiekia
me plentą. Automobilis apneš
tas storu dulkių sluogsniu. Ge
rai, kad važiuodami per duobes 
lingių nesulaužėm.

Tolyn į rytus
Sekantį rytą palikome Gvate

malos miestą — važiuojam į EI

dėmesį patraukia indėnų gausu
mas. Turguje ir prie turgaus 
gatvėse daugiau nieko nesutik
si, kaip tik indėnus. Tamsiai ru
dai įdegusiais veidais, juodais, 
kaip anglis, plaukais ir nepapras
tai spalvingais drabužiais mote
rys. Mažos mergaitės irgi ap
rengtos tokiais pat drabužėliais. 
Atsargiai bandžiau nufotogra
fuoti didelę indėnų grupę, bet 
kai pamatė aparatą, atsuko nu
garas. Kitoje vietoje, radęs mo
terų grupę su vaikais, daviau 
keletą pinigėlių ir jos mielai 
pozavo savo spalvinguose drabu
žiuose. Tačiau nesutiksi ten in
dėnų ar jų vaikų, prašančių pi
nigų, kaip kad Meksikoje.

Prie mūsų prisiplakė nepra
šytas vadovas. Tai jaunas, ne
blogai angliškai kalbąs vyras, 
tik gerokai išsigėręs — kalba 
be pertraukos. Norime juo at
sikratyti, bet vis nepavyksta. 
Antigvos istorines vietas lengva 
ir be vadovų pagalbos susirasti, 
bet jie kaip smala prilimpa, pa
matę turistus bevaikščiojant.

Grįždami nuo kapucinų vie
nuolyno, stabtelėjome prie di
delio atviram ore baseino, kur 
moterys skalbia baltinius. Tai Salvador, kuris lengvai per die- 
miesto skalbykla su tekančiu 
vandeniu, čia darbavosi būrys 
moterų, skalbdamos žlugtą — 
panašiai kaip Lietuvos kaime. 
Grįžę prie automobilio sakom 
prisiplakusiam vadovui, kad dau
giau niekur nebenorim vaikščio
ti. Jis pareikalavo dviejų dole
rių. Nesutinku tiek mokėti, sa
kydamas. kad mes visai nepra
šėm, kad lydėtum. Paduodu pus- 
dolerį ir sakau — daugiau ne
gausi. Nepatenkintas pasitraukė.

Tiesiai arčiau, 
aplink greičiau...
Antigvą paliekame pasukdami 

į pietų pusę. Važiuojame giliu 
slėniu. Ugnikalnis atrodo ran
ka pasiekiamas. Kelias pradeda 
siaurėti, asfaltas išnyksta ir pra
sideda paprastas vieškelis. Dul
kės rūksta taip, kad tenka užsi
daryti langus. Pakelė irgi pa
dengta storu dulkių sluogsniu. 
Kelias Priveda visai* prie vulka
no nardės, kur grėsminga ug
nikalnio ketera užtemdo saulę ir 
padaro prieblandą siaurame slė
nyje.

Pasiekiame vieną nemažą kai-

ną pasiekiamas. Išvažiavimas iš 
miesto nėra lengvas; keletą kar
tų teko klaustis, nes mieste kelio 
ženklų beveik nėra. Tik jau iš
važiavus iš miesto ribų, pradeda
mas žymėti plento numeris. Va
žiuojame Inter-American keliu, 
kuris eina krašto viduriu. Čia ne
besimato tropikinės augmenijos, 
nes sausa. Tik privažiavus upių 
slėnius vėl viskas atgyja.

Privažiuojame kryžkelę prie 
Cuilapa vietovės, kur matyti 
naujai išvestas plentas, bet dar 
neatžymėtas žemėlapyje. Jis ve
da į Santa Ana miestą jau EI 
Salvador pusėje. Kryptis teisin
ga, tad vėl rizikuojame ir pasu
kame tuo naujuoju keliu. Pasi
daro kiek įdomiau: naujas, geras 
kelias, pradedam retkarčiais su
tikti automobilius. Tačiau kraš
tas nykus: išdegusios rausvos 
spalvos apylinkės be gyvybės 
ženklo. Bespėliodami kiek tų 
mylių iki sienos, privažiuojame 
Rio de Paz upės slėnį, kuris ski
ria abi valstybes. Prie kelio pa
matome kareivį, kurio vos ne
pravažiavome nepastebėję. Tas 
liepia sustoti ir nukreipia mus į 
paprastą muitinės pastatėlį, čia 
patikrina dokumentus, nuima 
Gvatemalos ženklus nuo automo
bilio ir leidžia važiuoti. Privažia
vę tiltą, atsiduriam EI Salvadore.

Kanadoje turime pajamų mo
kesčių sistemą, pagal kurią mo
kesčius privalome mokėti už pa
jamas iš visokių pajamų šaltinių 
per 12 mėnesių. Kiekvienas indi
vidas moka mokesčius pagal ka
lendorinius metus, tik korporaci
jos arba bendrovės mokesčius 
gali mokėti pagal savo pasirink
tus finansinius metus, bet jie ne
gali būti ilgesni kaip 12 mėne
sių. Bendrovės gali savo finansi
nius metus sutrumpinti, leidus 
finansų ministeriui.

Tiek individualus mokėtojas, 
tiek bendrovės gali susidaryti 
mokesčių mokėjimo planą įs
tatymų ribose. Gerai išdėsčius 
mokėjimą per metų eilę, galima 
išvengti mokesčių permokėjimų 
ir sutaupyti mokėtojo naudai 
stambias sumas.

Viengungiai
Viengungiui minimumas neap

mokestinamų pajamų — $1000, 
vedusiam be šeimos — $2000. 
Jeigu metų laikotarpyje veda ar
ba vienas iš vedusiųjų miršta ar 
išsiskiria pagal įstatymą, tai bė
gamaisiais metais pajamų mo
kesčių mokėtojui paliekamas mi
nimumas $2000.

Mirus žmonai arba vyrui, jei
gu lieka mažametis arba asmuo, 
reikalingas mokesčių mokėtojo 
globos, kuris užlaiko namą arba 
butą kaip šeimos buveinę, tokiu 
atveju mokesčių mokėtojui pa- 

_ liekamas neapmokestinamas mi
nimumas $2000 pajamų, kitaip 
sakant, paliekamas vedusio sta
tusas

Labdarybė
Aukų (donation) labdarybės 

tikslams negali būti atskaityta iš 
mokesčių mokėtojo pajamų dau
giau kaip 10% jo metinių grynų 
pajamų. Bet reikia žinoti* pavyz
džiui, jeigu kas 1968 m. aukojo 
daugiau labdarybės tikslams 
kaip 10% pajamų, tai perviršy
toji suma gali būti atskaityta iš 
1969 m. pajamų.

Aukos labdarybei gali būti 
duodamos ir vyro, ir žmonos. Jei
gu abu turi pajamų per metus 
virš $1000, kiekvienas turi užpil
dyti pajamų mokesčių formas. 
Vienas jų gali į savo formą įra
šyti standartinę sumą — $100, 
kitas šeimos narys gali abieju 
labdarybės aukų pakvitavimus 
sudėti ir įrašyti atskaitydamas 
nuo savo pajamų ir tuo būdu su
mažinti mokesčius.

Gydymo išlaidos
Medicinos išlaidas apskaičiuo

jant reikia žinoti, kad iki 3% 
nuo grynų pajamų negalima at
imti medicinos išlaidų. Atskaito
mos tik tos medicinos išlaidos, 
kurios viršija 3% grynų pajamų. 
Mokesčių mokėtojui paliekama 
teisė pasirinkti 12 mėnesių perio
dą ir sukaupti išlaidas kiek ga
lint daugiau į šį periodą, kad di
desnė suma būtų galima atimti 

x nuo grynų pajamų. Pavyzdžiui, 
jeigu jūsų gydymasis ir medici
nos išlaidos prasidėjo 1968 m. 
lapkričio mėnesį ir tęsėsi iki 
1966 m. vidurio, tai medicinos 
išlaidas, padarytas 1968 m. lap
kričio mėnesį ir gruodžio mėne
sį, galima būtų nukelti į 1969 
metus, skaičiuojant sekančių 
metu mokesčius. Tuomet medici
nos išlaidų apskaičiavimo perio
das būtų nuo 1968 m. lapkri
čio 1 d. iki 1969 m. spalio 31 d- 
Tai būtų tik 12 mėnesių laikotar-

pis, kuriame mokesčių departa
mentas leidžia sukaupti išlaidas 
krūvon, bet tik už 12 mėnesių 
periodą.

“Trust” bendrovės
Mokesčių mokėjimą galima 

nukelti tolimesniems metams, 
kai metinės pajamos bus mažes
nės. Pasitikėjimo (Trust) bend
rovės veda specialias sąskaitas, 
kur taupytojas gali įnešti dalį sa
vo pajamų. Toks įnašas leidžia
mas atimti iš metinių pajamų 
skaičiuojant mokesčius. Tos sąs
kaitos vadinamos “registered 
retirement savings plan”. Išėjus 
į pensiją, indėlis išmokamas ir 
tuo indėliu papildomos pensinin
ko sumažėjusios pajamos. Pvz.
1968 m. yra didelės metinės pa
jamos ir mokesčių nuošimtis bus 
augštas (high brackets). Tuomet 
atidaroma Trust bendrovėje to
kia sąskaita, ir dalis pajamų ten 
padedama iki tokio laikotarpio, 
kai bus išeinama pensijon ir pa
jamos sumažės. Tokį įnašą gali
ma padaryti ir po Naujų Metų 60 
dienu laikotarpyje, t y. iki vasa
rio 28 d. sekančių metų. Toks 
vienu metų Įnašas negali būti di
desnis kaip $2500 arba nedau
giau 20% nuo visų pajamų.

Mokslapinigiai
Studentams mokslapinigiai 

leidžiami atskaityti nuo metinių 
pajamų. Atimant mokslapini- . 
gius, galima pasirinkti kalendo
rinius metus arba mokslo metus. 
Pvz. studentas numato 1969 m. 
gauti daugiau pajamų, negu ki
tais studijų metais. Jis gali įmo
kėti mokslapinigius už 1969-70 
mokslo metus ir pridėjęs pakvi
tavimus prie savo 1969 m. mo
kesčiu formos atskaityti visą 
mokslapinigių sumą iš grynų
1969 m. savo pajamų.

Tėvai sumokėję už vaikus 
mokslapinigius, negali atskaityti 
iš savo pajamų mokesčius ap
skaičiuojant.

Pensijų fondai
Iš dirbančiųjų kartais atskai

toma privačių bendrovių pensijų 
fondan. Paliekant darbdavį, tie 
atskaitymai grąžinami dirbančia
jam. Grąžinant iš karto pensijų 
fondan įmokėtą sumą, dirbančio
jo pajamos tais metais būtų žy
miai didesnės, negu ankstyves
niais. metais ir mokesčiu tektų 
daugiau mokėti. Norint išvengti 
tais metais didesniu mokesčių, 
galima elgtis dviem būdais-

Pirmas būdas. Reikia apskai
čiuoti visas savo pajamas, kaip 
kasmet daroma, ir nurodyti mo
kesčių denartamentui iš pensijų 
fondo Grąžintą sumą. Tuo atveju 
mokesčių departamentas pats 
apskaičiuos mokesčius ir jums 
praneš. Tas aoskaičiavimas da
romas. atsižvelgiant į praėjusių 
metų eilę, pagal pajamų vidurkį.

Antras būdas. Visa gautoji su
ma iš pensijų fondo padedama į 
Trust bendrovės “registered re
tirement savings plan” sąskaitą 
su sąlyga, kad bus išmokėta išė
jus pensijon. Tai daroma tais 
metais, kai gaunami pinigai iš 
pensijų fondo, arba sekančių me
tų 60 dienų laikotarpyje.

Tokiu įnašu sumažinamos pa
jamos 1968 m. ir dėlto galima at
skaityti daugiau medicinos išlai
dų, nes tų metų pajamos sumažė
jo ir 3% suma nuo medicinos 
išlaidų taipgi sumažėjo.

Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių’ skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TŽ” redakciją įvairiais klausimais, į 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “TŽ”. Skyrių reda-

368-
6813

KIAUSK/TE
PATARSIM-PADEMM

guofa teisininkas V. Mastis.
Prieš porą metę atvažiavau į Kanadą ir gavau darbą. Po šešių mė

nesių susirgau ir negalėjau dirbti. Kai pasveikau ir norėjau grjfti j 
darbą, darbdavys manęs nebepriėmė, nes buvo kitą pasamdęs. Kito 
darbo rasti negalėjau ir turėjau kreiptis j šalpos įstaigas. Ten jokios 
pašalpos negavau, nors mane siuntinėjo iš vienos įstaigos { kitą. Ne
su jaunas, pragyventi sunku. Ar galite man padėti? C. V.

(Bu dsugka)

Jums yra sunku gauti kokią nors pašalpą, nes Jus į Kanadą atsi
kvietė Jūsų sūnus, kuris yra atsakingas už Jūsų išlaikymą, kol praeis 
penkeri metai. Jei jis negali Jūsų išlaikyti, turi tai pranešti imigra
cijos departamentui, kuris nutars, ką daryti. Jei departamentas leis 
Jums pasilikti Kanadoje, gausite pašalpą.
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Sėkmingai praėjus operos 
“Dana” keturiems spektakliams, 
čikagiečiai lietuviai plačiai kai* 
ba apie naują neeilinį įvykį — 
tai Juozo Gruodžio baleto “Jū-
ratė ir Kastytis” pastatymą Či
kagoje. Pasiruošimo darbai itin 
dideli. Dirba jungtinės Čikagos 
ir Toronto meninės pajėgos.

Jau iš pirmųjų kronikos ži
nučių numanu, kad “Jūratės ir 
Kastyčio” baletinį pagrindą su
daro Toronto universiteto mo
dernaus išraiškos šokio ansamb
lis, kuriam vadovauja Birutė 
Vaitkūnaitė-Nagienė. Ji pati at
liks Jūratės rolę. Jos žinioje ir 
visa choreografija. Kastyčio ro
lė, neturint savojo išraiškos šo
kėjo, turėjo būti patikėta toron- 
tiečiui G. Gilbert.

Darius Lapinskas, mūsų žino
mas jaunesnės kartos muzikas, 
kompozitorius, dirigentas ir re- 
žisorius, rūpinasi viso pastaty
mo meniniu apipavidalinimu. Jo 
sceninis skonis ir išradingumas 
visada pateikia ką nors naujo, 
nematyto, gal net ir nepakarto
jamo. Pvz. naujajame balete 
įvestas žodis ir daina. Deklama
torius — aktorius L. Barauskas 
ir solistė Aid. Stempužienė. Bus 
ir taip vadinamų gyvų dekora
cijų vaidmuo, patikėtas čikagiš- 
kio’ Jaunimo Teatro vaidinto
jams- Įvestos skaidrės ir filmas. 
Tuo rūpinasi gabusis foto meist
ras T. Alg. Kezys, SJ. Šis tik
rai neeilinis pastatymas įvyks 
Marijos Augšt. Mokyklos salė
je š.m. gegužės 17-18 d.d.

Baleto finansinis rengėjas — 
lietuviškoji radijo programa 
“Margutis”. Teko porą valandų 
išsikalbėti su tos programos ve
dėju, nuolat gyvenančiu Čika
goje kanadiečiu Petru Petru- 
čiu. Jis paruošia penkias valan
dos ilgio radijo programas nuo 
pirmadienio iki penktadienio. 
Tas darbas reikalauja itin daug 
pastangų, šiuo metu visos jėgos 
telkiamos “Jūratės ir Kastyčio” 
premjerai. Teko matyti laiškų 
iš tolimų vietų — Niujorko, 
Klevelando, Bostono, Toronto, 
Hamiltono, Montrealio, Detroi
to, prašančių daugiau informa
cijų ar užsisakančių bilietus nu-

NIAGAROS LIETUVIŲ SUMANYMAS
Tautinių grupių kultūriniai pasirodymai Buffalo mieste

JAV ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenės apylinkių — Buf
falo, Ročesterio, St. Catharines 
ir Wellando atstovai š- m. balan
džio 20 d. Buffalo mieste turėjo 
pasitarimą, siekianti įsteigti 
bendrą Niagaros apylinkėse gy
venančių lietuvių komitetą, ku
ris rūpintųsi lietuviškos kultūros 
parodymu amerikiečių visuome
nei.

Buffalo Lietuvių Klubo pirmi
ninkas dr. A. Gamziukas, atida
rydamas šį pasitarimą, trumpai 
supažindino kaimyninių apylin
kių atstovus, kodėl Buffalo lietu
viai ėmėsi inciatyvos sušaukti to
kį pasitarimą.

Prieš keletą metų Buffalo 
mieste istorijos muzėjaus pa
stangomis buvo pradėti tautinių 
grupių pasirodymai. Pradžioje 
mažai kas kreipė į juos dėmesį, 
bet ilgainiui susidomėjimas didė
jo, ir jie jau nebesutilpo muzė
jaus patalpose. 1967 m. buvo su
kviesti tautinių grupių atstovai 
ir įsteigta Niagaros apylinkių 
tautinio meno taryba (Niagara 
Frontier Folk Art Council, Inc.), 
kuriai vadovauja dr. Gredel. ši 
taryba dabar ir tvarko tuos tau
tinių grupių pasirodymus. Atro
do, kad šiam reikalui atsiras ir 
mecenatų. Nuo ateinančio ru
dens šie pasirodymai bus perkel
ti į D’Youville kolegijos patal
pas. Šiuos tautinių grupių kultū
rinius pasirodymus gan plačiai, 
aprašo spauda. Praėjusių metų 
sezonui pasibaigus, abu vietos 
dienraščiai buvo apdovanoti spe
cialiais atžymėjimais. Reikia ma
nyti, kad ateity ir televizija jais 
susidomės.

Tokie pasirodymai vyksta kas
met nuo spalio mėn. pradžios iki 
gruodžio pabaigos sekmadienių 
popietinėmis valandomis. Įėji
mas būna nemokamas. Atskiru 
grupiu pasirodymams užsibai
gus, sezonas uždaromas bendru 
festivaliu, parenkant atskirų 
grupių geresnius programos da
lykus.

"The Baltic Story" scenos veikalui pastatyti koordinacinis komite
tas Edmontone. Viduryje — veikalo autorius John Havard, jo kai
rėje — komiteto pirm. A. Dudoravičius

matytiem spektakliam. “Mar
gutyje” visą laiką skamba tele
fonai. Daug eilinių, kasdieninių 
reikalų, bet jau nemažai būna 
skambinimų, liečiančių tiesio
giai ruošiamą baletą- Besikal-
bant įsmuko ir muzikas D. La
pinskas, kuris vadovaus 40 as
menų simfoniniam orkestrui. Jis 
turi nepaprastai daug darbo, 
trumpai pasikeičia vienu kitu 
drūtu žodžiu ir tuoj išskuba to
liau.

Koks tikslas tokio didelio už
simojimo? P. Petrutis pabrėžia, 
kad “Margučiui” tai nieko nau
jo. Jis jau nuo senų laikų ban
do savai ir svetimųjų visuome
nei duoti ką nors naujo, didin
go, lietuviško, prisidėti prie sa
vosios kultūras skleidimo, jos 
palaikymo.

Kai jaučiama visuomenės pa
rama, nemažas dėmesys, kodėl 
tad nepagalvoti ir apie didesnio 
masto pastatymus, tokius kaip 
“Jūratė ir Kastytis”? Atskiro 
rengėjų komiteto nėra — viską 
turi vežti ant savo pečių patys 
margutininkai. Premjeros biu
džetas sieks apie $10.000. Užsi
mojimas didelis, bet bus įvykdy
tas. žinant ir jaučiant visur to
kį šiltą pritarimą.- Gaunami ir iš 
kitų lietuviškųjų vietovių pasi
teiravimai, kaip galima butu su
laukti “Jūratės ir Kastyčio”. 
Dabar jau bandoma aiškintis ir 
gilintis į vietines sąlygas, turi
mas sales, galimus samdyti mu
zikantus, finansines galimybes. 
Dar nevisai konkretūs planai, 
bet jau kalbama apie gastroles 
Klevelande, Detroite, Toronte, 
Atlanto pakrašty. Nors ir dideli 
finansiniai įsipareigojimai, ban
doma bilietų kainas laikyti ne- 
išpūstas. Jos bus kiek pigesnės, 
negu lietuviškosios operos. Tuo 
norima sudaryti sąlygas, kad 
kiek galint daugiau savųjų tau
tiečių atsilankytų į premjeri
nius spektaklius.

Susipažinus su turimais pla
nais, pasikalbėjus su vienu kitu 
dalyviu ir techniškais baleto pa- 
ruošėjais, darosi aišku, kad šis 
užsimojimas nedaug kuo mažes
nis už lietuviškos operos pasta
tymą.

Tautinė grupė, norėdama pasi
rodyti, turi paruošti programą, 
netrumpesnę kaip 1 valandos.

Kaip iki šiol, taip ir ateinantį 
sezoną bus kviečiami pasirodyti 
ir lietuviai. Mūsų nuomone, toks 
pasirodymas būtų labai svarbus 
ir reikalingas. Tokią progą reikė
tų išnaudoti, tik, deja, šiuo metu 
Buffalo lietuvių grupė yra ma
žesnė už labai mažą. Vieni buffa- 
liečiai nepajėgia tokio kultūri
nio pasirodymo surengti, o mal
dauti iš kaimynų pagalbos nebe
nori. Todėl nutarė sukviesti šį 
kaimyninių apylinkių atstovų pa
sitarimą ir pasiūlyti, kad toks 
lietuviškos kultūros pasirodymas 
būtų surengtas Buffalo mieste 
visų Niagaros apylinkėse gyve
nančių lietuvių vardu ir pastan
gomis.

Visi pasitarime dalyvavę ats
tovai mielai pritarė šiam pasiū
lymui, pažadėjo referuoti savo 
apylinkių valdyboms ir per vie
ną mėnesį duoti galutinį atsaky
mą. Labai gaila, kad į šį pasita
rimą nesutiko atsiųsti savo ats
tovo ir šiam reikalui nepritarė 
pajėgioji Hamiltono apylinkė. 
Jeigu jai tesudaro nepatogumus 
kelionė, tai mes mielai nuvykta
me tokiems pasitarimams į Ha
miltoną.

Norėtume pabrėžti, kad nėra 
jokio pagrindo nuogąstauti dėl 
išlaidų tokio pasirodymo, jeigu 
pasitenkinsime artimųjų apylin
kių meninėmis pajėgomis. Mūsų 
apylinkių menininkai dar tebėra 
tikri idealistai. Keletą kartų 
įvairiomis progomis buvome pa
kvietę į Buffalo Ročesterio, Ha
miltono šokėjus bei dainininkus, 
ir nė vienas jų nesutiko paimti 
už tai atlyginimą, o kelionės iš
laidos, palyginti, yra visai ma
žos.

Tad tikime ir laukiame, kad 
mūsų kaimyninės apylinkės ne 
tik duos teigiamus atsakymus, 
bet per mėnesį laiko atsiųs ir 
pavardes asmenų tokiam bend
ram komitetui sudaryti.

Buffalo lietuviai

Čekoslovakijos studento Jono Palacho motina ir sesuo liūdr prie jo kapo. J. Palachas, protestuo
damas prieš sovietinę rusu okupaciją, susidegino Prahos aikštėje

IŠEIVIJA IR TAUTA
Atsiliepiant į Algirdo Budreckio straipsnį "Bendravimas su pavergtaisiais

Spausdiname ši straipsni kaip dis
kusini, kuriame autorius atskleidžia 
kitą problemos pusę, tiesiogiai ne
liesdamas Lietuvos laisvės bei nepri
klausomybės klausimo. Tikimės, kad 
autoriaus mintys susilauks ir kitokių 
samprotavimų. Red.

Mažai tautai išeivystė apla
mai yra nelaimė, nes ji silpnina 
tautą' Jos nuostolių niekada ne
padengia išeivystės pelnas. Tuos 
nuostolius galima tik šiek tiek 
sumažinti dalies išeivių grįžimu, 
kaip buvo prieš H pasaulini ka
rą, materialine parama tėvynei, 
kultūriniu įnašu. Kad nuostoliai 
būtų kuo mažiausi, reikia, kad 
išeivijos ryšiai su tauta išliktų 
kuo glaudžiausi. Tam ryšių glau
dumui išlaikyti didelė kliūtis yra 
tėvynės laisvės netekimas, pa
kliuvimas svetimųjų valdžion. 
Tačiau ir tokioje padėtyje ki
tokios išeities nėra — išeivija 
turi palaikyti kuo glaudžiausius 
ryšius, jeigu nenori pergreit nu
džiūti, kaip atkirsta šaka. Tau
ta tegali būti viena, ir išeivija 
bus jos dalis, jei ji matys, gir
dės. jaus jos realų gyvenimą, jei 
palaikys tikrus, o ne vien teori
nius ar simbolinius ryšius, pvz. 
pop siuntinius, jei bendraus ne 
vien su Giminėm, bet ir su drau
gais, pažįstamais bei nepažįsta
mais tautiečiais tėvynėje, ir tik 
dėlto kad jie tautiečiai, jei bend
ravimas nesiribos paskirais as
menimis uždaruose kambariuo
se, slaptose vietose, bet bus vie
šas ir atviras, kiek tik sąlygos 
leidžia.

Abipusis nusiteikimas
Glaudiems santykiams išlaiky

ti reikalingas abipusis išeivijos 
ir tautiečių tėvynėje nusiteiki
mas, kuris turi reikštis tam tik
rom asmeninėm bei visuomeni
nėm dorybėm. Kiekviena dory
bė turi savo priešybę — nedo
rybę. kuri turėtų būti eliminuo
ta kaip gerų santykių kliūtis.

Dabartiniuose išeivių santy
kiuose su tėvyne būtinos šios 
dorybės: a- supratimas padėties, 
kurioje dabar tenka gyventi tau
tiečiams tėvynėje, b. išeivių nuo
lankumas, kuris turi eliminuoti 
išdidumą, niekinimą bei arogan
ciją, c. pasitikėjimas tautiečių 
tėvynėje patriotizmu, kuris ne
išskiria patriotizmo ir komunis
tų tarpe, d. meilė lietuviui, ku
ri reikalauja tautybę vertinti 
daugiau nei priklausymą kokiai 
socialinei, ideologinei ar kito
kiai grupei, e. drąsa, kuri turė
tu šalinti visokias kliūtis bend
ravimui, koks tik įmanomas ir 
leidžiamas.

Iš tikrųjų sunku įsivaizduoti, 
o ypač pajusti vvvenima tota- 
Ustinėje bolševikinėie santvar
koje tam, kuriam pačiam neteko 
ioie gyventi. O ir tas, kuris yra 
kiek tokio gvvenimo ragavęs, to
li gražu neviska žino, kad galė
tų spręsti anie gyvenimą tu, 
kurie jau i!<*a laika turi tą var
gą vargti. Todėl šitokio patvri- 
mo bei pergyvenimo stoka turė
tu kiekvienam išeiviui orimin- 
ti santūrumo bei nuolankumn 
reikalin«nima turėtu orilaikvti 
nuo nroknroriško išdidumo nūn 
lengvapėdiško smerkimo, labai 
dažnai nežinant faktinės padė
ties. Labai lengva operuoti to
kiais terminais, kaip agentas, 
stribas, karjeristas, bet iš tikrų
jų nelengva įrodyti, kad tam 

turima pagrindo. Čia neužtenka 
žinomo lenkiško argumento 
“jedna pani powiedziala” arba 
lietuviško — “man tai sakė kū
mo brolio bernas”. Mūsų spau
da betgi labai lengvai tokiais 
kaltinimais švaistosi. ’/

Karjeristai
Dabar Algirdas Budreckis pra

bilo apie karjeristus:
Antrajai kategorijai priklauso va

dinamos naujosios klasės asmenys. Į 
šią kategoriją Įeina Sovietų Sąjun
gos grietinėlė: universitetų rektoriai 
ir dekanai, operos žvaigždės, laurea
tai ir specialistai su nuopelnais. Kar
tais tos naujosios klasės žmonės at
vyksta su uždaviniais, o kartais kaip 
turistai. Jie yra sovietinės santvar
kos karjeristai. Būtų bergždžias dar
bas juos bandyti Įveikti, nes jų as
mens laimė, jų karjera tampriai su
rišta su LTSR klestėjimu. Jiem pozi
cija, reliatyvus patogumas ir sovie
tinės privilegijos yra didžiausi sta
bai. Kartais i jų tarpą patenka ir ge
ras lietuvis. Tačiau labai sunku tai 
iššifruoti.

Bet jeigu sunku iššifruoti, 
jeigu nežinoma, kiek jų tarpe 
gerų lietuvių ir kiek karjeristų, 
tai kaip galima taip apibendri
namai kalbėti? Ar ne lietuviš
kiau ir krikščioniškiau būtų pa
sakius atvirkščiai: kad jie visi 
geri lietuviai, nors kartais i jų 
tarpą patenka ir karjeristas?

Iš tikrųjų, kokiu moraliniu pa
grindu galima taip smerkti savo 
brolį lietuvį, faktiškai nežinant 
jo gyvenimo sąlygų? Ar smer
kė jas tikrai žino, kad universi
tetų rektoriai ir dekanai yra kar
jeristai jau vien dėl to fakto, 
kad jie rektoriai bei dekanai? 
Ar smerkėjas žino, kad buvęs 
Vilniaus universiteto rektorius 
Juozas Bulavas buvo pašalintas 
iš pareigų ir net iš partijos iš
mestas už tai, kad gynė lietuvių 
reikalus? Ar smerkėjas žino, 
kiek universiteto profesorių ir 
kitų “specialistų su nuopelnais” 
buvo pašalinta iš tarnybos? Ar 
jiems privilegijos buvo “didžiau
si stabai”? Ar A. B. mano, kad 
tik kolūkiečiai dar gali būti pa
dorūs lietuviai, o jau augščiau 
įkilę ne? Koks nuvertinimas in
telektualų! Iš tikrųių labai leng
va dėtis herojais galingos Ameri
kos užnečky ir drąsiai smerkti 
tuos, kurie kovoja fronto pir
mose eilėse. Bet kokiu pagrindu 
ir kokia teise?

Veteranų balsai
Svarbu ir pasitikėjimas, kuris 

gimdo pasitikėjimą, o per tai ir 
vieningumą, bičiulystę, savitar
pio paramą. Apie tai jau seniai 
buvo rašoma “Metmenyse”. “Ai
duose” ir kitur. Dabar apie tai 
prabilo ir senoji karta. Nuro
dysime tik keletą pavyzdžių. 
“Siuskime į Lietuvą savo an
samblius, savo sportininkus, 
vpač gi menininkus. Tegu Lie
tuvon nuvyksta Baras. Stankai- 
tytė. Varnelis, tegu jie padai
nuota Vilniaus oneroie, į kuria 
suplauks tūkstančiai lietuviu iš 
visu jos kamnu. kels jiems ova
cijas kaip laisvos ir nepriklauso
mos Lietuvos atstovams... Jie. 
ne mes. atkurs Lietuvos nenri- 
klausomvbe. Palaikvkime iuos” 
(Jonas Kardelis. “Nepriklauso
ma Lietuva”). “Palaikvkime ar
tima kontaktą su broliais tautie-
čiais Lietuvoj... Rašykime laiš
kus, siuntinėkime siuntinius, kas 

galime — važinėkime į Lietuvą, 
kad ir rusų nustatytoms pen
kioms dienoms, siuntinėkime 
jiems savuosius leidinius, nors 
patenkančius tik į Vilniaus Lie
tuvių Akademiją, išsikvieskime 
kuo daugiau artimųjų žmonių iš 
Tėvynės į mūsų kraštą, atvyks
tančius šiltai sutikime, išsikal
bėkime, juos paguoskime” (Liu
das Šmulkštys, “Naujienos”). 
Net “Sėjoj” (1969, Nr. 1) Jur
gis Kateiva ragina vykti į Lie
tuvą kad ir penkiom dienom, 
atsikviesti kuo daugiausia arti
mų žmonių iš Lietuvos, lankyti 
čia ruošiamus iš Lietuvos atvy
kusių koncertus, parodas, rengti 
mūsų menininkų koncertus ir 
parodas Lietuvoje ir t. t. Tuo 
tarpu jaunos kartos veikėjas A. 
Budreckis jau bijo net pobūvio 
privačiuose namuose,

jei sukviestas keliolikos visuo
menės veikėjų, jei reklamuojamas. 
Juk ir politiniai mitingai vyksta pri
vačiuose namuose. Ne visa, kas vyks
ta privačiai, yra gera. Santykiai nu
stoja asmeniškumo pobūdžio, kai jų 
pasekmė yra vieša, kai daroma iš to 
politika.

Norint galima kiekviename 
veiksme rasti politikos. Net 
Kristaus įsakymas mylėti prie
šus yra politinis. Bet ko čia to
kios politikos bijoti? Reikia 
vengti blogos, neapykanta pa
grįstos politikos ir nevengti ge
ros politikos. Ir nereikia keltis 
į puikybę, leidžiant sau daryti 
politiką viešai, prieš visą pasau
lį, o kitiems nepripažįstant tei
sės politikuoti ir privačiame 
kambaryje.

Nevienodi komunistai
Visos mūsų pastangos bus tuš

čios, jei netikėsime savo krikš
čioniškos, humaniškos ideologi
jos pranašumu ir ja nesivado
vausime praktikoje, — ideolo
gijos, kurios esmę sudaro mei
lė artimui, o mūsų kaip lietu
vių — meilę lietuviui. Komunis
tinė ideologija skelbia meilę ko
munistui bei proletarui ir neapy
kantą kitos ideologijos bei kitos 
klasės žmogui, pvz. buržuazi
niam nacionalistui, tikinčiajam, 
kuris vadinamas tamsybininku, 
kapitalistui. Jeigu mes nuošir
džiai išpažįstam savo krikščio
nišką ideologiją, tai negalime 
elgtis komunistiškai ir skelbti 
neapykantą kiekvienam komu“ 
nistui, nes ir komunistų yra vi
sokių. Jų gali būti išdavikų, bet 
ir Lietuvos gerovės bei laisvės 
gynėjų. Kodėl tik čekai ir ru
munai komunistai tegali būti 
patriotai, o lietuviai ne? Neiš
skirtina galimybė, kad lietuviai 
komunistai kovoje dėl geresnės 
Lietuvos ateities gali suvaidinti 
nemažesni vaidmenį, negu neko- 
munistai. Pagaliau ar kiekvienas 
formalus komunistas yra komu
nistas?

Baimė
Nėra jokia dorybė ir baimė, 

kuri klampina tuščiažodžiavimo 
bei naivios kazuistikos balon. 
Kiek jau prirašyta, priskaldyta 
visokių distinkcijų: vieni kalba 
aoie privačius ir oficialius rv- 
šius, kiti dedasi gudresni ir siū
lo “viešumo ir asmeniškumo są
vokas”, kiti dar kitokias. Bijo
masi ne tik lankytis Lietuvoj,
bet net susitikti su atvykusiais 
laisvoj Amerikoj! Bijoma net 
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Šį rytą
Po rasas braidžiau šį rytą, 
Pievoj — kilimas gėlių, 
Ir galvojau ką daryti — 
Daug suskinti negaliu.
Pasikviestu čia mamytę — 
Pasikviesti juk galiu.
Aš ant kilimo gėlyčių 
Pasakysiu kaip myliu.

Onutės
Onutė jau nuo ankstyvo ryto 

tvarko savo kambarėlį ir puošia 
lėles. Tai pamatęs Rainiukas už
klausė:

— Miau-miau, — pasakyk 
Onute, kodėl tu šiandien taip 
anksti atsikėlei, net anksčiau uz 
mane? Kodėl tu tokia susirūpi
nusi?

— Tss! Tyliau, kad niekas ne
išgirstų, — pridėjusi pirščiuką 
prie lūpų ramino jį Onutė.

— Kaip gi aš nebūsiu susirū
pinusi! Šiandieną tokia didelė 
šventė — Motinos Diena.

— Motinos Diena? — sukniau
kė katinėlis. — Aš pirmą kartą 
tai girdžiu.

— Žinai, Rainiuk, šiandien vi
si vaikai sveikina motinas ir aš 
galvoju, kaip gražiau pasveikinti 
mamą, kokių gėlių priskinti jai.

Susirūpino ir katinėlis:
— Kaip pasveikinti mamą, aš 

nežinau, bet kur ir kokios gėlės

Tau rožes skiriu
Aš esu mažytė,
Turtų neturiu,
Tau brangi, mamyte, 
Tik rožes skiriu.
Noriu išbučiuoti
Vargo rankeles 
Ir dar padainuoti 
Daineles kelias.
Aš iš Tavo veido
Meilę išskaitau,
Su šypsniu atleidai, 
Kai nusikaltau.
Tu, mamyt, kaip saulė 
Man tokia šviesi, 
Tu plačiam pasauly 
Tik viena esi! *

A. Abr.

Motinos Dienai
Kai gegužis tik pražysta, 
Galvon mintys vis atklysta, 
Ta kvapi, graži gamta, 
Kaip ir Tu miela mama.

Stebint dygstančius diegus, 
Girdint paukštelių balsus, 
Grįžta mintys atgalios 
Prie gražios, mielos mamos.

Kiek privargai Tu, brangioji, 
Kiek naktelių nemiegojai!
Vis glaudei mane arčiau, 
Kad tik augščiau aš greičiau.

Dabar, kai esu paaugęs, 
Kas gegužį aš matau, 
Kiek Tau sielvarto darau, 
Kai tavęs nepaklausau.

Bet atleisk Tu man, mamyte, 
Aš išaugsiu iš klaidų, 
Kas gegužį prisiminsiu, 
Jog pasauly ėsi Tu.
Rolandas Jasevičius, IX sk.
Hamiltono liet, šeštad. mokykla

Kad pasaulis butų gražesnis
RAŠO HAMILTONO ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS MOKINIAI

“Kad pasaulis būtų gražes
nis”. Tą mintį daug sykių karto
ju. Aš manau, padaryt "pasaulį 
gražesnį pašalinant iš jo karus. 
Kiek žmonių miršta karuose! 
Kiek tėvelių* miršta karuose! 
Kiekvieną dieną mes girdim 
apie karus. Be ar mes galim pa
dėti? Taip. Mes galim melstis ir 
prašyti Dievą, kad Jungtinės 
Tautos išaiškintų, ką reiškia ka
ras. Visi turėtų suprasti, kiek 
kančių būtų išvengta. Visi nori 
gyventi. Kam reikia atimti kitų 
gyvybę?

Lietuvą rusai yra užėmę. Ten 
žmcnės kenčia. Ar rusai nesu
pranta kad visi nori laisvės? Lie
tuva šaukia ir prašo laisvės. Če
koslovakija irgi nori laisvės. Lat
vija, Estija, Vengrija irgi neturi 
laisvės. Kanada turi laisvę. Ka
nados vaikai gali žaist su kuo no
ri. Tėveliai dirba kur nori. Lais
vai einame į bažnyčią. Galim 
juoktis. Galim būti linksmi. Mes 
esam laimingi žmonės. Ar nega
lėtu būti toks visas pasaulis?

Dana Bilevičiūtė, VII skyrius * * *
Suplėšyti popieriai ant žemės: 

nešvarios gatvės: žmonės prastai 
apsirengę; seni, sulūžę namai. Ar 
toks pasaulis gražus? Ar mes gy
vuliai, kurie gyvename tvartuo
se?

Reikia jieškoti gražesnio pa
saulio. o ne blogesnio. Pasaulis 
keičiasi. Tai turėtų būti gražes
nis ir švaresnis.

Visi turėtų susijungti ir dirbti 
kartu kaip draugai..Neturėtų bū
ti žudynių ir skriaudos vienas ki
tam.

Jei turite nereikalingą daiktą 
ar šiukšlių, nemeskite ant žemės,

ŽIBURĖLIAI f
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Mamytės akys
Vos tik praveriu blakstienas, 
Žvelgia akys į mane — 
Jas matau per visą dieną 
Ir užmigusi sapne
Ar man salta, ar be batų,
Ar pavargusi esu —
Tik mamytė viską mato — 
Ji — brangiausia iš visų!

A. Abr.

rūpestis
auga, galiu visas išvardinti. Miš
ke — žibutės, lankoj ramunės 
ir dobilėliai, o daržely tulpės ir 
narcizai. Ir šį rytą išsiskleidė net 
penki žiedai. Eime, aš tau paro
dysiu. — Jie abu ant pirštų galų 
išslinko į darželį.

Daržely buvo miela ir gaivu. 
Saulutės spindulėliai glostė pa
budusias gėles. Onutė, prisisky
nusi pačių gražiausių gėlių, nu
bėgo pas mamytę. Įteikusi gėles, 
apkabino mamytę ir šnabždėjo į 
ausį:

— Mamyte, aš tave myliu, 
myliu labai karštai. Aš visuomet 
kalbėsiu lietuviškai ir užaugusi 
būsiu darbšti lietuvaitė. — Onu
tė nusilenkusi pradėjo dekla
muoti eilėraštį, o mamytei iš 
džiaugsmo ištryško ašarėlė. Rai
niukas, kraipydamas galvutę ste
bėjosi, kaip visa tai gražu!

Įdomu, kaip jūs, vaikučiai, pa
sveikinsite savo mamytes?

- A. Abr.

Pa raudo ka i p vėžys
Rimas— nuoširdus berniukas, 

tvarkingas, mėgsta gražiai su
tvarkyti savo žaislus. Jis jau vi
sas raides pažįsta, tik niekuomet 
nenori prisipažinti, jei ką blogo 
padaro.

Šį rytą jis be mamos žinios 
prisivalgė saldainių ir dar šešis 
įsidėjo į švarkelio * kišenę. Po 
pietų mamytė užklausė:

—- Rimai, gal tu žinai kur din
go saldainiai?

— Aš tai tikrai nepaėmiau — 
teisinosi Rimas, — gal katinėlis 
suėdė. Aš mačiau, jis vaikščiojo 
po kambarį.

— Rimuk, — pertraukė jį ma
ma, — juk katinėliai nemėgsta 
saldainių.

— Ne", bet mano katinėlis ki
toks. Jis nėra išlepintas — viską 
ėda. Aš mačiau, kaip jis voliojo
si ant grindų — turbūt jam pil
vuką skaudėjo. — Mamytė nieko 
neatsakė, o Rimas džiaugėsi, kad 
pirmą kartą taip lengvai pasise
kė įtikinti mamą. Iš džiaugsmo 
spruko pro duris, užkliuvo ir 
laiptais nuriedėjo į apačią. Kai 
pakėlė akis, šalia jo stovėjo ma
mytė. Ji šypsodamosi tarė:

— Kelkis, mano katinėli, už
teks voliotis ant grindų. Ar pil
vuką dar skauda?

Eidama į virtuvę tarė:
— Nepamiršk surinkti išbiru

sius saldainius!
Rimas paraudo kaip vėžys. Ir 

ši kartą nepasisekė! Su ašaromis 
akyse atsiprašė mamytę ir priža
dėjo visuomet tik tiesą sakyti. 
Pimas tik dabar įsitikino, kad tė-' 
tis tiesą sakė: mamytė turi akis, 
kurios viską mato, ausis, kurios 
viską ffirdi, ir širdį, kuri viską 
nujaučia, mvli ir atleidžia.

A. Abr.

bet nuneškite į šiukšlių dėžę. 
Būkite tvarkingi! Atsiminkite, 
jūs patys sau blogesnį gyvenimą 
padarysite, jei netvarkingi būsi
te!

Nesimuškite, bet padėkite vie
nas kitam. Juo daugiau draugų 
turėsite, juo geresnis ir links
mesnis bus gyvenimas! Mėginki
te daugiau tų draugų susirasti.

Nemėginkite pradėti karo, nes 
tada pasidarys žiaurus ir vargin
gas gyvenimas. Būkite teisingi, 
nevokite ir pasitikėkite vienas 
kitu. Mėginkite ką nors gero pa
daryti, ne blogo, ir tada pamaty
site, kad pasaulis bus gražesnis 
ir smagesnis!

Vytautas Gedrimas, VII skr.

Galvosūkis
Įrašykite skersai:

1. Ką mindžiojame po kojomis?
2. Kuo siuvame?
3. Kuo pilame sriubą?
4. Kuo apšildome namą?
5. Kas renka medų?
6 Tekančio vandens srovė 

Perskaitę išilgai 7 eilutę gau
site brangiausią vardą pasaulyje.
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GYDYTDJO SUKAKTIS
Gvdytojas Antanas Jurgelionis ba

landžio 14 d. atžymėjo 75 metų am
žiaus sukaktį. Sukaktuvininkas yra 
buvęs fizinio auklėjimo ir lavinimo

ros Rūmų direktorium ir “Sporūtos” 
organizatorium. Šiuo metu A. Jurge-

ėjo labai parankūs kompartijos pro
pagandai. Gediminas Merkys kalba 
apie poniutę, kurios šunelis apsirijo 
šokoladu, apie prez. A. Smetonos 
viešnagę pas premjerą A. Merkį ir 
S. Smetonienės garbei rengtas kor- 
tavimo naktis, pralaimėjimo forma 
duodamus kyšius. Nemaža vietos ski
riama “kariuomenės vado kultui”, 
gen. S. Raštikio nesutarimams su 
prez. A. Smetona bei kitiems ano 
meto politikams. G. Merkys cituoja 
savo tėvo žodžius, kuriuos jis tarė, 
prez. A. Smetonai pasitraukus į už
sienį: “Pamanyk, pamanyk, aš paga
liau prezidentas!..Komunistinei 
propagandai tarnauja G. Merkio sa
kinys: “Merkys pagal veikusią Lie
tuvos konstituciją perdavė preziden
to prerogatyvas Justui Paleckiui...” 
Atseit, va, visi pakeitimai buvo le
galiai atlikti. Kad Lietuvą buvo už
plūdusi sovietų kariuomenė, propa
gandistams nesvarbu. Sūnų panaudo
ti prieš tėvą gali tik sovietinė pro
paganda. Kas sugalvojo šį triuką, ga
lėtų paaiškinti “švyturio” vyr. red. 
Alfonsas Bieliauskas, “Kauno roma
no”, “Rožės žydi raudonai” ir kitų 
knygų autorius. Ši tema jam būtų 
puikus siužetas naujam romanui, ku
rio personažus sudarytų ne tik An
tanas ir Gediminas Merkiai, bet ir 
jų tarpan įsibrovęs pats A. Bieliaus
kas.

RAŠYTOJAS ENKAVEDISTAS
Š. m. balandžio 18 d. Vilniuje vė

žiu mirė Aleksandras Gudaitis-Guze- 
vičius, pagarsėjęs ne tik kompartijos 
garbinimui skirtomis knygomis, bet 
ir tarnyba Stalino vyriausiam bude
liui L. Berijai. Pirmaisiais sovieti
nės okupacijos metais jam teko bū
ti vidaus reikalų liaudies komisaru, 
194445 m. — valstybės saugumo 
liaudies komisaru. Ką reiškė ši tar
nyba, prie velionies kapo duobės 
Karių kapinėse paaiškino kompar
tijos sekr. A. Sniečkus: “Partija jam 
davė labai svarbią užduotį — vado
vauti tarybinių organų kovai su kla
siniu priešu...” Velionies sąžinę sle
gia pirmieji masiniai lietuvių trėmi
mai į Sibirą, kaliniais perpildyti ka
lėjimai, medinės dėžės ant jų lan
gų. Kaip saugumo liaudies komisa
ras, jis buvo atžymėtas generolo ma
joro laipsniu. Literatūrines premi
jas jam laimėjo komunistinės ideo
logijos dvitomiai romanai: sovietinę 
— “Kalvio Ignoto teisybė”, respub
likinę — “Sąmokslas”. Vilniškė kom
partija enkavedistui A. Gudaičiui 
buvo suteikusi ... liaudies rašytojo 
vardą. Sieksninis nekrologas spaudos 
puslapiuose baigiamas pastaba, kad 
velionies “paveikslas visiems laikams 
išliks lietuvių tautos istorijos pusla
piuose”. Belieka pridurti: šalia Sta
lino ir Berijos.

VANDENS FLUORAVTMAS
Vilniaus Žemutinių Panerių van

denvietėje nr. 7 pradėjo darbą pir
masis visoj Lietuvoj vandens fluora
vimo įrenginys. Remiantis Maskvos

nes medicinos institute.
DIPLOMAI IR MEDALIAI
Maskvoje veikiančios liaudies ūkio 

laimėjimų parodos vyr. komitetas 
garbės diplomą paskyrė Kauno poli
technikos instituto rektoriui prof. 
M. Martynaičiui, aukso medalį — ins
tituto studentų projektavimo biuro 
viršininkui V. Gulbinui, Sidabro me
dalius — instituto vyr. inž. A. Mar- 
tinkui ir konstruktorių skyriaus vir
šininkui M. Svirbutavičiui.

KOMJAUNIMO ISTORIJA
Balandžio 17-18 d.d. Vilniuje buvo 

surengta pirmoji “mokslinė” konfe
rencija tema “Lietuvos komjauni
mas kovoje prieš buržuazijos dikta
tūrą, už socializmo pergalę” ir išleis
ta knyga “Lietuvos komjaunimui 50 , 
metų”. Komjaunimo istorijai propa
guoti buvo padaryti pranešimai: kom
partijos istorijos instituto direkto
riaus R. Šarmaičio — “Lietuvos kom
jaunimo kelias”, Mokslų Akademijos 
istorijos instituto mokslinės bendra
darbės G. Raudeliūnienės — “Lietu
vos pažangiojo jaunimo veikla pir
mojo pasaulinio karo metais”, jos ko
legos R. Čepo — “Lietuvos komjau
nimas pirmaisiais fašistinės diktatū
ros metais”, Vilniaus universiteto 
vyr. dėstytojo V. Žeimanto — “Po
grindinės Lietuvos komjaunimo 
spaustuvės 193040 metais”, docento 
K. Sųrblio — “Lietuvos komjauni
mas socializmo statyboje”, docento P. 
Štaro — “Lietuvos komjauni mas 
Didžiojo Tėvynės karo metu” ir 
kt Susirūpinti komjaunimo istorija, 
matyt, įsakė Maskva, neįstengdama 
suvaldyti laisvės siekiančių jaunųjų 
intelektualų. Konferencijon buvo su
kviesti jaunieji mokslininkai, augštų- 
jų mokyklų dėstytojai, revoliucijos 
veteranai ir komjaunimo aktyvas. ]

TĖVAS IR SŪNUS
Vilniuje leidžiamas žurnalas “švy- 

turys” 2 ir 3 nr. paskelbė buvusio 
nepriklausomos Lietuvos paskutinio 
premjero Antano Merkio sūnaus Ge
dimino atsiminimų pluoštą “Buržua
zijos saulėlydis”. Autorius įvade pri
sipažįsta: “Kai Jūs kreipėtės į ma
ne, siūlydami pasidalyti su skaityto
jais atsiminimais apie paskutines 
buržuazijos valdymo dienas, atvirai 
pasakius, aš truputį sutrikau...” Šį 
sutrikimą taikliais komentarais Kle- 
velando “Dirvos” balandžio 9 d. lai
doje paaiškina anuometinių įvykių 
liudininkė Vincenta Lozoraitienė: “Ir 
nėr ko stebėtis! Todėl sunku net pa
tikėti, kad pokalbis parašytas paties 
Gedimino. Nes kaip galėjo rašyti Ge
diminas, kurio tėvai buvo prievarta 
išvežti Į Sibirą ir ten mirė kankinių 
mirtimi. Jis pats būdamas dar beveik higienos instituto duomenimis, tiki- 
vaikas, vos šešiolikametis, vien dėl to, 
kad buvo savo tėvo, ministerio pir
mininko, sūnus, bolševikų išvežamas 
į Maskvą, uždaromas Lubiankos ka
lėjime ir ten laikomas vienukėj 10 
metu, iki nervų suirimo...” Šią me
dalio pusę G. Merkys nutyli, pasiten
kindamas sausa pastaba: “Esu nepar
tinis, tačiau laikau save komunisti
nių įsitikinimų žmogumi...” Jo at-

masi, jog pacientų skaičius pas sto
matologus (dantų gydytojus) turėtų 
sumažėti ketvirtadaliu. Artimiausio
je ateityje' vandens fluoravimo įren
ginių susilauks ir visos kitos Vilniaus 
vandenvietės. Jais teks nusivilti sto
matologams, nes pvz. Toronte van
duo jau seniai floruojamas, o pa
cientų trūkumu dantų gydytojai ne
siskundžia. V. Kst.

WINDSOR, ONT
MOTINOS DIENOS minėjimas ge

gužėm 18 d. prasidės pamaldomis 11 
v.r. $v. Kazimiero bažnyčioje, 808 
Marion Ave. Tuojau po pamaldų, 
apie 12 v., visi renkasi į kroatų sa
lę, 2520 Seminole, iškilmingam mi
nėjimui. Šį kartą windsoriečiai ir 
apylinkių tautiečiai turės malonią 
progą ne tik pagerbti motinas, bet

ir pamatyti meninę programą, kurią 
atliks jaunasis atžalynas iš Rodney, 
Ont., drauge su Windsoro jaunimu. 
Visi bus pavaišinti kava ir užkan
džiais. Windsoro ir apylinkių tautie
čiai kviečiami gausiai dalyvauti mo
tinų pagerbime ir savo atsilankymu 
parodyti lietuviško jaunimo pastangų 
įvertinimą. Apylinkės valdyba

Jubilėįinė Šaulių Sąjungos 
50 metų šventė-balius

įvyks gegužės 17 ir 18 d. Hamiltono Jaunimo 
Centro salėje, 58 Dundurn St. N.

Bilietų kaina- $8 asmeniui; gaunami: pas šaulius, valdy
bos narius ir būstinėje 48 Holton Ave. Tel. 545-2703 
KADANGI MAISTAS BUS ĮVAIRUS, RENGĖJAMS REIKIA ŽINOTI APYTIKRIS 
DALYVIŲ SKAIČIUS. BOKITE MALONŪS ĮSIGYTI BILIETUS IKI GEGUŽĖS 14

ŠEŠTADIENĮ, gegužės 17 d., 6.30 v.v., 
balius su menine programa:
a. Montrealio šaulių kuopos meno būrelio 

montažas “Subatvakaris”,
b. Solisto V. Verikaičio dainos,
c. dailiojo žodžio kūrėjas Sutkaitis,
d. V. Babecko orkestras (šokiams)

SEKMADIENĮ, gegužės 18 d., 11 v. r., 
Aušros Vartų par. bažnyčioje iškilmingos 
pamaldos už žuvusius šaulius-partizanus. 
Šv. Mišias atnašaus mons. dr. J. Tadaraus- 
kas. Po pamaldų J. C. salėje bendri pus
ryčiai visiems tiems, kurie dalyvaus ba
liuje. Prie kavutės bus proga pasidalinti 
šauliškomis nuotaikomis b ei įspūdžiais

Valdyba

IS HAMILTON
MOTTNOS DIENOS MINĖJIMĄ 

KLB Hamiltono apyl. valdyba ren
gia gegužės 11 d. Iš ryto 11 vai. — 
pamaldas. 4 v. p.p. Jaunimo Centro 
salėje motinų pagerbimas, paskaita 
Irenos Kairienės iš Toronto ir graži 
meninė programa, kurią ruošia Vys
kupo M. Valančiaus šeštadieninė mo
kykla. Kviečiame Hamiltono ir apy
linkės lietuvius gausiai dalyvauti.

APYLINKĖS VALDYBA renka so
lidarumo įnašą ($2 metams) už 1968 
ir 1969 m. susirašinėjimo būdu. Yra 
išsiuntinėta po du čekiu $2 vertės, 
kuriuos prašoma užpildyti (arba iš
rašyti vieną $4 čekį) ir grąžinti įdė
tame voke. B-nės valdyba tikisi, kad 
hamiltoniečiai tuo būdu palengvins 
valdybos darbą ir prisidės prie jau
nimo organizacijų parėmimo ir kitų 
lietuvybės išlaikymo darbų.

D. L. K. ALGIRDO ŠAULIŲ KUO
PA rengia Šaulių Sąjungos 50-čio mi
nėjimą ir Kanados šaulių kuopų su
važiavimą gegužės 17 ir 18 d. Jauni
mo Centro salėje. Programoje: šau
dymo varžybos, krepšinio rungtynės, 
jubilėjinis balius su menine dalimi, 
pamaldos. Valdyba kviečia įsigyti bi
lietus iki gegužės 14 d. Kaina — $8 
asmeniui, sportininkams pusė kainos. 
Smulkesnė programa paskelbta “TŽ” 
17 nr. Hamiltono kronikoje.

PAD Ė K A
Man buvo labai malonu matyti 

tiek daug mielų veidų, lankiusių ma
ne ligos metu. Esu labai dėkingas 
mons. dr. J. Tadarauskui už lanky
mą, dr. Gailiui už nuoširdžią prie-

žiūrą, L. K. Moterų Dr-jai ir valdy
bos narei P. Babinienei už lankymą 
ir dovaną.

Taip pat mano nuoširdus ačiū vi
siems už gražias gėles ir dovanas: 
p.p. Aušrotui, Beniušiui, N. Beniu- 
šytei, Borusienei, Gudinskienei, Bi- 
kinams, Cibui, Elvikienei, Simai- 
čiams, Klevui, Kalvaičiams, Lataus- 
kui, Repečkai, Milteniui, Janušai- 
čiams (Oakvillėje), Kažemėkui, Ro
čiui, Patamsiams, Milašienei, Tarui, 
Misevičiams (Guelph).

Jums visiems labai dėkingas —
J. Deksnys

Nuoširdžiai dėkojame draugams ir 
pažįstamiems, suruošusiems mūsų 20 
metų vedybinio gyvenimo sukakties 
paminėjimą. Ypatinga padėka orga
nizatoriams — p.p. Kaušpėdai, Nar
butams, Raguckams ir Steponavi
čiams. Nuoširdus ačiū p.p. Ališauskui, 
Asmenavičiams, Adakauskaitei, Ber
žaičiams, Blauzdžiui, Kamaičiams, J. 
L. Kriaučiūnams. D. B. Kriaučiūnams, 
Mačiulaičiams, J. Mėčiams, A. Mėčiams, 
Miškiniui, Martišiui, Rakščiams, Rin- 
kiams, S. Skripkienei, T. Vainauskui, 
Vytams, Zbarauskams ir L. Skripku- 
tei.Taip pat dėkojame ir Čikagoje gy
venantiems dr. A. ir dr. V. Taurams, 
dr. Š., dr.-D. ir dr. A. Taurams užsvei 
kinimus ir dovaną. Mūsų padėka fo
tografui p. Juraičiui. Jūsų visų toks 
malonus prisiminimas liks mums ne
pamirštamas.

Visiems dėkingi —
N. ir St. Aleksai

@ 1H TIJVIAl PASAULYJE

Nuoširdžiai dėkoju draugams, bi
čiuliams, pažįstamiems, giminėms ir 
visiems prisidėjusiems prie staigme
nos mano 50 metų amžiaus sukakties 
proga. NuoSirdžiai dėkoju mūsų pa
rapijos klebonui kun. dr. J. Gutaus
kui, atsiuntusiam linkėjimus net iš 
šiltosios Floridos,. Ypatingą ačiū ta
riu už taip gražiai papuoštas patal
pas, vaišes ir vertingas dovanas staig
menos sumanytojams bei rengėjams 
p.p. Z. M. Obelienių ir J. M. Vie- 
raičių šeimoms bei man nežinomiems 
jų talkininkams. Nuoširdus dėkui 
mieliems choristams už gražias gė
les ir dovaną. Dėkoju visiems sve
čiams, nepatingėjusiems atvykti iš 
Hamiltono, St Catharines, Stoney 
Creek ir kitų tolimesnių vietovių, ku
rie savo dalyvavimu padarė šį va
karą neužmirštamu visame mano gy
venime.

Visiems nuoširdus ačiū:
Z. M. Obelieniams, J. M. Vietai- 

dams, L. Br. Rutkauskams, J. E. Ra- 
sokams, J. Bt. B. Dir
sėms, V. Dirsėms, Br. Čeikoms, p.

vilams, F. R Homeniuk, F. Par- 
gauskams, P. V. Lapieniams, D. J.

PADĖKA
Žiogams, M. Grincevičiams, B. Ston- 
kams, Pr. Žilvičiams, A. E. Augusti- 
navičiams, St. J. Augustinavičiams, 
A. Aleliūnams, V. Galeckams, A. Mik- 
nevičiams, J. Mačiuliams, V. Radaus
kams, P. Pauriams, J. Stradomskiams, 
J. P. Laureckams, M. Bartuliams, 
J. Liugaičiams, p. Hermanams, A. E. 
Mažeikoms, P. Balčiūnams, V. L. Ne- 
mūrams, G. E. Rugieniams, A. Zeber- 
tavičiams, p. Vyšniauskams, A. Usval- 
tams, V. I. Pečiuliams, A. Langams, J. 
Kulinskui, L. Pūkienei, A. Ručinskie
nei, S. Grėbliūnui, F. Baltoniui, A. 
Budreikai, M. Račiui, Alf. Wojtkevi- 
čiui, A. Skrebutėnui, L. Bučinskui, K. 
RataviČiams, VL M. Miceikoms, P. 
Garneliams, St Kairiams, A. Mažei
koms, D. O. Šiurnoms, P. Z. Augai- 
čiams, V. B. Vytams, P. Vindašiams, 
J. M. Svilams, V. J. Svilams, J. Svilui, 
P. V. Lukošiams, J. O. Kareckams, P. 
T. Kareckams, P. E. Gužams, P. D. 
Bružams, K. H. Ruliams, K. A. žil
vičiams, V. J. Narušiams, L. J. Ja- 
kaičiams, Ig. Varnui, St Rimkui, L. 
Markeliui, H, Rickienei, AL Rickui.

Neužmirštamai Jūsų —
Karolis ir Birutė Lukošiai

V. GERULSK1S ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS (DEDU.

DELHI-TILLSONBURG, ONT.
KOVAI SU VĖŽIU ORGANIZACI- šio meto Bendrijos problemomis, 

JA rengia tarptautinį kepinių išpar
davimą gegužės 9 d. Avendale 
Church, Harvy St., Tillsonburg. Pri
sidėkime ir mes prie šio taip mums 
visiems svarbaus dalyko. Lietuviams 
bus paskirtas atskiras stalas, kuriam 
prašome atnešti kepinių. Galima iš 
anksto juos paduoti p. Šiumienei, 
St. Augustinavičienei arba atvežti 
tiesiai į Avendale Church (bus at
dara nuo 12 vai.).

K.L.K. MOTERŲ DR-JOS DELHI 
SKYRIAUS VALDYBA vasario 23 d 
suorganizavo įdomų parengimą su dr. 
M. Anyso paskaita apie iškiliąsias lie
tuves istorijoj. Taip pat buvo ir bend
ros vaišės. Paskaitininkas ta tema yra 
parašęs knygą, kurią netrukus išleis. 
Jos užsisakė keletą egz. ir įsigijo jo 
anksčiau išleistų knygų apie senprū- 
sių kovas su kryžiuočių ordinu. Delhi 
skyriaus metinis susirinkimas įvyko 
kovo 9 d. V. Garnelienė parodė įdo
mių skaidrių apie didžiuosius Euro
pos miestuose esančius meno turtus. 
Apie skyriaus veiklą pranešimą pada
rė valdybos pirm. J. žiogienė, skyriui 
vadovavusi dvejus metus iš eilės, bū
dama viso jo veikimo siela. Valdyboje 
dar buvo E. Rugienienė, A. Stankie- 
nė, M. Rimkienė ir M. Žilvitienė. 
Energingos valdybos vadovaujamas 
skyrius atšventė savo įsikūrimo 
dešimtmetį, pasikvietė iš Toronto 
Stp. Kairį su skudutininkais, o p. Kai
rienę su paskaita, suruošė parapijie
čiams bendrus pietus, kas sekmadienį 
po pamaldų juos vaišino kavute su 
įvairiais skanumynais, lankė ligonius, 
siuntė siuntinius, suorganizavo pyra
gų išpardavimą, nupirko klebonijai 
indų, baigė sumokėti pinigus už 
monstranciją, paaukojo draugijos 
centrui $40, “Moteriai” $25, “T. Žib.” 
$25, lietuviškoms gimnazijoms po 
$25, bendruomenės knygynui $35, šeš
tadieninei mokyklai $35, parapijos 
klierikui $25, monstrancijai $20. Į 
naują valdybą išrinkta A. Ratavičie- 
nė, Z. Augaitienė, J. Žiogienė, E. Au- 
gustinavičienė ir E. Kairienė. Sėkmės 
naujoms vadovėms!

KAZIUKO MUGĖ, suorganizuota 
“Birutės” draugovės skaučių, įvyko 
parapijos salėje kovo 23 d. Buvo ga
lima įsigyti gražių dirbinių ir paval
gyti skanius pietus. Mugė turėjo gra
žų pasisekimą, atsilankė daug žmo
nių. Pelnas — $200.

PARAPIJOS 8 DIENŲ REKOLEK
CIJOS prasidėjo Kančios sekmadienį 
ir baigėsi Palmių sekmadienį. Jas la- 
bai gražiai paruoštomis konferencijo
mis ir įdomiais pranešimais sėkmin
gai vedė kun. Leonas Zaremba, Mont
realio Aušros Vartų parapijos klebo
nas. Šiokiadienių vakarais žmonės 
pirmiausiai rinkosi į salę, kur vyko 
valandą trukę pranešimai įvairiomis

drauge atsakant į paklausimus. Pra
nešimus padarė rekolekcijų vadovas 
(tarp kitų apie savo sielovados patir
tį bedirbant įvairiuose Pietų Ameri
kos kraštuose), kun. dr. J. Gutauskas 
— apie šio meto Bendrijoj vykstan
čias permainas, V. Garnelienė — apie 
psichologų ir psichiatrų nurodymus, 
kaip tvarkyti emocijas ir įvairius per
gyvenimus, kad žmogus būtų sveikas 
ir laimingas, iškeldama mintį, kad 
mokslo reikalavimai visiškai sutampa 
su Kristaus mokslo nurodymais.

MŪSŲ PARAPIJĄ aplankė Vely
kų bobutė (J. Žiogienė), kuri vai
kams pasakė gražų ilgą eilėraštį apie 
žvėriukus, papasakojo apie Lietuvos 
vaikučius ir, zuikelio padedama (Ra- 
tavičių sūnelis), išdalino vaikams 
margučių ir saldainių. _ 
gražiai pravedė L. Ratavičiūtė. K nė. D. E.

LONDON, ONT.
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 

įvyks parapijos salėje, 1414 Dundas 
St., E., sekmadienį, gegužės 11 d., 5 
v. p. p. Programoje: kun. B. Bacevi
čiaus scenos vaizdelis “Tėviškės ži
burėliai” ir lietuvių poezijos ir dai
nų montažas. Vaizdelį išpildys “Bal
tijos” ansamblis, vadovaujamas kun. 
B. Pacevičiaus, o montažą — šešta
dieninės mokyklos mokiniai, globoja
mi mokytojos Gr. Petrauskienės.

A. IR B. EIMANTAI, atsikėlę iš 
Fort Erie į Londoną, tiksliau — su
grįžę, įsijungė į lietuvišką veiklą. Bi
rutė dirba su. skautėmis kaip drau
gininke, o Algimantas — kaip vyčių 
būrelio vadovas. Birutės iniciatyva, 
kat. moterų skyriui užleidus, skautės 
vieną sekmadienį susirinkusios pavai
šino kava ir pyragaičiais ir iš paau
kotų pinigų prieš Velykas papuošė 
Kristaus karstą ir altorius. Algiman
tas dabar dirba valdžios įstaigoje — 
veteranų departamente. Prieš vedy
bas Londone abu gyvai reiškėsi jau
nimo veikloje. Tuometinė apylin
kės valdyba Birutei, tada dar Ratke
vičiūtei, paskyrė jaunimo premiją už 
intensyvų darbą su jaunimu. Dabar 
jie lietuviškoje dvasioje augina tris 
sūnus.

JUOZAS MISIUS, JR. yra vienas 
pažangiausių “Tauro” krepšininkų. 
Būdamas jaunių B komandos narys, 
žaidžia viena klase augštesnėje A ko
mandoje. Lygos pirmenybėse prieš 
“Vytį” jis krepšių skaičiumi atsidūrė 
II vietoje! Miklus ir lieknas, gražiai 
ligi šešių pėdų išaugęs, nors jam tik 
šešioliktieji metai.

“BALTIJOS” LINKSMAVAKARIS 
buvo gyvas tiek besilinksminančiais 
svečiais, tiek ir savo įvairia progra
ma. Mažieji šokėjai pajudino suaugu
siųjų širdies stygas, o vyresnieji “Bal
tijos” dainininkai ir šokėjai gerai iš
pildyta programa taip pat susilaukė 
nemažai plojimų. Jie pašoko dar čia 
nematytą, iš Lietuvos neseniai gautą 
šokį Našlė. Čia turėjo progos pasi
reikšti Remigijos Bliskytės vaidybi
nis, ir šokio talentas. Nuo jos neatsili
ko brolis Eugenijus, irgi nepamaino
mas šokėjas, turįs gabumų beveik vi
soms meno sritims. Vyresnieji ber
niukai vykusiai pašoko Mikitą. Buvo 
ir staigmena: prieš keliolika metų 
taut, šokių grupėje šokusios ponios 
pašoko Mikitienę. Jos įrodė, kad ne 
tik nepamiršo šokti, bet dargi net pa
darė savotišką pažangą.

LIGONIAI. Sveiksta teisininkas A. 
Mačys. Taip pat neseniai iš ligoninės 
sugrįžo vyresnioji Barčiauskienė, vy- 

Programą resnioji Medelienė ir p. Paplauskie-

KNIPIIT &IlIllUni TELEVISION
SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE, ZENITH 
BENDROVĖMS

I * Parduodame radijo aparatus, paprastus ir spalvotus te
levizijos priimtuvus, stereo, elektrines krosnis, šaldytu
vus, skalbimo, džiovinimo mašinas rr kt.

• Parduodame visus elektrinius aparatus, kaip lygintuvus 
(prosus), keptuves, valymo bei blizginimo mašinas ir kt.

• Taisom radijo aparatus stereo, televizijos priimtuvus 
patefonus ir kt

Savininkas ALGIS (AL) PILA PALTIS

J. A. Valstybės
JŪRATĖ KAZICKAITĖ, išbuvusi 

karo korespondente Vietname dau
giau kaip metus, dirba Associated 
Press agentūroje. Jos rašinį apie 
nuotykius Vietname atspausdino Ha
miltono, (hit., dienraštis “Spectator” 
1969. IV. 28 laidoje.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
praneša, kad po š.m. Vasario 16 mi
nėjimų gavo aukų iš 57 lietuviškų or
ganizacijų ar ALT-os skyrių. Jų tar
pe buvo septynios LB apylinkės, pri- 
siuntusios surinktas aukas tiesiog 
ALT-ai. Lietuvos laisvinimo reika
lams aukas rinko ir ALT-ai prisiun
tė septynių parapijų kunigai: prel.
L. Mendelis, Baltimore, kun. S. Mor
kūnas, Siox City, kun. S. Saulėnas, 
Cambridge, Mass., kun. A. Vainaus
kas, Nashua, N. H., kun. J. Žuroms- 
kis, Lowell, Mass., kun. A. Abračins- 
kas, Norwood, Mass., kun. V. Mar- 
tinkus, Providence, R. I. Daugiausia 
aukojo (iš eilės): Čikaga, Detroitas, 
Bostonas, Niujorkas, Brocktonas, Los 
Angeles, Miami, Rockfordas, St. Pe- 
tersburgas, New Britain, Lake Coun
ty, Indiana, Kenosha.

PROF. S. KOLUPAILOS penktą
sias mirties metines paminėjo Lietu
vių Inžinierių ir Architektų Sąjun
gos Niujorko skyrius, vadovaujamas 
pirm. inž. V. Bioševo. Atsiminimų 
pluoštą apie garbaus velionies gy
venimą ir veįklą skaitė Evelina Ko- 
lupailaitė-Masiokienė. Vakarą paįvai
rino a.a. prof. S. Kolupailos Lietu
voje darytos nuotraukos, kuriose ne
vienas rado pažįstamų vietovių ir 
asmenų.

JAV LB TARYBOS UI SESIJA 
įvyko Čikagos Jaunimo Centre. Iš 
52 tarybos narių pirmajame posėdy
je dalyvavo apie 45. Pranešimus pa
darė centro valdybos pirm. B. Nainys, 
tautinių šokių šventės komiteto pirm, 
dr. L. Kriaučeliūnas, teatrų festiva
lio komiteto pirm. A. Kairys ir švie
timo tarybos pirm. J. Kavaliūnas. Su 
naujo statuto projektu dalyvius su
pažindino dr. P. Vileišis. Nemažo dė
mesio susilaukė nesutarimai tarp 
ALTos ir JAV LB centro valdybos. 
Pirm. inž. B. Nainys paskaitė porą 
ištraukų iš spaudos. “Draugo” ba
landžio 22 d. laidoje rašoma: “Šitos 
citatos labai riša suvažiavimą sukrė
tė, nes kaltinimai tikrai labai sun
kūs. Jie padaryti spaudoje LB tary
bos nario ir jie tuo pačiu apkaltina 
visą centro valdybą. Nuo čia pozity
viai ėjęs suvažiavimas pateko į akli- 
gatri, nes buvo norima apginti cent
ro valdybą ir taip pat perdaug ne
pasmerkti gal neapgalvotai tuos 
šmeižtus išspausdinusių...” Toliau 
“Drauge” konstatuojama: “Septy
niems tarybos nariams anksčiau pa
reiškus nepasitikėjimą centro valdy
bai, buvo balsuojama. Po ilgų disku
sijų balsavimai buvo pravesti slaptai, 
nepasitikėjimą pareiškusiems atsisa
kius balsuoti. Centro valdybai pasi
tikėjimas buvo pareikštas 24 balsais 
už, 3 — prieš ir 16 susilaikius, ku
rie vėliau pareiškė nebalsavę pro
testo ženklan.”

PAS DR. STASĮ IR LAIMĄ JA
SAIČIUS Bostone viešėjo pianistė Al
dona Smilgaitė-Dvarionienė, Vilniaus 
respublikinės konservatorijos dėsty
toja. L. Jasaitienei yra tekę būti jos 
mokine. Viešniai surengtame priėmi
me dalyvavo p.p. Vizgirdos, Girniai, 
Kačinskai, Mikoniai, Vasyliūnai ir 
Gustaičiai. Iš Bostono A. Dvarionie- 
nė išvyko į Čikagą pamatyti J. Gai
delio “Danos” spektaklio. Pas gimi
nes ji viešės porą mėnesiu.

KUN. BENEDIKTO SUGINTO, lie
tuviškų gimnazijų rėmėjo, kunigystės 
auksinio jubilėjaus minėjimą gegu
žės 11, sekmadienį, 3 v.p.p. Čikago
je rengia 15 visuomenininkų komi
tetas.

“THE NEW YORK TIMES” 1968 
m. spalio 30 d. paskelbė sovietų okup. 
Lietuvos žydų protesto laišką kom
partijos I sekr. A. Sniečkui. Laiške 
pasisakoma prieš didėjantį antisemi
tizmą ir prašoma leidimo emigruoti 
Izraelin. Dabar buvo paskelbtas sta
lininko Genriko Zimano, “Tiesos” 
vyr. redaktoriaus, kurį Vilniuje daug 
kas dėl jo kilmės vadina žydų ra
binu, sovietinę kompartiją ginantis 
atsakymas. Jį taipgi pasirašė augš- 
tesnes pareigas turintys žydai — S. 
Atamukas, Z. Borkumas, K. Glikas,
M. Dulmanas, E. Javovskis, G. Už- 
palis ir V. Vilenskis. Statistiniais 
duomenimis bandoma įrodinėti, kad 
25.000 išlikusių žydų sėkmingai ver
žiasi į augštuosius mokslus ir negal
voja grįžti Izraelin. Jų teigimu, žy
dų protesto laiškas buvęs “nepagrįs-

stalinin- 
tik šilta 
“Tiesos” 
žurnalis-

tas kaltinimas prieš lietuvių tautą” 
Tai, žinoma, yra naujas Maskvos pro
pagandisto G. Zimano prasimanymas, 
nes žydai protestavo prieš sovietinio 
komunizmo puoselėjamą antisemitiz
mą. Lietuvių tautos garbė 
kui G. Zimanui nerūpi, o 
Maskvos patikėtinio vieta 
redakcijoje. Kaip ilgai šis
tinio talento neturintis žmogus bus 
laikomas “Tiesos” vyr. redaktorium, 
kai už jį nepalyginamai gabesni yra 
pavaduotojai Stasys Laurinaitis ir 
Stasys Bistrickas? Negi buvusiam 
Stalino garbintojui neįmanoma su
rasti kuklesnės vietos, kur jis ne
turėtų progos švaistytis “Editor-in- 
Chief” etikete Niujorko svariausia
me laikraštyje?

Britanija
LONDONE XXII SUVAŽIAVIMĄ 

turėjo D. Britanijos Lietuvių Sąjun
ga. Dalyvavo iš 13 skyrių 15 atstovų, 
kuriem teko atstovauti 542 nariams, 
svečio teisėmis — Šv. Onos Draugi
jos, Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio, 
skautų rajono, Kovęntrio moterų 
“Gražinos” draugijos, Bradfordo klu
bo, Londono sporto ir socialinio klu
bo atstovai. Su pakeistais DLBS įsta
tais supažindino P. Mašalaitis. Visi 
Britanijoje gyvenantys lietuviai da
bar bus laikomi DBLS-gos nariais. 
Įsijungti galės ir organizacijos. Su
važiavimui buvo pateikta Lietuvių 
Namų Bendrovės apyskaita, apsvars
tyti lietuvių sodybos reikalai. Yra 
gautas pasiūlymas parduoti sodybą 
už 30.000 svarų, bet tokiu atveju 
jaunimas ir visuomenė liktų be lie
tuviškos vasarvietės. Ilgiau buvo 
stabtelėta prie a.a. B. K. Balučio pa
minklo projekto, kuriam jau surink
ta apie 360 svarų. Reikalą kompli
kuoja kapinių komiteto pareiškimas, 
kad visi paminklai turi būti vieno
di, atseit, tektų pasitenkinti papras
tu kryžium, kai tuo tarpu velionį 
buvo galima palaidoti Čikagoje. Lie
tuvos atstovas V. Balickas nusiskun
dė, kad paminklo komisija nepakan
kamai veikli net aukų rinkime. Su
važiavimo dalyviai nutarė ją papil
dyti V. Balicku, klebonu kun. dr. K. 
A. Matulaičiu ir seniausiu parapijos 
veikėju P. Bulaičiu. Bus stengiamasi 
a.a. B. K. Balučiui pastatydinti jo 
nuveiktų darbų vertą paminklą. 
DBLS-gos tarybon išrinkti: dr. Š. 
Kuzminskas, J. Bendorius, K. Bivai- 
nis, D. Banaitis ir V. Ignaitis. Pa
reigomis pasiskirstė dalies naujų* na
rių susilaukusi centro valdyba: pirm. 
J. Vilčinskas, I vicepirm. P. Maša
laitis. H vicepirm. J. Alkis, sekr. A. 
Pranskūnas, ižd. Z. Juras, narys inž. 
S. Nenorta. Londono Lietuvių Namų 
Bendrovės valdybą sudarė: pirm. inž. 
S. Nenortas, sekr. A. Pranskūnas, 
nariai inž. J. Vilčinskas, P. Mašalai
tis, J. Alkis ir Z. Juras.

FIZIKAS VINCAS DENYS iš Vil
niaus atvyko ilgesniam laikui tobu
lintis Essex universitete.

Melbur- 
pirmąją 
Joman-

Australija
COMALCO BENDROVĖ 

ne pernai paskyrė $3.000 
premiją skulptoriui Vincui
tui už aliuminiaus dekoratyvinę per
tvarą. Australijos užsienio reikalų 
ministerija šį lietuvio kūrinį pasirin
ko naujajam Australijos ambasados 
pastatui Vašingtone. Spėjama, jog 
Comalco bendrovė už jį gaus apie 
S30.000.

JONO MEKO filmą “The Brig” 
rodė Sidnėjaus, Melburno, Brisbanės 
ir Kanberos kaikurie kino teatrai. 
Sidnėjuje filmas buvo rodomas grai
kų kino teatre. Didžiausią žiūrovų 
būrį sudarė plaukuoti ir barzdoti 
“avangardistai”.

Vokietija
HAMBURGO DIENRAŠČIO “Mor- 

genpost” pranešimu, šiame mieste 
įvykusiame gaisre žuvo lietuviu kil
mės milijonierius dr. Alexander Vol- 
berg, nuomojęs už 1.200 DM trijų 
kambarių butą. Dokumentai liudija, 
kad jis yra 1886 m. Vilkaviškyje gi
męs Aleksandras Volbergas. Šiaip
jau nežinomi nei jo praturtėjimo šal
tiniai, nei kur buvo įsigytas daktaro 
laipsnis. Pasak “Morgenpost”, velio
nis turėjęs ryšius su moterimis ir 
su... “Litauische Exilregierung” Či
kagoje, atseit, su Lietuvos vyriausy
be išeivijoje. Policijai problemą su
daro velionies didžiulis palikimas. 
Jeigu į jį turėtų teisių kurie nors 
lietuviai, platesnių informacijų ga
lėtų suteikti Hamburgo “Morgenpost” 
redakcija.

St Catharines, Ont

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS "TALKA”
21 Mdn St. East, kamb. 203, tel. 528-0511

Darbo valandos:
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.

pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais
penktadieniais 9 JO <— 8 vai i 
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p o.

Mokame už:
depozitus ____ ___ ______ S%
šėrus _______ 5.5%
terminuotus indėlius____ 6%
Duodame: 
asmenines paskolas iš ___9%
nekfln. tarto paskolas B 8% %

MOTINOS DIENOS minėjimas — 
gegužės 11 d; Pamaldos — už miru
sias ir Sibire nukankintas motinas 
— 10 v.r. šv. Mišias atnašaus ir pa
mokslą pasakys par. klebonas T. B. 
Mikalauskas, OFM. Tuojau po pa
maldų parapijos salėje paskaita, ku
rią skaitys dr. O. Gustainienė iš To
ronto. Meninę dalį atliks vietos jau
nimas, vadovaujamas L. Grigaitės ir 
R. Kuraitės. Visus Niagaros pusiasa
lio lietuvius kviečiame dalyvauti.

Apylinkės valdyba

WELLAND, ONT.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius ir 
perlaidas (money orderius). Užtikrintas indėlių saugumas. Kapi
talas - virt $1,600,000.00.

MOTINOS DIENA bus minima ge
gužės 11 d. Minėjimas prasidės pa
maldomis 11.30 v.r. Holy Ghost baž
nyčioje. Mišias atnašaus ir pamoks
lą pasakys Tėvas Barnabas Mikalaus
kas, OFM. Po pamaldų ten pat sa
lėje bus paskaita, o po jos vaišės.

KLB Wellando apyl. valdyba

Niagaros pusiasalis
TAUTYBIŲ FESTIVALIS įvyks 

St Catharines mieste gegužės 31 d. 
Dalyvaus virš dvidešimt įvairių tau
tybių vienetų. Parado eisena prasi
dės 11 v.r. nuo St Catharines mies
to rotušės ir eis Church, Queen ir 
St Paul gatvėmis iki miesto arenos. 
2 v.p.p. toje arenoje prasidės visų 
tautybių meninė dalis. Kaip parade, 
taip ir meninėje programoje dalyvaus 
ir lietuviai. Programai pasibaigus, 
kalbės Ontario pilietybės ministeris 
ir provincijos sekretorius B. Welsh. 
Toje pačioje arenoje 8 v.v. bus iš
kilmingas balius. Visus Niagaros pu
siasalio ir apylinkių lietuvius kvie
čiame nepraleisti progos ir pamaty
ti šį margaspalvį įvairių tautybių pa
sirodymą. Taip pat būti? labai pagei
dautina. kad kuo daugiau mūsų tau
tiečių dalyvautų arenoje mūsų me
ninio pasirodymo metu ir savuosius 
vispusiškai paremtų.
Festivalio komiteto lietuvių skyrių



Mūsų užduotis vaiko auklėjime
Be mažųjų "pipiriukų" neišsilaikys nei Bendruomenė, nei fondai, nei kitos institucijos 
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d KULTŪRINĖJE VEIKIOJE
Gyvendami dvidešimtame am

žiuje, matome kokiais šuoliais 
mokslas žengia pirmyn, visose 
srityse vyksta didžiulis pasikei
timas. Neatsilieka nei mokyklos 
— keičiasi mokymo metodai, 
keičiasi pačių pedagogų nusista
tymai.

Dr. Stanley Sagon, programos 
patarėjas Polo Alto vietovėje, 
Kalifornijoje, sako: “Būdavo, 
mes paruosiam programą; per
duodami studentui sakydavom: 
čia yra visas mano išminties re- 

' zervuaras. Jeigu tu nesupranti, 
esi visiškai kvailas. Dabar, pa
teikdami programą studentui sa
kome: čia yra tai, ko aš noriu ta
ve išmokyti; jei tu nesupranti, aš 
esu kvailas”.

Aš čia kalbėsiu apie klasę, 
priemones, vaiką ir mokytoją, 
remdamasi savo 28 metų moky
tojos patirtimi.

Aplinka, klasė ir jos 
sutvarkymas
“Tai paruošta aplinka, kurioje 

vaikas be nereikalingo suaugusio 
įsikišimo gali laisvai reikštis, 
sekdamas savo vystymosi arba 
plėtros dėsnius”, — sako Marija 
Montessori.

Mūsų sąlygose užtektų gauti 
erdvų kambarį, keletą stabukų ir 
4—5 kilimukus. Grindys — tai 
vaiko karalystė. Vaikas jaučiasi 
patogiausiai, kai jis gali atsineš
ti iš lentynos koki darbelį, pasi
dėti ant kilimėlio,* kuris reiškia 
jo žemės plotą, nuosavybę, kur 
gali laisvai dirbti niekeno ne
trukdomas.

Patartina įsigyti ir lentynas. 
Jas gali atstoti keli sustumti suo
lai ar palangės. Priemonės, su 
kuriomis vaikai dirba, turi būti 
jo ūgio augštyje padėtos, kad ga
lėtų lengvai pasiekti, nusinešti 
ant savo staliuko ar kilimėlio, o 
užbaigęs darbą — vėl grąžinti į

’ vietą.
Yra keli -pagrindiniai reikala

vimai gaminant priemones:
1. Pagrindinis tikslas. Ką norime 

šia priemone išlavinti? Jei aki, tai 
būtinai išryškiname akies koordina
ciją; jei kalbą, tai pabrėžiame pati 
žodi; jei spalvą, tai ją iškeliame.

2. Estetinis patrauklumas. Labai 
svarbu, kad priemonė būtu švari, ne- 
apskarusi, vaiką patraukiančiom spal
vom nudažyta.

3. Paprastumas. Vaiką patraukia 
paprastumas. Jei priemonė persunki, 
labai sudėtinga, jis praranda norą 
dirbti.

4. Kontrolė. Kiekviena priemonė 
turi turėti raktą, kuriuo vaikas patik
rintu savo klaidas. Pvz., jei netvarkin
gai sudedami eilinderiai, dėželė ne
užsidaro. Vaikas turi pats pajusti 
tvarkos Įtaką ir nepaprastą reikalin
gumą.

Su gerai paruoštomis priemo
nėmis vaikui duodame iš pat pra
džios prasmingus užsiėmimus, 
kurie atitiktų jų prigimties rei
kalavimus.

Mokytojas
Prieš pradėdami darbą, išsiaiš

kinkim šiuos klausimus: Ar bū
siu vaikui tik mokytojas, ar pa
dėjėjas - draugas, Kuris sugebės 
vaiko akimis matyti, jį suprasti 
ir perteikti žinias reikiamu mo
mentu? Ar sugebėsiu būti pa
kankamai lankstus klasėj, kurios 
aplinka paruošta pagal vaiko vi
dinius polinkius (daug judėjimo, 
lietimo, bandymo, klausinėjimo, 
triukšmo), ar mokėsiu kiekvieną 
situaciją paversti pamoka? Ati
daryti duris. į vaiko pasaulį visi 

DIANA
OPQPS

COUGHS

COLDS

TUO ILGIAU LAUKSITE, JUO ILGIAU REIKĖS KEN. 
TĖTI! KURIE Iš TIKRŲJŲ NENORITE KENTĖTI — 
JAUSITĖS GERIAU UŽ KELIŲ MINUČIŲ — paėmę 
DIANA LAŠŲ tuojau geriau jausitės nuo didelio nuša
limo,-krūtinės skausmų, drebulio, slogos, sąnarių skaus
mų, gerklės skaudėjimo, užkimimo, čiaudėjimo, bėgan
čios nosies, astmos, bronchito. Taipgi lengviau galėsite 
kvėpuoti. Nieko nėra geresnio kaip DIANA DROPS.
kurie greitai veikia. Tik $2.90 už bonkutę.

GAUNAMI VAISTINĖSE _______

ROXODIUM skysčiai Įtrinti nuo artričio, reumatizmo, 
raumenų, nugaros skausmų, išijo, bursičio pečiuose ir 
rankose, alkūnių, riešo, skausmo pirštų sąnariuose, ko
jos skausmų, kelių, kulnų, krūtinės skausmų, neuralgijos 
— galvos skausmų, skausmų apie ausis, veidą, sprandą, 
nuo susižeidimų, Įdrėskimų, išsisukimų, išsiplėtusių_ ko
jos venų, galvos niežėjimų, spuogų ant veido ar kūno. 
Pajusite rezultatus per kelias minutes. Roxodium nede
gina rr neerzina odos. Saugokite akis nuo šių vaistų. 
$2.00 bonkutė.

GAUNAMI VAISTINĖSE AR

Luscoe Products Limited
559 Bathurst St., Toronto 4, Ont. Canada

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

J1B vartojo 19 savaičių puaę metų vienus metus
Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, gražina natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIB 8 uncijų 
bonka — $5.50. Užsakymus su piniginę perlaida siųskite JIB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

JIB Laboratorija, 2498 Dougan Ave, Windsor, 12. Ont

norime, bet ar būsim jo šeimos 
nariai? O gal tik mandagūs sve
čiai? Ar pajėgsiu nusižeminti ir 
gerbti mažą vaiką kaip suaugu
sį? Ar mokėsiu juo pasitikėti? 
Ar visuomet kreipsiuosi į vaiką 
švelniu balsu, pamiršusi savo as
meninius nepasisekimus, vidaus 
pergyvenimus ar užėjusią blogą 
nuotaiką? Ar sugebėsiu tobulėti 
kaip auklėtoja, nagrinėdama ma
žo vaiko vystymąsi? Viena pa
grindinių mokytojo vidinių savy
bių yra meilė savo pašaukimui. 
Indiečiu poetas Rabindranath 
Tagore sako: “Lempa gali uždeg
ti kitą lempą tik savo pačios 
liepsna”.

Man prisimena mokytojo J. 
Plačo duotas mokytojams patari
mas. Jis pasakojo: “Kadaise ir 
mes buvome mokiniai. Mus mo
kė mokytojai. Vienus mokytojus 
peikdavome, kitus girdavome, 
Prisiminkime, kodėl juos girda- 
vom, ką gero juose matydavom? 
Ar aš esu toks pat geras ir įdo
mus savo mokiniams, koks anas 
buvo man?”

Visi sutiksim, kad neįdomiau
sias mokiniams mokytojas buvo 
tas, kuris daug šnekėdavo. Tarp 
kita ko, beveik visų mūsų lietu
vių bendra silpnybė — ilgai kal
bėti. Mokinys gal ir išklausys ke
leto sakinių susikaupęs, bet to
liau nesidomės. Toje klasėje, 
kur mokytojas leidžia patiems 
mokiniams pasireikšti, pamoka 
pagyvėja, nors girdisi šioks toks 
triukšmas, bruzdesys, bet iš es
mės kažkur slypi disciplina, susi
klausymas.

Vaikas
“Vaikas yra žmogaus kūrė

jas”, — sako Marija Montessori. 
Kūrybinis vaiko pajėgumas ir 
kuriamojo individo turtingumas 
išimtinai priklauso nuo mūsų są
moningo pasiruošimo. Mes suor
ganizuojame išorinę aplinką, pa
rūpiname reikalingas veiklos 
priemones. Tiesa, lituanistines 
mokyklas lankančiu jaunimu tu
rime rūpintis visi: visa lietuvių 
bendruomenė, tėvai, mokytojai. 
Priešingu atveju jaunimo lietu
viškoji sąmonė užges, tautinė gy
vybė išblės. Tautos ir mūsų Į>a- 
čių gerovė priklauso nuo prie
auglio, kuriuo mes visi rūpina
mės. Be tų mažųjų “pipiriukų” 
ateityje neišsilaikys nei Bend
ruomenė, nei fondai, nei kitos 
kultūrinės institucijos. Niekada 
šeima ir lietuviškoji mokykla ne
turėjo progos taip glaudžiai ben
dradarbiauti, kaip šiuo metu. Vi
sų mūsų svarbiausias uždavinys 
— įjungti priešmokyklinio am
žiaus vaikus i lietuvybės išlaiky
mo darbą.

“Ką vaikystėje Įsigysi, tą suau
gęs nė kirviu neištašysi”. Taip 
byloja mūsų liaudies išminčiai. O 
garsi žurnalistė Marcia Winn Či
kagos dienraštyje rašo: “Mičiga
no universiteto tyrimai patvirti
na tai, ką visų nuojauta seniai sa
kė. kad vaikai priešmokyklinia
me amžiuje patys išmoksta skai
tyti ir rašyti. Tyrimai 1500 vaikų 
rodo, kad 2% vaikų patys iš
moksta skaityti, būdami vos 3 
metų amžiaus, 6% — 4 metų ir 
20% — 5 metų, Dr. Anderson 
neabejoja, kad vaikai išmoksta 
skaityti ir rašyti patys. Esą jie 
galėtų išmokti ir daugiau, jeigu 
jiems būtų suteikta pagalba.

Vaikas yra apdovanotas ypa
tingomis galiomis, kuriu dėka jis 
kuria savo asmenybę. Jis iš pat 
mažens pasižymi dideliu pajėgu

mu mokytis, gyvu smalsumu. Jis 
yra nuolatinis bandytojas ir tik
ras užsispyrėlis savo reikalavi
muose, ypač norėdamas išgauti 
atsakymą jį liečiančiu klausimu.

Šiandien mokslininkai įrodo, 
kad mažas vaikas ne tik sugeba 
išmokti skaityti, rašyti, bet ir 
kad to vaiko pergyvenimų koky
bė nulemia jo mokslinę pažangą. 
Jie sako, kad mokiniai nustoja 
lankyti mokyklą, nepajėgia jos 
baigti ne dėl protinių trūkumų, 
bet dėl menko paskato kūdikys
tėje.

Nėra dviejų vienodų vaikų, 
bet kiekvienas turi pagrindinius 
paskatas, akstinus, kurie yra 
bendri visiems vaikams.

Kalbos vystymosi periodai 
vyksta tuo pačiu laiku viso pa
saulio vaikuose, ar jis būtų gel
tonosios, ar baltosios rasės. Ne
svarbu, ar toji kalba yra primity
vi, ar labai sudėtinga. Ką vaikas 
su džiaugsmu įsisavina, pasilieka 
neišdildoma nuosavybė visam 
gyvenimui. Bet reikia taip pat 
nepamiršti, kad šitas jautrumas 
kalbai, kaip ir kitiems dalykams, 
yra praeinamas. Kartą praėjęs, 
niekuomet daugiau nesugrįžta, 
štai kodėl vėlesniame amžiuje 
kalbos išmokimas yra toks sun
kus dalykas. Suaugęs, kuriam 
tenka mokytis svetimos kalbos, 
net ir tuo atveju, kai jam tenka 
gyventi tame krašte, kurio kal
bos jis mokosi, labai gerai žino, 
koks tai sunkus uždavinys. Ne
žiūrint ir geriausių mokytojų pa
stangų, negali išmokti svetimos 
kalbos taip, kad jo tarsena neiš
duotų jį esant svetimšaliu. Todėl 
vaikas per trejus metus atsiekia 
tiek, kiek suaugęs atsiektų gal 
per 60 metų. Tai toks šių dienų 
psichologų tvirtinimas. Kad būtų 
aiškiau, prisiminkime vaikų kal
bos vystymąsi.

Kūdikis, tik ką gimęs, atrodo, ne
kreipia dėmesio Į kalbą. Trijų mėne
sių — pasuka galvą Į kalbančiojo pu
sę; 4 mėn.— akyliai seka kalbančio
jo lūpas; 6 mėn. — bando pats pir
muosius garsus; 6—12 mėn. absor
buoja kalbą ir pradeda ją išreikšti 
skiemenimis, lėbavimu; 10 mėn. — 
supranta, kad kalba turi prasmę; 12 
mėn. — pirmieji žodžiai; 15 mėn. — 
vaikiška, savita kalba: 18 mėn. — 
pradeda naudoti daiktavardžius, su- 
pindamas kelis žodžius Į vieną; 1 me
tų ir 9 mėn. — kelių žodžių frazės; 2 
metų — pradeda viską kalbėti. Toli
mesniame laikotarpyje vaikas domisi 
naujais žodžiais, juos lengvai išmoks
ta, tobulina sakinių konstrukciją.

Bendra išvada: 1 — tyla, 2 — 
pakartojami garsai, 3 — skieme
nys, 4 — žodžiai, 5 — sakiniai, 6 
— taisyklinga kalba.

Pati Marija Montessori panau
dojo savo metodo kūrėjo įdieg
tas savybes.

Vaikas savo aplinkoj girdi 
įvairiausius garsus. Jį žavi ir 
traukia tik žmogaus kalbos gar
sai. žinomi atsitikimai, kad rasti 
vaikai, užaugę tarp laukinių gy
vulių, buvo nebyliai. Jie nepasi- 
saviiio jų maurojimo ar bliovi
mo. Kaip katinėlis ar šunelis, 
nuo motinos atskirtas, vistiek 
kniaukia arba loja.

Vaiko ausys ima atskirti gar
sus, o liežuvis pradeda judėti 
bandydamas prisiliesti tai prie 
lūpų, tai prie skruostų, tai prie 
gomurio, šitose pratybose vaikas 
randa nepaprasto džiaugsmo. 
Nuo kūdikystės iki dviejų su pu
se metų vaikas per garsus ir ben
dradarbiavimą sukuria žodyną. 
Visiškai nesimokydamas lengvai
pasisavina gimtąją kalbą. Tai ro
do, kad jis turi didelį intelektua
linį pajėgumą. Dvejų metų vai
kas jau kalba savo tėvų kalba.

Priešmokyklinio amžiaus vai
ku auklėjimas pagrindiniu savo 
tikslu laiko kalbos vystymąsi.

Kaip praktiškai visa tai pritai
kyti mūsų gyvenime, mūsų sąly
gose. mūšų mokyklose?

Klasėje šnekamosios ir rašyti
nės kalbos ugdymas vyksta lygia- 

‘ grečiai. Patarčiau pasiskaitvti 
švietimo tarybos programą. Ten 
yra viskas nuosekliai surašyta. 
Be to, praėjusių metų mokytojų 
studijų savaitėje Dainavoje buvo 
tai nlačiau išnagrinėta.

Norėčiau užbaigti kažkieno la
bai prasmingu palyginimu: “Vai
ko siela, tai nuostabus indas. Vi- 
«a. kas i ji patenka, virsta sveika, 
kūrybinga arba liguista, griau
nančia energija. Tai priklauso 
nuo to, kain ir kuo mes tą indą 
pripildome”.

Mūsų Vytis nr. 5, 1968 m. lapkritis- 
gruodis. Akademinio Skautų Sąjū
džio žurnalas. Administratoriaus ad
resas: Jonas Tamulaitis, 6818 So. Cla
remont St., Chicago, Ill. 60636, USA.

Lituanus No. 3, Fall 1968. Lietuvių 
intelektualų žurnalas anglų kalba 
Lietuvos problemoms ir kultūrai gar
sinti. Metinė prenumerata $5. Litua
nus. P. O. Box 9318, Chicago, Ill. 
60690, USA

Kun. Antanas Valiuška, ŠVENTA
DIENIO ŽODIS. Evangelijos aiškini
mai kiekvienam metų sekmadieniui 
bei šventėm. Viršelis — dr. Ant. 
Lipskio. 165 psl. minkštuose virše
liuose. Kaina $3. Spausdino “Tėviš
kės Aidai", 18 Henry St, Kensing
ton. Vic. 3031, Australia.

Dail. H. Zmuidzinienė Madona su Kūdikiu Nuotr. S. Dabkaus

MIRĖ ISTORIKAS, LIKO DARBAI
S. m. balandžio 20 d., 5.35 v. 

p. p.. Memorial ligoninėje, Cha
pel Hill, N.C., daugiau kaip ke
turis mėnesius sirgęs, mirė įžy
mus mūsų istorikas dr. Konstan
tinas Avižonis. Balandžio 23 d. 
palaidotas Magnolia kapinėse, 
Ellon College, N. C.

' Velionis buvo gimęs 1909 m. 
sausio 16/29 Žagarėje, kur jo tė
vas dr. Petras Avižonis vertėsi 
gydytojo praktika. 1927 m. bai
gęs*“ Aušros” gimnaziją, istoriją 
studijavo Lietuvos universitete. 
Nuo 1929 m. studijas tęsė Frid
richo Vilhelmo universitete Ber
lyne. Čia 1932 m už disertaciją 
apie lietuvių bajorijos kilmę 
XIII-XIV amžiuje gavo filosofi
jos daktaro laipsnį. Be to, 1935 
m. dar baigė Lietuvos istorijos 
studijas Vytauto Didžiojo uni
versiteto humanitarinių mokslų 
fakultete. 1933-1934 m.* istorinę 
medžiagą rinko - Krokuvos uni
versitete ir kitur. Nuo 1934 m. 
dėstė istoriją ir ūkio istoriją Pre
kybos Institute Klaipėdoje. Tuo 
pačiu metu mokytojavo ir “Auš
ros” gimnazijoje. Įsikūrus Anta
no Smetonos vardo Lituanistikos 
Institutui Kaune, 1939—1940 m. 
buvo to instituto reikalų vedėjas 
ir nuolatinis sekretorius. 1940— 
1944 m. Vilniaus universiteto 
humanitarinių mokslų fakulteto 
Lietuvos istorijos katedros do
centas. Mokslinį ir pedagoginį 
darbą tęsė ir 1944 m. pasitrau
kęs į Vakarus. 1945—1947 dėstė 
Rusijos istoriją Freiburgo uni
versitete Vokietijoje, 1946— 
1948 m. — Lietuvos istoriją Pa
baltijo universitete Hamburge— 
Pinneberge. Atvykęs į JAV, 1949 
—1969 m. profesoriavo Elon ko
legijoje, Elon College, N.C. 1949 
—1952 m. čia buvo Europos isto
rijos ir vokiečių kalbos profeso
rius - asistentas, 1952—1956 m. 
ekstraordinarinis p r o f e s orius, 
nuo 1956 m. iki mirties — isto
rijos ir politinių mokslų profeso

Atsiųsta
Juozo Bertulio penkios kompozici

jos atskiruose sąsiuviniuose. L “Jau
na lietuvaitė” — solo mezzo-sopra
nui, dviem lygiem balsam ir forte
pijonui. II. “Lietuva” — trim lygiem 
balsam ir fortepijonui. III. “Mano 
kraitis” — melodeklamacija, prita
riant mišriam chorui ir fortepijonui. 
Šių trijų kūrinių žodžių autorė yra 
Petronėlė Orintaitė. IV. “Dvigubas 
kanonas” mišriam chorui. Bitonali- 
nis. Jungiamos liaudies dainos “Sau
lelė tekėjo” ir “Augo kieme kleve
lis”. V. “Motina žemė” — duetas 
mezzo-sopranui ir bosui su fortepijo
no palyda, žodžiai Jurgio Baltrušai-

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
Įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, Įvykdavę hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta- 
tai būdavo tom nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugel; mėnesių.

To buvo nasieHa nandoja.it ado
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
tr sužadina naujų audiniu augimą.

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

rius ir socialinių mokslų sky
riaus vedėjas.

Stambiausi a. a. Konstantino 
Avižonio mokslo darbai: “Die 
Entstehung und Entwicklung 
des litauschen Adels bis zur 
litauisch - polnischen Union 
1385” (Berlyno disertacija 1932 
m.); “Lietuvių kilimo iš romėnų 
teorija XV—XVI a ” (Praeitis* 
III, 1939, p. 1—30); “Stanislovo 
Albrechto Radvilo Memoriale” 
(Lietuvos Praeitis, I, 1940, p. 
211—292); “Bajorai valstybinia
me Lietuvos gyvenime Vazų lai
kais”, 1940; “Švietimas Lietuvo
je XVII-jo amžiaus pirmoje pu
sėje” (Lietuvos Praeitis, 1,1941, 
p. 541—568); “Bendroji rusini
mo politika. Rusinimo politikos 
istorinė raida ligi 1863 m.” (Ko
vos metai dėl senosios spaudos, 
Čikaga 1957, p. 27—■65); “Pasta
bos dėl naujoviško V. T. Pašutos 
Lietuvos valstybinės praeities 
aiškinimo” (Lituanistikos dar
bai, I, 1966, p. 89—93) ir kt. 
Bendradarbiavo įvairiuose ame
rikiniuose istorijos žurnaluose. 
Buvo vienas iš pagrindinių Bos
tone leidžiamos Lietuvių Encik
lopedijos bendradarbių Lietu
vos. Lenkijos ir Rusijos istorijos 
klausimais. Net ligoninėje būda
mas. ruošė medžiagą lituanisti
nei enciklopedijai anglų kalba.

Į laidotuves suvažiavo Avižo- 
nių šeimos nariai ir giminės iš 
įvairių JAV vietų. Pamaldos už 
velionį buvo laikomos Elon Col
lege Community bažnyčioje. Stu
dentų choras, pagerbdamas savo 
lietuvį profesorių, net pagiedo
jo lietuviškai giesmės “Dieve, 
Tėve danguje, atiduodame Tau 
šlovę” vieną posmą. Kapinėse su 
velioniu atsisveikino prof. Jonas 
Purinas Lituanistikos Instituto 
ir Lietuvių Enciklopedijos var
du, Elon kolegijos prezidentas 
dr. J. E. Danieley ir gimnazijos 
draugų vardu Povilas Labanaus
kas. J. P.

paminėti
čio. Išleido autorius Čikagoje 1967- 
68 m. šapirografu. Sąsiuvinių kaina: 
I _ $0.60, II — $0.50, III, IV ir V 
— po $0.75. Šiuos ir kitus J. Bertu
lio kūrinius galima gauti Lietuvių 
Muzikologijos Archyve, 2345 W. 56th 
St., Chicago, Ill. 60636, USA.

Pirmyn Jaunime nr. 3, balandžio 
20 d Neperiodinis Toronto mokslei
vių ateitininkų laikraštėlis, redaguo
jamas Algio Čepo, 215 Northcliffe 
Blvd.. Toronto 10, Ont., Canada.

Gabija nr. 1, kovas. Leidėjas — 
LSS skaučių seserijos vadija. Adre
sas: LSS v. s. M. Jonikienė, 6346 So. 
Washtenaw Ave., Chicago, Ill. 60629.

Pagerbkime tuos, 
kurie gyveno ir 
mirė Dievui ir 

Tėvynei!
Lietuvos Kankinių Koply
čia Šv. Petro Bazilikoje 

Romoje laukia kiekvieno 

lietuvio atsiliepiant savo 

auka.

Laiko jau nedaug.

Atsiliepkite adresu:

LITHUANIAN MARTYRS’ 
CHAPEL FUND

2701 W. 08 St Chicago, 
m. 60620, USA

NIUJORKO OPERETES CHORAS 
50 metų veiklos sukaktį atžymėjo spe
cialiu koncertu balandžio 19 <L Veik
los pradžia laikytina 1919 m. gegužės 
17 d., kada McCaddin salėje, Brook- 
lyne, buvo pastatyta R. Planquette 
operetė “Komevilio varpai”, kurią re
žisavo P. Bukšnaitis, dirigavo K. 
Strumskis. Pagrindinius vaidmenis 
sukūrė M. Sidabriūtė, M. česnavičiū- 
tė, K. B. Kriaučiūnas ir dabartinis lie
tuvių operos veteranas Antanas So
deika. Jubilėjiniame koncerte choro 
veiklos apžvalgą padarė akt. Vitalis 
Žukauskas, kuris taipgi buvo parašęs 
apžvalginį straipsnį programos leidi
niui. M. Cibo vadovaujamas Niujorko 
operetės choras programą pradėjo 
kompoz. Broniaus Budriūno ir poeto 
Bernardo Brazdžionio kantata “Lietu
vos šviesos keliu”. Chorui talkino sop
ranas Irena Stankūnaitė, bosas - bari
tonai Vaclovas Verikaitis ir akompa
niatorius Aleksas Mrozinskas. Po to 
V. Verikaitis, fortepijonu palydimas 
A. Mrozinsko, padainavo A. Dvorak 
romansą “Grįžki namo”, V. Klovos 
dainą “Rudenio arimuos”, R. Plan
quette “Komevillio varpų” ariją, ko
mišką lietuvių liaudies dainą. I. Stan
kūnaitė buvo pasirinkusi VI. Jakubė- 
no “Mėlynus varpelius”, Ch. Gounod 
“Fausto” operos “Brangenybių ari
ją”, J. Stankūno “Vakarinę” ir V. 
Kuprevičiaus “Lakštingalą”. Jai 
akompanavo kompoz. J. Stankūnas, 
solistės tėvas. Abiejų dainininkų pa-' 
sirodymas buvo baigtas S. Šimkaus 
operetės “Čigonai” duetu su pianisto 
A. Mrozinsko palyda. Po akt. V. Žu
kausko linksmų kupletų apie doleriu- 
ką koncertą tęsė moterų choras, pa
dainavęs W. A. Mozart “Vakaro dai
ną”, V. Paltanavičiaus “Nemuną”, su 
sol. I. Stankūnaite — A. Vanagaičio 
ir VI. Jakubėno “Rods parpūlčiau”. 
Koncertas buvo baigtas mišraus cho
ro atlikta J. Gaidelio “Danos” ištrau
ka “Už jūrų, už kalnų”, K. Kavecko 
daina “Nuo Birutės kalno” ir S. Šim
kaus “Čigonų” operetės “Atsisveiki
nimu su giria”. Perskaičius sveikini
mo laiškus ir telegramas, buvo pri
statyti ir pagerbti operetės choro ve
teranai. Sis kolektyvas per 50 metų 
yra išvaręs gilią darbo vagą JAV lie
tuvių kultūrinio gyvenimo dirvonuo
se, vadovaujamas K. Strumskio, V. 
Pronskienės, H. Hermanienės, J. Der- 
ginčio, prof. K. V. Banaičio, M. Liu- 
berskio, J. Stankūno, V. Strolios ir 
dabartinio dirigento M. Cibo.

BOSTONO LIETUVIŲ DRAMOS 
SAMBŪRIS gegužės 11, sekmadienį, 
4 v. p. p. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos III augšto salėje pateiks 
dvigubą premjerą — švedų dramatur
go kūrinio “Stipresnioji” ir vilniečio 
Kazio Sajos tragikomedijos “Mania
kas”. Abu kūriniai yra vienveiksmės 
pjesės. Spektaklį režisavo aktorė 
Aleksandra Gustaitienė, scenovaiz
džius sukūrė dail. Viktoras Vizgirda.

PROF. DR. ALBERTAS TELYČE- 
NAS, Vilniaus vėžio ligų, tyrimo insti
tuto vadovas, mokslininkų pasikeiti
mo rėmuose atvyko į JAV. Su ameri
kiečių gydytojų laimėjimais jis susi
pažins Niujorko Sloan-Kettering vė
žio ligų institute, Bostone, Detroite, 
Buffalo, Filadelfijoje ir Vašingtono 
valstybiniame Betheside vėžio insti
tute. Svečias yra gimęs 1928 m. Igna
linos rajone, baigęs Vilniaus universi
teto medicinos fakultetą. Vilniaus vė
žio ligų tyrimo institutui jis vadovau
ja nuo jo įkūrimo 1957 m.

DAIL. LEONAS URBONAS su ke 
liolika tapybos kūrinių dalyvavo Sid
nėjaus priemiesčio Hurtsville, Aus
tralijoje, St. George’s First Art Cent
re surengtoje parodoje, kurios tikslas 
buvo atžymėti šio meno centro atida
rymą.

DAIL. MAGDALENA STANKŪ
NIENE dalyvavo Ford City, Čikagos 
pietinėje dalyje, Ridge Art Associa
tion surengtoje pavasarainėje paro
doje, kuri buvo sutraukusi daugiau 
kaip 100 dailininkų su keliais tūks
tančiais išstatytų darbų. M. Stankū
nienės 22 tapybos ir grafikos darbai 
atkreipė lankytojų dėmesį savuoju 
originalumu.

LEON MITKIEWICZ, buvęs Len
kijos karinis atstovas Lietuvoje, pa
rašė naują knygą lenkų kalba “Lie
tuva ir Lenkija. Jų santykiai iki 
1938”. Tai istorinė apžvalga, apiman
ti keletą šimtmečių. Leidinys bus 180 
puslapių. Užsisakantiems jį iš anks
to iki š. m. rugsėjo 1 d. kainuos 
$2.50. Leidėjas — “Veritas Founda
tion Press”, 5 Praed Mews, London 
W 2. England. Minimasis L. Mitkie- 
wicz yra parašęs “Kauno atsimini
mus”, kurių dalis buvo atspausta “T. 
žiburiuose”. Londono “Nida” rengia
si išleisti tų atsiminimų lietuvišką 
vertimą. Jų autorius gyvena Niujor
ke.

BRITANIJOS LIETUVIŲ RAŠY
TOJŲ literatūros vakarą š. m. lapkri
čio 9 d. Čikagos Jaunimo Centre ren
gia Anglijos Lietuvių Klubas. Pro
gramoje dalyvaus Vladas Šlaitas iš 
Londono, kun. Jonas Kuzmickis-Gai- 
lius iš Bradfordo ir Romualdas Gied- 
raitis-Spalis iš Halifakso, kurio ne
seniai buvo išleista “Gatvės beminko 
nuotykių” II laida. R Spalis taipgi 
yra paruošęs spaudai naują knygą 
“Rezistencija” ir baigia rašyti “Mer
gaitę iš geto”

LIETUVIAI SALEZIEČIAI Romo
je vaikams skirtų knygelių seriją pa
pildys čikagietės Stasės Vanagaitės- 
Petersonienės eiliuota pasaka “Lau
mė Daumė” Spalvotas iliustracijas 
šiam didelio formato leidiniui sukūrė 
dMl. Juozas Kiburas.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
JUOZO NAUJALIO šimtosios gimi

mo metinės specialiais koncertais at
žymėtos Šiauliuose ir Kaune. Sukak
tuvininko chorinę muziką šiauliuase 
atliko P. Jankausko vadovaujama K. 
Preikšo pedagoginio instituto choro 
studija, B. Sližio diriguojamas muzi
kas mokyklos choras ir pavyzdinis 
mokytojų choras “Varsa”, kurio va
dovas yra J. Žitkevičius. Pianistė V. 
Vitaitė paskambino fortepijoninį 
noktiurną, romansus “Ruduo” ir 
“Barkarolė” išpildė respublikinio dai
nininkų konkurso laureatė Z. Vara
navičienės, su R. Chlebinskiene taipgi 
padainavusi duetą “Meilė tėvynės ne
mari”. J. Lankausko vadovaujamas 
Šiaulių miesto simfoninis orkestras 
programą papildė J. Naujalio “Sva
jone”, parafraze “Antai žebris ru
giuose”, “Menuetu”. Vitražo ir skulp
tūros galerija paverstoje Kauno Įgu
los bažnyčioje L. Abariaus vadovauja
mas Vilniaus radijo ir televizijos cho
ras koncertą pradėjo J. Naujalio dai
nomis Maironio žodžiais — “Pavasa
ris”, “Ar skauda man širdį”, “Vasaras 
naktys”. Po to sekė trys motetai “In 
monte oliveti”, “Amicus mens”, 
“Eram quasi agnus” ir populiarioji 
daina “Lietuva brangi”. M. K. Čiur
lionio pianistų ir vargonininkų kon
kurso laureatas B. Vasiliauskas atli
ko keturis J. Naujalio preliudus var
gonams. Koncerto užbaigoj skambėjo 
choro su vargonų palyda atliekamos 
J. Naujalio Mišios F-dur. ši programa 
prieš išvyką į Kauną buvo pateikta 
vilniečiams filharmonijos salėje.

ANICETAS ARMINAS, Vilniauš 
konservatorijos choro dirigavimo ka
tedros vedėjas, Mokslų Akademijos 
istorijos instituto mokslinėje tarybo
je apgynė meno mokslų kandidato di
sertaciją “Lietuviškų chorų istorijos 
bruožai iki 1940 m.” Ji yra pirmoji 
chorvedžio-praktiko ir pirmoji muzi
ko disertacija, apginta Lietuvoje. Jo 
oponentais buvo meno mokslų dr. J. 
Čiurlionytė ir meno mokslų kandida
tas kompoz. J. Juzeliūnas.

LIETUVOS, LATVIJOS IR ESTI
JOS esperantininkų suvažiavimas įvy
ko Pasvalio vidurinėje mokykloje. 
Pranešimą “Esperanto kalba — dau
gianacionalinė kalba” padarė Joniš
kėlio esperantininkas inž. J. Lukoše
vičius. Montažą esperanto kalba atli
ko šios mokyklos-intemato pijonie- 
riai^ Dainas esperantiškai dainavo ir 
eilėraščius deklamavo suvažiavimo 
dalyviai. Jie aplankė Pasvalio krašto
tyros muzėjų ir jau 42 metai supara- 
lyžuotą Pasvalio esperantininką H. 
Kurauską, kurio vienintelis ryšis su 
esperantininkais lig šiol buvo gausūs 
laiškai.

LIEPOJOS DRAMOS TEATRAS 
suvaidino šimtąjį Juozo Grušo tragi
komedijos “Meilė, džiazas ir velnias” 
spektaklį. Tarp žiūrovų buvo ir tragl 
komedijos autorius. J. Grušo pjesę 
“Adomo Brunzos paslaptis” pastatė 
Rakverės dramos teatras Estijoje, 
šis kolektyvas taip pat repetuoja 
“Meilę, džiazą ir velnią”.

TARPTAUTINĮ SIMPOZIUMĄ ato
mų ir molekulių teorijos klausimais 
birželio 16—20 d. d. Vilniuje rengia 
Lietuvos Mokslų Akademijos fizikos 
ir matematikos institutas lietuvių fi
zikų laimėjimams atomų teorijoje 
atžymėti. Pernai Italijoje įvykusia
me tokiame simpoziume dalyvavo 
Vilniaus universiteto teorinės fizikos 
katedros vedėjas prof. Adolfas Jucys. 
Vilniun pakviesti teorinės fizikos spe
cialistai iš JAV, Britanijos, Prancūzi
jos, Kanados, Švedijos, Sovietų Sąjun
gos ir jos satelitų. Numatoma turėti 
120 pranešimų, kurių šeštadalį pada
rys lietuviai fizikai.

KAUNO MUZIKINIAME TEATRE 
įvyko kompoz. B. Gorbulskio penkto
sios operetės “Don žuanas arba mei
lė geometrijai” premjera. Libretą su
kūrė ir spektaklį režisavo VI. Mikš
taitė. Premjerinio spektaklio dirigen
tas — S. Domarkas, dailininkas — V. 
Mazūras, baletmeisteris — N. Margo
linas, Chormeisteris — A. Mišeikis, 
pagrindinių vaidmenų atlikėjai — J. 
Šmitas, V. Čepkus, M. Žilionytė, A. 
Jasunskas.

VILNIAUS PARODŲ SALONE pa
vasarinę tapybos darbų parodą su
rengė 16 jaunųjų dailininkų — K. 
Dereškevičius, A. Kuras, R. Paškevi
čius. V. Šatas, A. Švėgžda, A. Tau- 
rinskas ir kt. Jie buvo išstatė apie 40 
peizažų, portretų, natiurmortų ir fi
gūrinių kompozicijų.

LIETUVIŠKOS ESTRADINĖS 
DAINOS atlikėjų festivalio “Vilniaus 
bokštai—-69” vertintojų komisija ge
riausiais dainininkais pripažino Vil
niaus “Sigmos” estradinio ansamblio 
sol. Oną Valiukevičiūtę ir Šiaulių sta
tybos tresto inž. Viktorą Vašką. Dip
lomais buvo atžymėti: vilniečiai Alek
sas Lemanas, Dalia Kubiliūtė, klaipė
dietis Antanas Rupšas ir panevėžietė 
Zoja Prusakova. Centrinio kultūros ir 
poilsio parko prizą laimėjo Aleksas 
Lemanas.

SKULPTORIUS PETRAS DELTU
VA kuria medalį Vilniaus universite
to mokslinės bibliotekos 400 metų ju- 
bilėjui atžymėti. Jo dirbtuvėje jau 
stovi gipsinė moters figūra su kūdi
kiu. šią iš rausvo granito iškalti pla
nuojamą skulptūrą — “Amžinoji dai
na” — jis ruošia 1970 m. parodai. 
Skulptūra bylosianti apie švelnų mo
tinystės džiaugsmą, gėrį ir kūdikio 
krykštavimą. Anksčiau P. Deltuva yra 
sukūręs jubilėjinį medalį Marijampo
lės gimnazijos šimtmečiui. Garsiųjų 
marijampoliečių paveikslus žada at
skleisti medalių serija “Mano žemie
čiai”. V. Kst

nandoja.it


MANN MARTEL.
REALTOR

2320 Bloor St. W
BABY POINT — JANE $4,900 įmo
kėti, tik 8 metų senumo, mūrinis 6 
kb. namas su privačiu įvažiavimu, 
moderni virtuve ir vonia, 6% ilga
laikė skola, už mėnesio galima už
imti.
WESTON — JANE, 5 kambarių at
skiras mūrinis (bungalow) namas 
su garažu ir įvažiavimu. įrengtas 
rūsvs. Prašoma kaina $25.900. įmo
kėti anie $4.000. Arti susisiekimo ir 
krautuvių.
RUSHOLME RD. — COLLEGE, 
$10.000 įmokėti. 12 dideliu kamba
riu. atskiras mūrinis namas su ga
ražu ir privačiu įvažiavimu. Didelis 
sklypas, 3 virtuvės, 2 prausyklos. 
Geros pajamos.
PRINCE EDWARD Drive-Berry Rd. 
4 butai po 2 miegamuosius; $25.000 
įmokėti, 14 metų senumo. 4 garažai, 
vandens alyvos šildymas. Pirma sko
la tik iš 5% ir ilgam laikui.
WINDERMERE — BLOOR,
M.00* Įmokėti. 10 kambariu atski
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės. 4

Tel RO 2-8255
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje.

BLOOR — CLENDENAN,
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO.
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7 000 įmokėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, rietą — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visa arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

Kanados stalo teniso rinktinė treniruojasi Miunchene prieš pasau
lines rungtynes. Dešinėje — Violeta Nešukaitytė

Nuotr. H. J. Domscheit-------------- r--------------- ---------------------------------------------------------

Pasaulinės stalo teniso varžybos
H. J. DOMSCHEIT, mūsų specialus korespondentas Miunchene

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. 766-8479

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turime 

naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:

Pirm.
Antr.

10-1.30 ir 4.30-7
10-1 JO

Treč. uždarytas
Ketv. 10-1 JO ir 4.30-7
Penkti 10-130 ir 4.30-8

Sekm. 9.30-1

MOKA:
už depozitus
už šėrus
1968 m. išmokėta

-514%

534%

IMA:
už asmenines paskolas 7 Vi %
už mortgičius 7 Vi %

PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI 
VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ

$2.000 gyvybės drauda nemokamai

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
RONCESVALLES — GARDEN AVE. Tik $5.000 įmokėti už 9 kamba
rių namą. Keturi kambariai pirmame augšte, 2 prausyklos, naujas 
šildymas. Arti krautuvių ir susisiekimo. Prašo tik $25.500; vertas ap
žiūrėti.
ISLINGTON — FINCH. Gražios statybos vienaaugštis, (bungalow), 
6 gražūs kambariai, moderniai įrengta virtuvė, didelis rūsys. Asfal
tuotas privatus įvažiavimas, vieta garažui. Geras pirkinys dirbantiems 
šiaurės vakarų Toronte. Įmokėti apie $7.000, skola iš 6%%.
KIPLING — HORNER. Vakarų Toronte, 6 kambarių vienaaugštis; 
sklypas 50 x 125, įmokėti apie $7.000 ir viena atvira skola 10-Čiai 
metų. Prašo tik $25.000.
BLOOR — BERESFORD. Atskiras, mūrinis, 8 kambariai per du augš
tus, 2 virtuvės, 2 prausyklos, didelis kiemas, garažas. Namas arti pože
minio ir krautuvių. Įmokėti -10.000.
HIGH PARK — BLOOR. Originalus naujesnės statybos 10 kambarių 
dvibutis (duplex)/puikus gyventi ir nuomoti, 2 garažai ir šoninis pri
važiavimas. Namas arti parko ir susisiekimo. Galima tuoj užimti. Ge
ras pirkinys.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

Nors pavėluotai atėjo įgaliojimas 
atstcvauti “T. Žiburiams” pasaulinė
se stalo teniso varžybose Miunchene, 
tačiau visus spaudos atstovo kreden
cialus gavau., Deja, negalėjau pada
ryti gerų nuotraukų, kadangi rung
tynių metu rengėjai uždraudė švie
sų naudojimą prie foto aparatų. Pil
nai suprantama, nes šimtai “žaibų” 
prieš žaidėjų akis trukdo žaidimą.

Be abejonės, Kanados lietuvius 
domina pasirodymas pirmenybėse Ka
nados lietuvaitės Violetos Nešukai- 
tytės. Tačiau prieš rašydamas apie 
ją, norėčiau trumpai sustoti prie vi
sos klevo lapo moterų komandos, ku
ri buvo vienoj grupėj su stipriom 
Sov. Sąjungos ir Olandijos atstovėm. 
Kanadiečių moterų grupė užėmė tre
čią vietą ir į pusbaigminius susitiki
mus nepateko. Jos turėjo kovoti dėl 
tolimesnių vietų, susitikdamos su 
JAV ir Danijos komandom. Ir čia at
sirado proga kiek ilgiau pasikalbėti 
su V. Nešukaityte, kuri man paliko 
labai gerą įspūdį. Aš visiškai nesi
stebiu, kad Kanados stalo tenise lie
tuvaitė labai augštai įvertinta. Ji tai 
parodė žaisdama prieš amerikietę 
Hucks, įveikdama ją 21:15, 21:9. Gai
la, jos komandos draugės Duceppe ir 
Gero neprilygo lietuvaitės žaidimui, 
tad Kanadai teko “supasuoti” prieš 
JAV pasekme 1:3. Prieš rungtynes 
su Danija vėl teko trumpai su Vio
leta pasikalbėti. Ji buvo labai op
timistiškai nusiteikusi. Tai parodė ir 
pats žaidimas. Jau pirmam susitiki
me su Danijos meistere Britta Ras
mussen Violeta pradėjo žaidimą kiek 
nerviškai, pereidama daugiau į gyny
binę poziciją. Ši taktika ir staigūs kir
timai davė užtarnautą pirmo kėlinio 
pergalę 21:11. Tačiau antrame kėli
nyje Danijos meisterė prisitaikė prie 
Nešukaitytėts taktikos ir iki 15:15 pa
sekmė svyravo tik vienu tašku. Bet 
nuo to momento lietuvaitė parodė, 
kad ji moka kovoti ir įveikė danę 
21:16. Antram susitikime S. Gero 
pralaimėjo Paulsen 17:21, 8:21. Dve
jete Violetos partnerė buvo Gero, 
čia vėl iletuvaitė pasižymėjo. Ir tik 
jos dėka pasiektas laimėjimas prieš 
danių dvejetą Christensen—Rasmus
sen 21:16, 21:17. Paskutinėj kovoj 
Nešukaitytė nugalėjo Paulsen 21:17, 
21:17.

Kanados moterų rinktinė, kovoda
ma dėl 21-22 vietos, pralaimėjo Aust
rijai 1:3. Atskiros pasekmės: aust
rė Smekal įveikė Gero 21:14, 21:14, 
Nešukaitytė nugalėjo John 19:21, 21: 
10, 21:10, austrių dvejetas įveikė Ge

ro—Nešukaitytę 21:10, 21:14 ir visiš
kai netikėtai Smekal nugalėjo lietu
vaitę 21:18, 19:21, 21:11. Tokiu bū
du Kanados moterys laimėjo 22-tą 
vietą. Prisimenant, kad Kanadoje yra 
tik 800 registruotų “gražiosios ly
ties” žaidėjų, jų užimtoji 22-toji vie
ta iš 36 dalyvaujančių valstybių yra 
patenkinama, nes paskui Kanadą eina 
Suomija, Norvegija, Škotija, Ispani
ja — kraštai, kuriuose stalo tenisas 
yra žymiai populiaresnis.

Kaip minėjau, turėjau progą trum
pai pasikalbėti su V. Nešukaityte. 
Jos favoritės buvo japonės ir korė
jietės. bet varžybų pasekmės parodė 
visai ką kitą: Corbillon taurę laimėjo 
Sov. Sąjungos komanda prieš Rumu
niją ir Japoniją.

V. Nešukaitytė su visa komanda 
gyvena Griunvaldo viešbutyje, neto
li pagrindinės Miuncheno geležinke
lio stoties, ir Bavarijos sostinėj jau
čiasi labai gerai. Paties miesto kiek 
plačiau pažinti neturėjo progos. Vie
ną laisvą dieną organizacinis komi
tetas dalyvius nuvežė į Alpių kalnus.

Apie vyrų rungtynes — kitame 
pranešime.

Violeta Nešukaitytė, dalyvaujan
ti pasaulinėse stalo teniso varžy
bose Miunchene, V. Vokietijoj, 
kaip Kanados moterų komandos 
narė, stebi rungtynes

Nuotr. H. J. Domscheit

AL GARBĖMS
REAL 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 — JANE, $10.000 įmokėti, 6 kambariai, gražių plytų, vandeniu 
šildomas, iš priekio įvažiavimas, garažas, vienas iš naujesnių namų; 

mortgičius 8%.
BLOOR — JANE, $15.000 įmokėti, gražus, apynaujis namas 8 dideli 
kambariai per 2 augštu, žaidimo kambarys, privatus įvažiavimas, gara
žas. Būtinai reikia parduoti; galima siūlyti žemą kainą.
DORVAL GATVĖ, $6.000 įmokėti, viena atvira skola iš 8%; atskiras, 
gražus plytų namas, 10 kambarių, 3 virtuvės, 2 prausyklos, vandens ap
šildymas; platus įvažiavimas, garažas.
INDIAN GROVE, $6.000 įmokėti, viena atvira skola; 9 dideli kambariai, 
2 prausyklos, 3 virtuvės, nauja šildymo sistema, garažas; dabartiniu me
tu nuomojamas visas namas, gana pigus.
PRINCE RUPERT GATVĖ, $10.000 įmokėti, dviejų augštų mažas dvi
butis (duplex) atskiras, 10 kambarių; geras sklypas, garažas; galima 
pirkti gera kaina.
ALHAMBRA GATVĖ, $12.000 įmokėti, viena atvira skola; atskiras, 9 
kambarių namas, dvigubas naujas garažas, randasi labai geroj vietoj, 
namas kaip naujas.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

SPORTAS LIETUVOJE
Vilnietė Valė Burkauskaitė Mag

deburge įvykusiose plaukymo tarp
valstybinėse rungtynėse sėkmingai 
atstovavo Sov. Sąjungai; 100 m. ir 
200 m. plaukime krūtine ji laimėjo 
pirmąsias vietas ir kartu pasiekė du 
naujus Lietuvos rekordus 1:17,8 ir 
2:45,1. Pastaroji pasekmė yra geres
nė nei Meksikos olimpiados sidabro 
medalio laimėtojos.

Sov. Sąjungos vyru krepšinio pir
menybėse Kauno Žalgiris du kartu 
pralaimėjo Leningrado Spartakui 58: 
65 ir 58:70. Po šių pralaimėjimų žal
giriečiai nukrito į penktą vietą.

VYČIO ŽINIOS
Baigminėse B-C lygos rungtynėse 

Vyčio jauniai bendra dviejų rungty
nių pasekme 133:117 nugalėję ukrai
niečių Tridents komandą, tapo šios 
lygos meisteriais. Tai pirmas lietuvių 
laimėjimas šioje lygoje. Pirmąsias 
rungtynes vytiečiai pralaimėjo 54:60. 
Šias rungtynes gerai sužaidė Ignata
vičius 21, Duliūnas 18 ir Akelaitis. 
Antrąsias rungtynes vytiečiai, pade
dami Sprogio 29, sužaidė žymiai ge
riau ir užtikrintai laimėjo 79:57. šio
se rungtynėse vėl gerai žaidė Igna
tavičius 22 ir Akelaitis 8. Koman
doje dar žaidė: Kazakevičius 9, Vai-

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST, TORONTO. TEL LE 1-1161

ST. CLAIR — BATHURST, $8.000 įmokėti, mūro, atskiras 10 kambarių 
dvibutis; liks viena 10 metų atvira skola. Prašoma kaina $30.000.
BLOOR — RUNNEYMEDE, $15.000.00 įmokėti, mūro, atskiras, 12 kam
barių dvibutis; 2 mūro garažai, 9 pėdų privatus įvažiavimas. Prašoma 
kaina $39.500. laks viena atvira skola.
BLOOR — ROYAL YORK, $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, vienaaugštis 
(bungalow), 6 kambariai, užbaigtas rūsys. Gražus namas ir gera vieta.
BATHURST — EGLINTON, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras 4 butų 
pastatas, metinė nuoma $6.000. Prašoma kaina $49.900.

Geri pirkiniai. Skubiai teiraukitės.

J. K U D A B A
Toronto Real Estate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2105

Druskininkuose numatomos stam
baus masto ėjimo rungtynės. Daly
vaus R. Vokietijos ėjikas K. Hoene, 
kuris Meksikos olimpiadoje 50 km. 
ėjime laimėjo aukso medalį. Daly
vaus ir keletas kitų iškilių ėjikų.

SPORTAS VISUR
Komandinėse pasaulio stalo teniso 

pirmenybėse moterų grupėje I v. lai
mėjo Sov. Sąjunga. Antroji vieta te
ko Rumunijai, III — Japonijai ir 
IV — Čekoslovakijai.

Pasaulinėse stalo teniso pirmeny
bėse Miunchene individualinėse var
žybose vyrų baigmėje japonas Shi- 
geo Ito, nežiūrint pralaimėtų dviejų 
pirmųjų kėlinių, įveikė V. Vokieti
jos atstovą E. Schoeler 3:2. Jis buvo 
pirmas europietis po 10 metų pasie
kęs baigmę. Moterų baigmėje Toshi- 
ko Korvado nugalėjo R. Vokietijos 
G. Geissler 3:1. Praeitų pirmenybių 
dvejetų laimėtojai švedai K. Johans
son ir H. Alser, baigmėje nugalėję 
japonų porą, vėl tapo pasaulio meis
teriais. Sov. Sąjungos atstovai pir
mą kartą iškovojo pergalę, kai S. 
Rudnova ir S. Grinberg moterų dve
jetu varžybose nugalėjo ramunių po
rą 3:2. Mišraus dvejeto varžybų baig
mėje susitiko dvi japonų poros. Pir
mą vietą čia laimėjo N. Hasegawa- 
L Konno, įveikę M. Kohno-S. Hirota 
3:0 pasekme.

čeliūnas 15, Stankus 6, žolpis, Bu
melis. Laurinavičius, Nacevičius.

G. Kerniūtė dalyvavo tarptautinė
se plaukimo rungtynėse Toronte. 
200 m. plaukime nugara ji laimėjo 
III v.

Golfo uždarose Vyčio pirmenybėse 
kaikurie dalyviai pasiekė labai gerų 
pasekmių. Buvo varžomasi A, B ir 

-C klasėse. A klasėje I v. su labai 
gera pasekme laimėjo jaunasis A. 
Sergsutis 76, II v. teko S. Posadec- 
kiui 78. Labai gerai šioje grupėje 
žaidė po ilgos ligos pasirodęs V. Si- 
minkevičius. B klasėje 3 dalyviai su
rinko po 93 taškus ir teko žaisti 
peržaidimus. čia I-ju išėjo A. Supro- 
nas, II — O. Balsys, jr., ir III — 
V. Balsys, sr. C klasėje I-uoju tapo 
V. Sergantis 106, II — L. Radzevi
čius 111 ir B. Sergantis 111. Už il
giausią smūgį dovaną gavo A. Eižinas 
ir arčiausiai skylės pataikė L. Ra
dzevičius. Dalyvavo 25 golHninkai. 
Nutarta pakviesti Aušros golfininkus 
draugiškoms komandinėms rungty
nėms. A. S.

'"'i

F. SENKUS 
1997 Dundas St.

Ateitininkų žinios
Tėvų komiteto rengiamas kepinių 

išpardavimas įvyks sekmadienį, ge
gužės 11, Prisikėlimo par kavinėje 
nuo 9.30 v. Kartu bus pardavinėja
mos ir gėlės. Visi ateitininkų tė
vai yra prašomi atnešti po vieną py
ragą.

Bendrų visų būrelių susirinkimų 
dėl vykstančių įvairių parengimų sek
madieniais nebeįmanoma sušaukti. 
Visų būrelių globėjai turėtų dar su
šaukti po vieną susirinkimą savo nuo
žiūra Galima tai padaryti savaitės 
viduryje arba šeštadieniais.

Papilomas nario mokestis po $1, 
kuris prikauso centro valdybai, yra 
privalomas visiems. Jaunesniųjų bū
relių globėjai, kurie dar to mokesčio 
nesurinko, prašomi būtinai tai pada
ryti.

Ateitininkų stovykla Wasagoje — 
nuo liepos 6 iki 19 d. Reikia stovyk
lavietę aptvarkyti Numatoma orga
nizuoti savaitgalio talka-iškyla, į ku
rią kviečiami visi tėvai ir jaunimas.
Numatyta data — birželio 24 ir 25 d. 
Geriausia, kad važiuotų šeimos ir nu
sivežtų patalynę pemakvojimui. Sek
madienį ten bus Mišios. Ta pačia 
proga įvyktų ir oficialus veiklos me
tų uždarymas prie laužo šeštadienio 
vakare.

Nuoširdžiai sveikiname Hamiltono 
ateitininkus. Tikimės, kad J. Pleinys 
ir ateityje padės šiame sunkiame jau
nimo auklėjimo darbe. Panašūs dar
bai niekada nėra atlyginami. Visi To
ronto ateitininkai džiaugiasi Hamil
tono ateitininkų veikla ir linki, ne
paisant visų sunkumų, sėkmingai ją 
tęsti.

Skautų veikla
• “Šatrijos” tunto kanklininkės ir 

“Rambyno” skudutininkai, vadovau
jami v s. S. Kairio, gegužės 4 d. 
dalyvavo Delhi, Ont., Motinos Dienos 
minėjimo ir mokslo metų užbaigimo 
programoje. Kaikurias dainas atliko 
kartu su Delhi “Birutės” dr-vės skau
tėmis. Susidarė 40 asmenų ansamblis, 
kuris buvo labai šiltai įvertintas gau
sios publikos, susirinkusios į miesto 
savivaldybės salę. Po programos Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos salėje 
buvo turtingos vaišės visiems šios 
šventės dalyviams. Torontiečiai skau- 
tai-tės su tėveliais prieš minėjimą 
turėjo kelias malonias valandas A ir 
E. Augustinavičių pušyne. Patenkinti 
iškylautojai taria nuoširdų ačiū p. 
Birštonui, p Barzdžiui, p. Baltaduo- 
niui už pagalbą transportacijoje, p. 
Augustinavičiams už iškylavietę, 
šventės rengėjams už šaunias vaišes 
ir malonų priėmimą.

• šį šeštadienį, gegužės 10, “Šat
rijos” ir “Rambyno” tuntų dr-vės va
žiuoja iškylauti į p. Kuzmų mišką. 
Išvykstama autobusu 3 v. p.p. nuo 
Prisikėlimo bažnyčios. Tėveliai kvie
čiami į laužą 7.30 v.v, po kurio savo 
vaikus parsiveža namo. Į iškylos vie
tą važiuoti 400 keliu į šiaurę; už 7 
kelio pasukti į Maple Rd. į vakarus 
ir važiuoti iki keliuko, kur bus skau
tai ir nurodys tolimesnį kelią. Esant 
lietui, iškyla atidedama.

• Atkurtas ASD Toronto skyrius. 
Išrinkta valdyba — pirm. ps. R. 
Gvildytė, sekr R. Narušytė ir ižd. J. 
Baranauskaitė. Akademikių kandida
čių globėja — ps. R. Žilinskienė. Vi
sais ASD reikalais kreiptis į ps. R. 
GviJdytę. č. S.

Dirbtiniu dantų c v
kramtymo pajėgumas 
pakils iki 35%.

Kliniški bandymai j rodė, kad galite geriau 
kramtyti, t. y. padaro jūsų dirbtinius dantis 
35% pajėgesnius kramtyti jei užbarstote 
truputi FASTEETH ant dantų plokštelių. 
FASTEETH tvirčiau laikys apatines ir viršu
tines dantų plokšteles, taip kad daug pato
giau jausitės. FASTEETH yra berūgščiai. Jo
kio gumos lipnumo skonio. Sulaiko "plokštelių 
kvapų". Plokštelių tinkamas pritaikymas bū
tinas sveikatai. Nueikite pas savo dantistų 
reguliariai pasitikrinti. Reikalaukite FAST
EETH visose vaistinėse.

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety lygos. 
Baigia šia mokyklą gauna piges
ni auto draudimą. Nemokami 
nurodymai klasėje ar namuose 

turintiems laikinus leidimus.
Mokiname vairuoti standartinė
mis ar automatinėmis mašinomis.

1076 BATHURST ST.
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

AUŠROS ŽINIOS
š. Amerikos baltiečių krepšinio ir 

tinklinio pirmenybės įvyks gegužės 
17-18 d.d. Toronte, Downsview Se
condary School, Keel ir Wilson gat
vių kampas. Pirmenybes organizuo
ja estai. Lietuviams atstovaus Kle- 
velando žaidynėse sudarytos rinkti
nės.

Plaukimo pirmenybėse Ročestery- 
jc balandžio 26 d. Angela Kučinskai
tė išsikovojo moterų klasės indivi
dualinės čempijonės taurę, laimėda
ma: I v. 500 j. laisvu stiliumi, I v. 
100 j. nugara. II v. 100 j. peteliške, 
II v. 200 j. indiv. estafetėje, IV v. 
100 j. laisvu stiliumi ir V v. 100 j. 
krūtine.

Užbaigus 1968-68 m. krepšinio se
zoną. nuoširdžiai dėkojame koman
dų treneriams-vadovafris: D. Lauri
navičiui, A. Nausėdai, M. Romano- 
vaitei, A. Žaliauskui, P. Geniui, R. 
Tamulioniui, J. Kelly, A. Stuopiui; 
komandų globėjams: E. šleikiui, J. 
Stravinskui ir Algiui Stuopiui. Taip 
pat nuoširdus ačiū mūsų nuolatiniam 
teisėjui Albinui Puzeriui ir fotogra
fui Kaziui Baltrūnui.

REAL ESTATE
W. . Tel. 533-4414
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

BABY POINT — JANE, apie $4.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis na
mas, užbaigtas rūsys, privatus platus įvažiavimas.
ROYAL YORK — BLOOR, apie $4.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, užbaigtas rūsys, garažas su labai plačiu įvažiavimu.
RUNNYMEDE — BLOOR, $6.000 įmokėti, 7 gana didelių kambarių 
atskiras mūrinis, garažas su šoniniu įvažiavimu; lieka viena atvira 
skola.
KIPLING — RATHBURN, gražus didžiulis 4 miegamųjų vienaaugš
tis, šeimos kambarys, pilnai užbaigtas rūsys, puikus kiemas, gara
žas su privačiu įvažiavimu, tiktai $8.000 įmokėti.
INDIAN RD. — BLOOR, 7 kambarių atskiras mūrinis namas, vieta 
garažams su geru privažiavimu, kvadratinis planas, reikalingas vi
daus remonto; pilna kaina tik $27.900.
GEOFFREY — RONCESVALLES, 9 kambarių atskiras namas, 3 vir
tuvės, garažas su šoniniu įvažiavimu; kaina $32.500; namas be skolų. 
JANE — BLOOR, apie $10.000 įmokėti, 10 kambarių per du augš
tus, atskiras namas, perdirbtas į du atskirus butus; garažas su priva
čiu įvažiavimu.
HIGH PARK — BLOOR, 10 kambarių dvibutis, vandeniu - alyva šil
dymas, geram stovyje; atvira skola, netoli nuo požeminio traukinio 
stoties; apie $10.000 įmokėti.
ROYAL YORK — BLOOR, puikus 8 kambarių per du augštus atski
ras namas, užbaigtas rūsys, $15.000 įmokėti, garažas su plačiu priva
čiu įvažiavimu, greitas užėmimas esant reikalui.
HIGH PARK, didžiulis 15 kambarių atskiras namas, perdirbtas į at
skirus butus, gauna gana gražias pajamas, garažas su plačiu privačiu 
įvažiavimu, sklypai 50x200.
BLOOR — RUNNYMEDE, moteriškų drabužių krautuvė ir pataisy
mai, puikus pelningas verslas, judri verslo vieta, gera apyvarta.
JANE BLOOR, originalus keturbutis, dviejų miegamųjų, garažas su 
privačiu įvažiavimu; vandeniu - alyva šildomas.
165 AKRU ŪKIS su pastatais, $7.000 įmokėti, netoli Toronto. Be to, 
turiu didelį pasirinkimą įvairaus dydžio žemės ūkių nuo 10 akrų ir 
daugiau.

2232 BLOOR ST. W. Tel. RO 7-5454
PR. KER BERIS

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n a A A A APARAMA
KREDITO KOOPERATYVE _____
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MOKAME DUODAME
514% už depozitus mortgičius iš TYi%
5^4% už šėrus išmokėta t asm. paskolos iš TYi%

Kapitalas virš trijų milijonų dolerių
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
nagai valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenęs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai -— 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

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

VASARNAMIS Springhurst Beach, Wasagos apylinkėje, dėl savininko 
mirties turi būti parduotas sumokant grynais. Sklypas 105 x 142 
pėdų dydžio.
BLOOR — ISLINGTON atskiras plytinis namas su garažu, 6 dideli 
šviesūs kambariai, šiltu vandeniu šildymas, arti Bloor, apie $30.000 
vertės.
WRIGHT AWE — SORAUREN rajone, $20.900 pilna kaina, atskiras, 
atskiras, 7 kambariai, saulės kambarys, 4 kambariai antrame augšte, 
dvigubas garažas.
BLOOR — KENNEDY, atskiras, plytinis, 7 kambariai per 2 augštus, 
3 modernios virtuvės, 2 prausyklos, gera šildymo krosnis, šoninis .įva
žiavimas, garažas; $12.000 įmokėti.
DUNDAS — CLENDENAN, plytinis 6 kambarių namas, nauja šildy
mo krosnis, moderni virtuvė, naujai ištinkuoti, alyviniais dažais išda
žyti visi kambariai; lieka viena skola; $5.000 įmokėti.

1082 BLOOR St. W-, Toronto 4, 
Tel. LE 4-8459

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių 
įvairiose vietose ir įvairia kaina Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.

VYT. MORKIS, A. KLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

GERIAUSIA MĖSA 
ir

SKANUMYNAI

Pirkite moderniausiose, geriausios 
kokybės, europinio stiliaus, S. 
Amerikos mėsos ir skanumynų 
krautuvėse

AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS 
KRAUTUVĖSE 

tip-top meats
1727 Bloor St. West (High Park). Tel. RO 64982 

Yorkdale Shopping Centre 783-8866

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 
Bindžeto Ir patarnavimo planai Išsimokėjimas 5-riems metams ir ilgiau 

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

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.
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A. ČIŽIKAS LFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADUO APARATUS • STATOM 
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ 
PLOKŠTELIŲ. '

672 Lansdowne Ave^
TeL 531-6165

Dirbtuvė

NAUJAS SKYRIUS: 
295 Roncesvalles Avė., 

TeL 536-1373 
Atidaryta: Kasdien 9—6 vaL

LIETUVIAI STALIAI 
mioniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis 

2160 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289
ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO

K. Striaupis Res. tel. LE 6-5363

"MAIRONIS NIUJORKE”

“Maironis Niujorke”, aiškiai pama-

taktika ir kokios panaudojamos prie
monės mums čia tremtyje klaidinti 
ir skaldyti. Tas straipsnis pagrįstas 
rimtais faktais ir yra vertas visų 
dėmesio. Tą rašinį turėtų perskaityti 
visi laisvajame pasaulyje gyveną lie
tuviai. Bet kaip tai padaryti? “TŽ” 
teskaito tik tautiečių dalis, likusieji 
to puikaus rašinio neskaitė. Mano 
manymu, visa lietuviška spauda trem
tyje tokius naudingus, perspėjančius 
rašinius turėtų perspausdinti, kad 
visi matytų to kultūrinio bendradar
biavimo su okupuota Lietuva tikrąjį 
veidą.

K. Lukoševičius 
GRAŽU IR BAISU

Jau ilgokas laikas nebuvau matęs 
tautinių šokių, girdėjęs lietuviškos 
dainas... Gyvenant šiaurėj, kur 
meškos ir vilkai už lango šoka “len
ciūgėlį”, žmogus pasiilgsti pamatyti 
ką nors kultūringesnio. Ansamblis 
neapvylė. Mano bendrakeleivio aky
se net ašara sublizgėjo. Sako, tokių 
gražių prajovų seniai nebuvau matęs. 
Kas dar turi lietuvišką širdį, tai to
kiam žmogui tikrai gražu, ir kelionė 
neilga, ir bilietai nebrangūs. Bilietai 
galėjo būti ir brangesni — būtume 
mielai mokėję. Būtų nereikėję tiek 
daug parduoti “linksmybės” iš bon- 
kų padengti to vakaro išlaidoms. Gal 
tada prie sekančio stalo sėdėję kai
mynai būtų galėję taip pat, kaip ir 
mes, nors minutėlę susikaupti bei 
pasigrožėti tuo gražiu ir grakščiu jau
nimu; būtų galėję nors tą trumpą va
landėlę susilaikyti nuo to taip daž
nai vartojamo žodžio “sveikas”... La
bai gaila, kad mes taip greitai apsi
pilame akis linksmybės skysčiu. Tada 

-niekas mums jau nebeįdomu, tiktai 
mes patys sau. Mes tada nebematome 
kaip ansamblių vadovai pergyvena 
kiekvieno šokėjo judesį, kiekvienos 
dainos žodį.

Kolonija tikrai turi kuo pasidi
džiuoti. Jaunimas šoko ypatingai gra
žiai ir gyvai. Rodos, dar taip nese
niai matydavau Vokietijoj Blomber- 
ge abudu vadovus, šokant tautinius 
šokius. Lietuviška patarlė sako: “Tas 
ne kareivis, kas nenori būti gene
rolu”. Tie du žmonės tikrai gali jaus
tis generolais, šių dienų jaunimą ši
taip paruošti, pritraukti į savo bū
relį ir jame išlaikyti, tai tikrai rei
kia gerų ir sumanių generolų. Juk 
tie žmonės taip pat turi sau ir savo 
vaikams uždirbti duonos kąsnį. Kai 
kiti susiėję sako “sveikas”, tie žmo
nės repetuoja su jaunimu. O mes, 
žiūrovai, esame tiek kultūringi, kad 
nei per trumpą laiką negalime susi
kaupti ir išlaikyti rimties nežvangi
nę stiklais. Mes jau nebegerbiame 
nieko — tiktai tą vieną “velnio iš- 
mislą”, supiltą į bonką. Mes krikšti
jame su bonka, tuokiamės su bon- 
ka ir laidojame su bonka.

Lietuvoje mes gerbėm Dievo na-

mus ir Dievo tarnus. O dabar? Mums 
nesvarbu, kad viršuje verkia Dievo 
Motina, kaip kadaise verkė Šiluvos 
laukuose. Mums nesvarbu, kad sa
lėje sėdi klebonas ir seka savo kiek
vieno choristo judesį. O kas čia to
kio Mes išgėrę irgi uždainuojame.

Pagal kolonijos dydį, tai tikrai bu
vo gražiai ir skaniai paruoštas mais
tas. Bet pilvai prikišti iki braškėji
mo visokių gėrybių, užpilti visokiais 
visokiausiais “viskiais” ir “skačiais”, 
kad akys jau miglotos, ar svarbu gro
žis, skonis, padėka? Juk aš užsimo
kėjau $1.50 už įėjimą. Bonką žmo
na atnešė paslėpusi rankinuke. Ne
gi kiekvieną kartą eisi pirkti, gaiši 
laiką, tokį brangų. Be to, stikliukais 
perkant brangiau išeina — ką čia 
pinigus mėtysi. Mes netokie durniai 
— atsinešame savo. Svarbu pirmas 
xundas — nuperki, įsigyji stikliukus, 
o paskiau iš rankinuko po stalu pri- 
sipildai ir sakai draugui “sveiks”.

Labai dažnai tenka mūsų spaudoje 
matyti straipsnius apie girtuokliau
jančius lietuvius Tėvynėje. Na, o 
įdomu kaip mes? Jau daug kam iš 
mūsų skilviai prakiurę, kepenys deg
tinėj išmirkytos — nelabai gerai 
veikia, širdelės jau ne pagal taktą 
muša. Bet kas čia tokio — skandi
nam visas ligas ir bėdas degtinėj ir 
tiek. Pastebėjau, kad ir jaunimas 
neatsilieka nuo senimo. Kiek aš gė
rėjausi ansamblio menine dalimi, 
tiek pasibaisėjau vakaro pabaiga. 
Kai pamačiau prie scenos stalo sė
dinčius vyrus, iš “mikės” į stiklinę 
varvinančius “vodkos ašaras”, ir 
mano širdelei pasidarė graudu. Pa
rodžiau šalia savęs sėdėjusiai poniai 
ir atsistojau eiti pranešti tėvams. 
Ta ponia norėjo mane sulaikyti ir 
sako:. “Neik, nesakyk, tai nieko ne
padės; kitaip jaunimas neateis į sa
lę.” žinoma, aš neiškenčiau. Nors ir 
paliksiu bjaurus “suvalkietis”, bet 
atlikau tą “judošišką darbą”.

Buvau planavęs persikelti į tą 
lietuvių gyvenvietę. Auginu sūnų, 
sakau “pabučiuosiu” a n s a m 1 i o 
vedėjui į rankelę, o gal priims ir 
mano sūnelį tautinių šokių šokti. Juk 
būtų gražu pamatyti savo atžalą sce
noj, tarpe kitų mūsų atžalų. Bet po 
šito vakaro aš apsisprendžiau pasi
likti kur esu. Tegu mano sūnus su 
barsukais šoka “lenciūgėlį” šiaurėj. 
Nors mano sūnus jau didelis, 14 me
tų, bet aš dar neturiu garbės pasi
girti, kad jis jau rūko ir išgeria.

Dar kartą reiškiu pagarbą ansamb
liui su vadovais priekyje, bet kartu 
ir liūdžiu dėl tokio gražaus jauni
mo, kuris dar nepražydęs, o jau 
skandinamas degtinėj.

Su skaudančia širdimi — J. G.

Atkelta iš 1-mo psL Maskva nesilaiko susitarimų, bet 
da vykdys, tik nežinia kada ir ® kaikurie iš
kokia apimtimi. Yra ir daugiau JU su nors ja-
nesklandumų šioje organizacijo- me nėra nieko konkretaus.

Didžiausia rakštis
Maskva visą laiką kovoja prieš 

Atlanto Sąjungą. Ją seka jos di
riguojami kiti komunistiniai 
kraštai ir laisvųjų kraštų komu
nistai. Jie darė ir tebedaro vis-

susilpnintų, bet ir visiškai su
ardytų. Tai rodo nuolatinė Mask
vos propaganda, demonstracijos 
ir t.t. Visa tai patvirtina ir ta 
appinkybė, kad ši organizacija 
maišė ir tebemaišo raudonųjų 
planus bei jų užsimojimus.

Prieš Atlanto S-gą nukreiptas 
buvo ir š.m. kovo 17 d- Buda
pešto pasiūlymas tartis Vaka
rams su Rytais Europos saugu
mo reikalais. Pasirodo, šūvis bu
vo taiklus. Nors laisvųjų Vaka
rų valstybininkams, atrodo, tu
rėtų būti nuo seno žinoma, jog

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
spaudoj pranešti, kad kas nors 
is Lietuvos lankėsi (Kanados 
laikraščiai to nebijo). Esą jie, 
tie atvykėliai, “bando mus skal
dyti, sėti nepasitikėjimo ir įta
rimo daigus... pripratinti prie 
visokio plauko svečių iš anapus, 
kad mūsų atsargumas atbuktų 
ir kad ilgainiui mūsų kovingu
mas ir valstybingumas išblės
tų”. Koks nepasitikėjimas savi
mi ir koks pasitikėjimas priešo 
galybe! Bet jeigu priešas toks 
galingas, tai kodėl jis atsitveria 
mūro sienom nuo laisvų Vaka
rų, pvz. Berlyne? Negi ir mes, 
paklausę bailiųjų gąsdinimų, 
imsime mūryti sienas? Antra 
vertus, jeigu mes esame tokie 
silpni, kaip kaikas Įsivaizduoja, 
tai ar dabartinės mūsų kovos 
nėra tušęįps pastangos? Juk ne
galima laimėti jokios kovos, iš 
anksto prisipažinus silpnesniu 
už priešą. Tad ar nebūtų laikas 
liautis žaidus beprasmiška ka
zuistika, nes joks Saliamonas ne
surašys visų atvejų, ir nedaug 
kas patikės," kad “specialistai” 
yra iš kažkur gavę neklaidingu
mo dovaną teisingai atsakyti į 
visus klausimus.

Todėl ir vertėtų mūsų jau
niems veikėjams daugiau pasi
tikėti jau minėtais seniais, kaip 
St. Kairys, L. Šmulkštys, J. Kar
delis ir pn., kurie skelbė šūkį:

— KAMANOS ĮVYKIAI

Maskva nedetalizavo šito pasiū
lymo iki šios dienos. Ir V. Vo
kietijos užsienio reikalų min.

minėto pasiūlymo entuziastas. 
Bene šio pasiūlymo dėka ir Nik- 
sonas kalbėjo ne apie Vakarų 
politiką prieš Rytus, bet apie 
pasitarimų erą Vakarų su Ry
tais, nors Maskva kryžiuoja Če
koslovakiją, laiko pavergusi dau
gybę tautų ir riekia pasiglemžti 
ir laisvėje gyvenančias. Eu
ropai neatneš saugumo jokios 
konferencijos nei susitarimai, 
čia vienintelė garantija buvo, 
yra ir gali būti vien stipri At
lanto Sąjunga arba į ją panaši 
organizacija. Maskvos raudonie
ji respektuoja tik karinę jėgą. 
Ačiū Dievui, yra Atlanto Sąjun
goje vadų, kurie žiūrėjo ir te
bežiūri į Budapešto pasiūlymą 
skeptiškai.

veidu į Lietuvą! Jie Lietuvą vis- 
dėlto turbūt geriau pažįsta. Ir 
mes tikimės, kad mūsų jauniau
sioji karta visdėlto pasirinks mi
nėtųjų dorybių kebą — supra
timą, pasitikėjimą, drąsą ir mei
lę, kurios stiprins jos ryšius su 
tautiečiais ir tėvų žeme mūsų 
pačių bei pačios tautos labui.

A. Rimvydas

Rūta Lietuvoje
Artistei Rūtai Kilmonytei bū- 

vojant Vilniuje, kažkas, many
damas, kad tai esanti naivi mer
gaitė, kuri į viską atsako “taip”, 
“puiku” ir pn., paklausė:

— Sakykite, kodėl ten pas 
Jus Amerikoj yra tiek daug 
kvailių?

Aplinkui stovėjusieji nutirpo 
dėl tokio klausimo, bet Rūta la
bai šaltai į tai atsakė:

— Oh, yes! Aš manau dėlto, 
kad pas mus kvailius skaičiuo
ja, o pas jus ne...

Moterys ir vyrai
“Moterys traktuoja vyrus taip, 

kaip žmonija savo dievus — šlo
vina juos, bet visad ko nors iš 
jų reikalauja” (O. Wilde).

Kurios lyties planetos?
Albertas Einšteinas viešėjo 

turtingoje amerikiečių šeimoje. 
Buvo jau vėlus vakaras, šeimi
ninkė, pavedėjusi mokslininką 
prie lango, parodė kažkokią 
žvaigždę:

— Tai Venera. Iš karto atski
riu ją iš kitų — visada žėri 
kaip gražuolė moteris.

— Atleiskit, — atsakė fizi
kas, — aš turiu jus pataisyti. 
Planeta, kurią jūs rodote yra 
Jupiteris, ne Venera.

— O, mielas profesoriau, — 
sušuko moteris. — Iš tiesų, jūs 
esate nepaprastas žmogus. Per 
tokį milžinišką nuotolį galite at
skirti planetų lytį.

Parinko Pr. Alš.

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

Telefonas LE 2-5965
1498 D U N D A S ST. WEST, TORONTO, ONTARIO
• MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
• RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA •

Lawrence G. Odette
Morley D. Hogle
Directors

ŠALĘS 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. UzbaBw

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami Į tolimesnę kelionę, patikrinti 
ir pataisyti savo automobili! FRANK PETIT, kvalifikuotas auto me
chanikas, su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į

..y a 296 BROCK AVĖ, (tarp Dun-Dioor Aurorire u a rage das ir CoUege). Tet 531-1305

a a a

A,

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą
Pagrindinė įstaiga: 670 Queen St. W.r Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036. 

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

Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis;
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų,

TO EUROPE kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

Sav. A. B. Beresnevičius
343 Roncesvalles Avė., 

Toronto 3
(TARP GRANADIER RD. IR NEEPAWA AVĖ)

Tei. 531-1432
Vyrų ir jaunimo moderni drabužių krau
tuvė. Pasirinkimas įvairiausių madų 
drabužių. (MOD CONSERVATIVE FORMAL)

GERIAUSIA IR VERTIN
GIAUSIA DOVANA SAVO 

GIMINĖMS

780 Queen St. W. 
prie Gore Vale 
Tel. EM. 4-7994

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE B-A 
SERVICE CENTRE benzino stotis 1181 Queen St W., 
(prie Gladstone). TeL 535-9468 
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, bateri
jos ir Lt Automobilių vilkikas (towing). Autoveži- 
mių taisymas, elektrinis (Alen Scop) patikrinimas. 
Po darbo valandų skambanti teL RO 6-8503.

Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (gegužės 4—9) 
atidaryta visą parą — 24 valandas.

►

»►

►

►

— DOVANŲ PAŽYMĖJI
MAI PILNAI

GARANTUOTI
Jūsų giminės galės nusipirkti 
KĄ norės, KADA norės ir daug 
daugiau gaus už juos. SPECIA
LIOSE DOLERIŲ VNEŠ- i 
POSYLTORGO KRAUTUVĖSE 
jūsų giminės galės nusipirkti ką 
tik norės ir ŽYMIAI PIGESNĖ
MIS KAINOMIS, kurios yra 
daug daug žemesnės, ne
gu jų tikroji kaina. Ir jūsų gimi
nės galės tai patvirtinti. Nėra 
jokio MOKESČIO už šį patarna
vimą. Jei norite savo gimines 
padaryti laimingais, užsakykite 
DOVANŲ PAŽYMĖJIMUS

P E R M U S.
UŽSAKYKITE DABAR TIK PER
INTERTRADE EXPRESS CORP. 

125 East 23rd Street,
New York, N.Y. 10010 U.S.A. 

PRAŠYKITE MŪSŲ
NEMOKAMŲ KATALOGŲ

(Atkelta iš I-mo psl.) 
padidinti atlyginimas 23% tre
jų metų laikotarpyje, unija rei
kalavo 24% vieneriems metams. 
Dabar unija sutiktų priimti 24% 
algų padidinimą dvejiem me
tam. Kiekviena streiko diena 
“Air Canada” bendrovei kainuo
ja $1.200.000. Keleivius aptar
nauja amerikiečių orinio susi
siekimo bendrovės ir kanadiš- 
kos mažosios bendrovės. “Air 
Canada” taipgi gali prarasti oro 
pašto siuntų monopolį. Užmez
gus ryšį su kitomis bendrovė
mis, paaiškėjo, kad “Air Cana
da” gaudavo po $0.50 už tonos 
krovinio vieną mylią, o ameri
kiečių bendrovės — tik $0.24.

Speciali komisija po dviejų 
mėnesių darbo konstatavo, kad 
Kanados pašto ženklai meniniu 
atžvilgiu tėra mėgėjiško lygio. 
Kaltė tenka ligšiolinei tradici
jai, pagal kurią ženklo projek
tui paruošti būdavo pakviečiami 
trys dailininkai. Visi jie už pro
jektus gaudavo po $150, o lai
mėtojas — $250 priedą. Dabar 
laimėtojams bus skiriama $1.- 
500 už ženklo projektą, ženklų 
projektais rūpinsis specialus ko
mitetas, sudarytas iš dailininkų 
ir meno muzėjų kuratorių. Ko
mitetas pasirinks dailininkus ir 
jiems pateiks užsakymus.

Ontario provincijos kaliniams 
pataisos namuose, miško sto
vyklose ir ūkiuose nuo gegužės 
1 d. už darbo dieną bus moka
ma iki $5. Lig šiol jie gaudavo

$2 i mėnesį kišenpinigių ir jau 
įprastą $20 sumą, kuri būdavo 
išmokama bausmei pasibaigus. 
Tikimasi, jog atlyginimo įvedi
mas duos našesnį darbą.

Albertos universiteto prof. A. 
Laycock šiaurinės Kanados pra
monės reikalų konferencijoje 
atkreipė jos dalyvių dėmesį 
į vandens eksportą. Vandens pa
klausa JAV kasdien didėja. Ar
tėja diena, kai amerikiečiams ne
pakaks turimų vandens išteklių, 
o Kanada savo išteklių neįsten
gia suvartoti nė 10%. Prof. A. 
Laycock teigimu, reikia užmirš
ti kviečių eksportą ir pradėti 
galvoti apie vandenį. Kanados 
10% vandens išteklių nukreipi
mas specialiais uždengtais kana
lais Į JAV per metus duotų apie 
$8 bilijonus pajamų. Jis turi 
galvoje šiaurinės Kanados upes 
ir ežerus, kurių vandenys Kana
dai nereikalingi. Pasak prof. A. 
Laycock, 2.000 metais Kanada 
suvartos apie 10% vandens iš
teklių. o pramonė galbūt už
terš 30%. Taigi, vandens pertek
liaus tada bus turima apie 60%. 
Šios atsargos turės didelę pa
klausą JAV rinkoje.

Pajieškojimai
Marytė Račkauskaitė, palikta Kau

no lopšelyje (vaikų prieglaudoje) 
1944 m., jieško savo motinos, išvyku- 
sios užsienin. Ji, galbūt kita pavarde, 
gyvena Čikagoje ar kur kitur. Atsi
liepti “Tž” administracijos adresu.

D R. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTĖ 
DR. D. ANDRIULIONYTĖ

DANTŲ GYDYTOJOS 
1796 Bloor St. W. (prie Keele) 

Pirm., antr. ir penkt: 9.30-5 v.p.p. 
Antr. ir ketvirt: 12.00 — 8 v.v. 

Pagal susitarimą. 
Tel. 766-1372

NOTARAS

A. LIŪDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D, 
Vainų. ūkių ir betkurio verslo 
pirkinio—pardavimo dokumentų4 su 
darymas, mortgičiai, sutartys, tęs 
tamentai ir kiti teisiniai reikalai 
408 Roncesvalles Avenue - Toronto 
Margio vaistinės namų II augštas.

(Įėjimos S Howard Park Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v.r. Iki t 
Antradieniais it peak ta dieniais nuo 6-3 v.v 
v.p.p. išskyrus treciadięp. Ir sekmadienius.

Įstaigos tel. LE 7-1708;
Namų — CR 9-6166

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
323 Lakeshore Rd.

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

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

East, Port Credit, Ont
V. BAČĖNAS

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

857-1383 (Town of Bolton)

231-6226

DR. V. J. MEILUVIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

Kabineto telefonas LE 4 - 4451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 
(I rytus nuo Duffcrin St)

DR. N. NOVOŠICKIS 
dantų gydytojas 

794 BATHURST ST. 
(kampas Bloor & Bathurst) 

Tel. 534 -3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

Automatinis elektra valymas.. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS. 

Skambinkite LE. 3-4912.

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.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 1-4251. Darbo valandos nuo 10 
vaL ryto iki 630 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po 

įdėtų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

L. L U NS K Y, R.O.
M. L U N S K Y, O.D., M.S.C.

470 College St Toronto

TeL 921 * 3924
Darbo valandos 930 vj.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

DRAUDIMO AGENTŪRAREAL ESTATE BROKER

AL DUDA

Telefonas 769-4131 arba 769-4612STASYS DARGIS 481-0560

Mrs. EDNA FERR

Komercinio, privataus turto ir automobilių draudimas

ONT. Finansavimas — Bonds — Mortgage garantijos

2231 Bloor Street West — Bloor prie Runnymede
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Sv. Jono Kr. par. žinios
— Pirmosios Komunijos iškilmės 

— šį sekmadienį, 10 vai. pamaldų 
metu. Vaikai renkasi 20. min. prieš 
pamaldas į parapijos salę, šventės 
išvakarėse, šeštadienį, 3 v.p.p., įvyks 
paskutinė pamoka, apeigų repeticija

Prisikėlimo par. žinios
— Praėjusį sekmadienį 44 vaiku

čiai priėmė pirmąją šv. Komuniją. 
Nuoširdi padėka N. Pr. M. seselėm 
už kruopštų vaikučių paruošimą ir 
soL R. Strimaičiui už giedojimą Mi
šių metu.

— Sį sekmadienį — Motinos Die-

MYKOLUI KIAURAI Čikagoje mirus, dukroms AL*

FAI TUTLIENEI, APOLONIJAI SLAPSIENEI ir jų 

šeimoms užuojautos žodį taria —

Vyt. Kastytis

MOTINOS DIENOS MINfcJb 8 pd • Tėviškės Žibiniai • 1969. V. 8 — Nr. 19 (1006)
MAS IR MAIRONIO SESTA*-----------------------------------------------------
DIENINES MOKYKLOS mokslo

ŲI3 t

— Sutvirtinimo sakramentas par. 
bažnyčioje bus teikiamas gegužės 18 
d. 11 vaL pamaldų metu. Sutvirtini
mo apeigas atliks vysk. V. Brizgys.

gia šį sekmadienį. Pasiruošimo pamo-

gūžės 17 d., 3 v. p.p. Specialus dra
bužis sutvirtinamiesiems kainuos 
$2.50.

— Kviečiame visus pamaldų daly
vius įsijungti į giedojimą 10 vai. pa
maldų metu. Specialūs giesmių teks
tai bus padėti suoluose.

— Sveikiname parapijos tarybos 
pirmininką inž. H. Lapą ir Ponią 20 
metų vedybų sukakties proga.

— Mirus a.a. Elzbietai Balčiūnie
nei, jos sūnui mokyklos vedėjui Pet
rui Balčiūnui nuoširdi užuojauta. Už 
velionę gedulingos pamaldos — ge
gužės 24, šeštadienį, 8 v.r.

— Šį šeštadienį, 8 vj., pamaldos 
už a.a. Juozą Švėgždą.

— Sutuokta: Pranas Vaitukaitis ir 
Kristina Beattie.

Kapinių koplyčioje vykdomi 
vidaus įrengimo darbai. Savait- * 
galiui kviečiama jaunimo talka 
deginimui išrautų medžių. Kapi
nių koplyčios ir laisvės kovų 
paminklo pašventinimas įvyks 
birželio 1 d., sekmadienio popie
tę. Iškilmių išvakarėse, gegužės 
31, šeštadienį, 7.30 v.v., Ryer- 
sono instituto auditorijoje įvyks 
koncertas, kurio programą at
liks Čiurlionio ansamblis iš Kle- 
velando.

Lietuvių kapinėse išliejami 
pamatai šių mirusiųjų pamink
lams: Valatkos, Pudymaitienės, 
Naručio, Kartavičienės, Nalivai- 
kos, Frenzelio, Slapšio, Bara
nauskienės, Batulevičiaus, Ado
mavičienės, Indrišiūno, Indrik- 
sono, Jakimavičiaus ir Baronai
čio. šeimos, kurios dar prieš 
kapinių lankymo iškilmes (bir
želio 1 d.) numato statyti pa
minklus, prašomos tuojau infor
muoti kapinių administraciją. 
Lietuvių kapinėse pastebėta ka
pų. kuriais niekas nesirūpina. 
Niekieno neprižiūrimi kapai po 
gegužės 15 d. kapinių administ
racijos bus apsėti žole. Nuo ge
gužės mėnesio pradžios įvairios 
plastikinės gėlės prašomos nu
imti nuo kapų. Vasaros metu 
kapai puošiami gyvomis gėlė
mis arba pjaunama žole.

ĮVAIRIOSE LIGONINĖSE atlikęs 
praktiką ir baigęs ligoniu priežiūros 
bei praktiškos medicinos kursą B. 
NAUJALIS vėl reguliariai priima 
pacientus SVEIKATOS KLINIKOJE, 
460 RONCESVALLES AVĖ., TO
RONTO 3, ONT. Priėmimo valandos 
nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro, susi
tarus telefonu LE 3-8008.

GYVENANTIS Niagaros pusiasalyje 
pasiturintis 56 metu amžiaus našlys 
nori susirašinėti su tokio pat amžiaus 
našle. Rašyti “Tėviškės žiburių” ad
ministracijai — “Našliui”.

REIKALINGA VYRESNIO AM
ŽIAUS moteris (gali būti ir vedusiu 
pora) nuolatiniam viešbučio valymo 
darbui. Kreiptis: Algis Barkauskas, 
Thedford Hotel, Thedford, Ont. Tel. 
2964973.

ATLIEKU VISUS NAMŲ ME
DŽIO REMONTO DARBUS. 

TEL. 535-4724.

ATLANTIC

1330 DUNDAS ST. W, 
TORONTO 3. 

TeL LE 3-6045 
LIETUVIŠKI PATIEKALAI

NAUJI SAVININKAI

V. Ir V. IVANAUSKAI

4 v. p.p. Minėjimo programą atliks 
šeštadieninės mokyklos mokiniai. Vi
sus prašome dalyvauti minėjime.

— Mišios už gyvas ir mirusias mo
tinas yra laikomos per visą gegužės 
mėnesį 8 v.r.

— Gegužinės pamaldos šiokiadie
niais — po 8 v. Mišių, sekmadieniais
— po Sumos.

— Sutvirtinimo sakramentas mū
sų bažnyčioje bus teikiamas gegužės 
18 d., 4 v.p.p. Pasiruošimo pamokos 
vyksta pas seseles antradieniais ir 
ketvirtadieniais 7 v.v., o sekmadie
niais — po 10 vai. Mišių.

-— Balandžio 22 d. Baltimorėje mi
rė p Verikaitienės motina a.a. Salo
mėja šačkiūtė-Paškevičienė; palaido
ta iš šv. Alfonso lietuvių bažnyčios. 
Mišios mūsų bažnyčioje už a.a. Salo
mėją — gegužės 22 d. Nuoširdi užuo
jauta p. Verikaitienei ir artimie
siems.

— Prašytos paskelbti Mišios: šį 
ketvirtadienį, 7 v.r. — už a.a. Janiną 
Rimkienę, 8.30 v. — už a.a. Antaną 
Šimkų; sekmadienį, 10 v. — už a.a. 
Julių Gudanavičių; antradienį, gegu
žės 13 d„ 7 v. — už a.a. Mykolą 
Niaurą. Gregorinės Mišios už a.a. 
Kazimierą Merkevičių pradedamos 
laikyti gegužės 12 d.

— Chorų repeticijos: trečiadienį, 
7 v.v. — bendra studentams; ketvir
tadienį, 7.30 v.v. — bendra suaugu
siems; penktadienį, 6 v.v. — vaiku
čiams

— Šią savaitę lankomi parapijie
čiai, gyveną Grenadier Rd.; ateinan
čią savaitę — Geoffrey ir Westmins
ter gatvėse.

— T. Placidas grįžta į Torontą 
gegužės 12 d., o T. Ambrozijas — 
gegužės 23 d.

Šv. Juozapo ligoninėje serga: 
M. Bašinskas, G. Balčiūnienė, E. 
Astrauskienė, L. Vėlyvienė, A. 
Vaitkevičienė, A. Valeškienė, 
Pr. Valaitis, J. Danaitis, J. Pi
lipavičius, V. Steponaitienė, O. 
Jakimavičienė, J. Barysas, E. 
Petraitienė.

Salezietis misijonierius kun. 
P. J. Kisielius, dirbąs Meksiko
je, dėkoja geradariui, užsakiu
siam jo adresu “T. žiburius”.

St. Jokūbaitį 50 m. amžiaus 
ir 30 m. visuomeninės veiklos 
sukakties proga, be minėtų as
menų “T. ž.” 18 nr., sveikino: 
Tėvas Paulius Baltakis, OFM, 
feder. parl. narys W. Deacon, 
Ontario parl. narys D. M. De- 
monte, Toronto miesto savival
dybės narys B. Grys, Progress 
Real Estate vedėjas W. Synys- 
hyn, SLA vardu J. Strazdas, kū
rė jų-savanorių V. štreitas, Mont
realio šaulių kuopos — I. Pet
rauskas, Hamiltono šaulių k. — 
K. Kanopa, “Dainos” grupės — 
p. Butienė, rengėjų vardu — V. 
Keturakis (dalyvių* vardu įteikė 
paveikslą), Otavos draugų — I. 
Gabalis, estų karo veteranų — 
M. Randla. Eiliuotą kalbą pasa
kė A. Sutkaitis. Gautos telegra
mos iš sukaktuvininko motinos 
bei artimųjų; sveikinimo laiškai
— premjero E. Trudeau, dr. S. 
Haidasz, kun. dr. V. Skilandžiū- 
no, O. Perro (latvių veteranų), 
M. Yokubynienės. Padėkos žodį 
tarė pats sukaktuvininkas.

Ona Dainorienė atvyko iš 
Kauno pas savo seserį Bronę 
Beresnevičienę porai mėnesių. 
Viešnia yra Kauno smulkių pre- 

. kių krautuvės vedėja ir priklau
so chorui, kuris dažnai išvažiuo
ja koncertuoti į užsienio kraš
tus. Pvz. spalio mėnesį numato 
vykti į Bulgariją.

TORONTO ŽUVAUTOJAI! šio mė
nesio 10 d. yra “pickerel” žuvų (ly
dekų) sezono atidarymas. Atvykite 
pas mus — čia geras žuvavimas. Mes 
jus aprūpinsim gyvomis minomis, 
sliekais, benzinu ir maistu. Hamil
ton’s Store, Cordova Mines, Benas 
ir Birutė Galbuogiai.

M

Čikagoje mirus, jo žmoną, dukras ir sūnus skausmo
valandose nuoširdžiai užjaučia —

J. K. Kaknevičiai

Q

Buvusiam bendradarbiui JUOZUI ŠVĖGŽDAI mirus, 

jo žmoną ELEONORĄ ir dukrą LAIMĄ, jų liūdesį 

giliai užjaučiu —

3!

Pranešame giminėm ir pažįstamiem, kad 1969 m. 
balandžio 22 d. Baltimorėje, Md., staiga mirė žmona, 
motina, uošvė ir senelė

SALOMĖJA ŠAČKIŪTĖ - PAŠKEVIČIENĖ, 
palikdama mus giliame liūdesyje — 

Vyras Feliksas
Dukterys — Danutė Klimienė,

Ramutė Verikaitienė 
Žentas Vaclovas
Anūkai — Salomėja, Edvardas, 

Vaclovas, jr., ir Aušra

Mylimai MAMYTEI Lietuvoje mirus.

JURGIUI ASTRAUSKUI ir jo žmonai nuoširdžią

užuojautą reiškia —

L. A. Stadžiai

JONUI BALTAKIUI mirus,

sūnų J. BALTAKj ir šeimą giliai užjaučiame —

G. Skaisčiai

SUOMIŠKA PIRTIS — 
MAUDYMASIS IR MASAŽAS 
583 Annette St Tel. 7674086 

Atidaryta vyrams ir moterims 
nuo antradienio iki šeštadienio 

1—11 vai. vakaro

Parduodamas 
nepasterizuotas

medus
B NUOSAVO BITYNO 
ĮVAIRIAIS KIEKIAIS. 

Skambinti tel. 534-0563 
30 Dewson St, 
Toronto 4. Ont

SU

VASARNAMIAMS 
$1195 — $50 įmokėti 

GEORGIAN BAY 
tik 89 mylios 

VS? akro sklypai 
gražiais medžiais prie 
saulėto paplūdimio

Brošiūros teirautis tel. 
223-6222 Toronto

Baltiečių Moterų Taryba ge
gužės 3 d. Park Plaza viešbuty 
suruošė priešpiečius ir diskusi
jas. Dalyvavo p. H. žmuidzinie- 
nė ir virš 50 ponių. Lietuvių bu
vo daugiausia. Nenuostabu? Šių 
metų Baltiečių Moterų Tarybos 
pirmininkė yra lietuvė — J. Šer- 
naitė-Meiklejohn. Aplinka buvo 
jauki, susirinkusiųjų nuotaika 
pakili ir draugiška,' pokalbio te
ma Įdomi. Po priešpiečių gvil
denta tema “Kartų skirtumai” 
(“Generation gap”)' I. Briedis, 
latvė, savo kalboje palietė bend
resni psichologinį požiūrį, S. 
Butkevičienė ir S. Peek, estė, 
dėstė savo mintis, pasiremdamos 
daugiau patirtimi iš savo bend
ruomeninio gyvenimo. Modera
tor buvo Charity Grant, kana
dietė, pažinusi baltietes Vokie
tijos stovyklose. Diskusinis po
būdis aktualios temos, kur lei
džiama įsijungti ir dalyvėms, 
yra įdomesnis, negu paskaita. 
Gaila, kad diskusijoms tik įsisiū
bavus, reikėjo skirstytis. Dalyvė

Kanados latviai savo meda
liais bei atitinkamais pažymėji
mais apdovanojo visą eilę žymių 
kanadiečių ir tuo būdu atkreipė 
dėmesį net didžiosios spaudos. 
Pastaruoju metu medalis buvo 
įteiktas buvusiam Kanados 
premjerui J. Diefenbakeriui už 
jo “pastangas siekiant tarptau
tinės teisybės” ir Latvijos lais
vės. Apie tai pranešė didžiajai 
spaudai žinių agentūra “Cana
dian Press”.

H. ir G. Lapai savo namuose 
Don Mills rajone bičiulių tarpe 
atžymėjo 20 m. vedybų sukakti. 
Inž. H. Lapas turi elektros inži
nieriaus įstaigą, kurioje sėkmin
gai darbuojasi. Atsakydamas į 
draugų sveikinimus, H. Lapas 
pažymėjo, kad už jo didesnius 
ar mažesnius pasisekimus gyve
nime didelis nuopelnas tenka 
žmonai Gražinai. G. Lapienė Ka
nadoje yra gavusi mokytojos dip
lomą: šiuo metu darbuojasi vy
ro įstaigoje.

Padėkoje “Tž” nr. 17 praleis
ta pavardė J. V. Narušių. Už 
klaidą atsiprašo ir jiems taip 
pat nuoširdžiai dėkoja J. Birge-

Kanados min. pirm. P. E. Tru
deau, kaip skelbia “The Tele
gram” gegužės 3 d. laidoje, atsi
sakė atsiųsti pasveikinimą uk
rainiečių organizacijai “Cana
dian League for Ukraine’s Li
beration”, kuri balandžio 26-27 
d.d. minėjo savo dvidešimtmetį. 
Esą Kanados vyriausybė siekia 
geresnių santykių su Sov. Sąjun
ga, kuri tokį sveikinimą palai
kytų nedraugišku mostu. Min. 
pirmininko specialus asistentas 
Porteous pareiškė, kad tos uk
rainiečių organizacijos tikslas 
esąs sunaikinti Sov. Sąjungą. O 
tai nesiderina su Kanados užsie
nio politika. Ukrainiečių lygos 
pirm. R. Malasčuk, atsakydamas 
į tą priekaištą, priminė, kad jų 
organizaciją praeityje sveikino 
visi min. pirmininkai, kaip L. 
St. Laurent, J. Diefenbaker, L. 
B. Pearson. Šį kartą sveikini
mą atsiuntė opozicijos vadas R. 
Stanfield. “Mes nesiūlome, kad 
vyriausybė priimtų mūsų pro
gramą kaip savo užsienio politi
kos dalį arba pritartų mūsų 
tikslams”, — kalbėjo Malasčuk* 
“Mes tik norėjom, kad min. pir
mininkas pasveikintų mus kaip 
lojalius valstybės piliečius, ku
rie myli šį kraštą, bet kartu sie
kia teisybės ir savo tautiečiams 
Ukrainoje.”

Gražios vestuvės. Gegužės 3 
d. Šv. Jono Kr. bažnyčioje susi
tuokė Pranas Vaitukaitis su 
Kristina Beattie. Vestuvinis po
būvis įvyko Naujajame Toron
te gražioje Lyon klubo salėje. 
Pažymėtina, kad jaunasis, bū
damas trečiosios kartos ateivis, 
savo padėkos žodį pirmiausia pa
sakė lietuviškai, o po to ang
liškai. Jo žmona tapo katalike ir 
jau pramoko lietuviškai.

Danforth technikos mokyk
la, kur dirba lietuviai muzi
kai— D. Viskontienė ir V. Ve- 
rikaitis, rengia gegužės 6 ir 7 
dienomis muzikinius vakarus. Jų 
programas atlieka mokyklos 
choras, orkestras ir mažesnės or
kestrinės gruDės. Kaikurioms tų 
grupių vadovauja minėti lietu
viai muzikai. Įėjimas — $1. Mo
kyklos adresas — 840 Green
wood. Mokykla lengvai pasie
kiama požeminiu traukiniu.

kėlimo parapijos salėje. Progra
moje: baigusiems mokyklą mo
kiniams pažymėjimų įteikimas, 
trumpi sveikinimai, dešimtojo 
skyriaus mokinės paskaitėlė Mo
tinos Dienai ir meninė dalis. 
Meninėje dalyje pasirodys mo
kyklos tautinių šokių grupės, 
choras ir mokinių grupė išpil
dys montažą “Motina”. Progra
ma bus neilga ir įvairi. Visi ma
loniai kviečiami dalyvauti. Įėji
mas — laisva auka. Rengia KLB 
Toronto apylinkės valdyba ir 
Maironio mokykla.

Maironio šeštadieninė mokyk
la mokslo metus užbaigia šį šeš
tadienį, gegužės 10; mokiniai bus 
paleisti namo 11 v. Vedėjas

Šv. Jono Pašalpinės Draugijos 
susirinkimas, paskutinis prieš 
vasaros atostogas, šį sekmadie
nį, gegužės 11 d., 1.30 v. p.p., 
salėj virš “TŽ”. Valdyba

SLA 236 kp. susirinkimas, 
paskutinis pries vasaros atosto
gas, šaukiamas gegužės 11 d., 
1 v., Lietuvių Namuose. Nariai 
kviečiami gausiau atsilankyti, 
nes daug svarstytinų reikalų. 
Atsilankę bus pavaišinti kavutė.

Kepinių išpardavimas — šį 
sekmadienį, gegužės 11, Prisikė
limo par. kavinėje nuo 9.30 v. 
r. Kartu bus pardavinėjamos ir 
gėlių puokštės. Didelis pasirin
kimas įvairių pyragų. Motinos 
Dienos proga tėvai ir vaikai jpra
šomi atkreipti dėmesį į savo žmo
nas ir motinas ir tuo išparda
vimu pasinaudoti. Ruošia atei
tininkų tėvų komitetas. Pelnas 
— jaunimo veiklai. K.

Lituanistinis seminaras, sėk
mingai dirbęs per mokslo metus, 
užbaigė šio sezono darbą. Užbai
giamosios pamokos proga pada
ryta keletas nuotraukų, kurių 
pora buvo atspausta “T. Žibu
riuose”. Paraše po viena nuo
trauka praleista mokytojos Ge
nės Aleknaitės pavardė. Ji dėsto 
pedagoginėje seminaro klasėje 
lietuvių kalbą ir gramatiką. Atsi
prašome už praleidimą.

Kanados paštas pertvarkė To
ronto miesto ir priemiesčių zo
nas, įvesdamas numerius nuo 100 
iki 799. Šios reformos tikslas 
yra paspartinti laiškų paskirsty
mą pašte laiškanešiams. Pašto 
zonų reforma šiemet taipgi bus 
įgyvendinta Kvebeko mieste, 
Otavoje, Londone ir Vankuve
ryje. Pašto zonų numerių pakei
timas pareikalaus nemažų išlai
dų iš laikraščių leidėjų, kuriems 
teks pakeisti prenumeratorių ad
resų plokšteles.

Algirdas Landsbergis, rašyto
jas, dramaturgas, literatūros, is
torijos ir dramos dėstytojas 
Fairleigh Dickinson universite
te, Rutherford, N.J., balandžio 
26 d. Toronto Prisikėlimo para
pijos muzikos studijoje skaitė 
paskaitą tema “Kas naujo teat
re?” Jis buvo pakviestas Toron
to Lietuvių Akademikų Draugi
jos, kuri yra surengusi ištisą pa
skaitų seriją įvairiomis temomis.

Mokytoja Anelė Žemeckienė 
iš Šiaulių, kuri ilgesnį laiką vie
šėjo Kanadoje pakviesta gimimų 
Mikuliu Montrealyje, grįžusi | 
okupuotą Lietuvą papasakojo 
savo įspūdžius “GK” korespon
dentei N. Logminienei. Iš pa
sakojimo matyti, kad ji aplankė 
visą eilę kanadiečių mokyklų 
Kvebeko ir Ontario provincijoj 
se. Daug kur jai padėjo Mont
realio mokyklų pareigūnas Ant. 
Vaupšas. Jos įspūdžiai gana ge
ri. Gražiai ji atsiliepė ir apie 
savo atsilankymą Montrealio lie
tuvių šeštadieninėj mokykloj. 
Baigdama pasakojimą pareiškė: 
“Man patiko Kanados lietuvių 
tradicijos. Pavyzdžiui, svečiuok 
tis- teko ne pas vieną lietuvį, 
visur buvau gražiai primta, pa
vaišinta. Tačiau vaišinasi jie la
bai saikingai. Valgiai, gėrimai 
niekur nedominuoja. Svarbiau
sia — žmonių bendravimas, ma
lonūs pokalbiai.”

Reiškiame nuoširdžią padėką 
kun. P. Ažubaliui-už dalyvavi
mą mūsų priešvestuviniame po
būvyje, jo ruošėjoms už tokį rū
pestingą darbą, visiems drau
gams- ir giminėms, dalyvavu
siems jaukiame pobūvyje ir su
teikusiems mums daug džiaugs
mo. Ačiū jums visiems.

Carol Mazey ir Neil Sweeney

OS MONTREAL
MONTREALIO "GINTARO” KRIKŠTYNOS

“TŽ“ 18 nr. apie Montrealio “Gin- “Untytė penkiabalsė”, “Kaip sėjau li- 
taro” ansamblio krikštynas buvo įdė
tas bendro pobūdžio pranešimas. Čia 
dedame išsamesnį aprašymą. Red.

Ansamblis gimė Dainavos ežero 
(145 mylios už Montrealio) pakran
tėse, kur jaunimas vasarojo ir daina
vo ramiais vasaros vakarais. “Ginta
ro” krikštynos montrealiečiams buvo 
didelė ir iškili šventė, todėl publika 
nebetilpo salėje — paskutinieji atėję 
turėjo stovėti. Gražų mostą parodė 
Toronto jaunimo ansamblis “Birby
nė” savo atvykimu į Montrealį ir da
lyvavimu programoje.

Invokaciją skaitė kun. L. Zaremba. 
Krikšto tėvai buVo operos sol. E. 
Kardelienė, D. Viskontienė, M. Jony- 
nienė, Stp. Kairys, inž. J. šablauskas

. ir Pr. Rudinskas. Krikšto aktą skaitė 
E. Kardelienė. Krikšto tėvų vardu 
sveikino J. Šablauskas, KLB krašto 
valdybos vardu — Stp. Kairys. An
samblio “Birbynės” vardu sveikino D. 
Viskontienė ir įteikė “Gintarui” do
vanų — saldainių, o vadovui Z. Lapi
nui — lazdelę, “valdžios” simbolį. 
Asmeniškai sveikino dail. A. Tamo
šaitienė. Telegrama sveikino “Gyva- 
taras”, kuriam vadovauja G. Breich- 
manienė. Visi sveikintojai linkėjo, 
kad “Gintaras” išaugtų į stiprų an
samblį, kuris garsintų Lietuvos vardą.

Svečiai torontiečiai atliko progra
mą, vadovaujant D. Viskontienei:

nelį”, “Trinku, trinku”, “Ant kalno 
gluosnys”, “Gegutė raiboji” ir “Duk
relė martelė”. Ansamblis “Birbynė” 
pasirinko senovės lietuvių tautosakos 
ir liaudies dainas. Daugumas mont- 
realiečių pilną ansamblio sąstatą gir
dėjo pirmą kartą. Programą atliko 
darniai, todėl susilaukė daug katučių.

“Gintaro” žodinį įvadą talentingai 
atliko R. Lukoševičiūtė (13 mt.). Pro
grama pradėta ansamblio daina 
“Kaip Gintaras”, kurią atliko visas 
ansamblis. Toliau sekė? šokis Kubilas, 
“Siuntė mane motinėlė” — atliko or
kestras, “Stoviu aš parimus” — mer
gaičių kvartetas, rišamasis žodis — 
Pocauskas, “Dunda klumpės”—birby
nių kvartetas, Kepurinė — mergaičių 
šokis, “Kada noriu verkiu” — kank
lės, šokis Malūnas, “Ramunėlė” — 
mergaičių kvartetas, “Lietuva bran
gi” — visas ansamblis (melodeklama
ciją atliko A. Staškevičiūtė). “Siuntė 
mane motinėlė — solo rageliu labai 
puikiai grojo A. Lapinas. Net kelis 
programos dalykus, publikai reikalau
jant, turėjo kartoti. Pasisekimo turė
jo ypač mergaičių kvartetas. Ansamb
lio vadovai Z. Lapinas, I. Kličienė, H. 
Lapinienė verti didelės pagarbos, kad 
subūrė Montreal:© jaunimą į gražų 
vienetą. Ansamblis jau turi pakvieti
mų gastrolėms Kanadoje ir Ameri
koje J. Ladyga
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Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus 

923-7194. Sav. A. Čeponis
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BARONESSA
BEAUTY SALOM

2265 BLOOR ST. W.
> (kampas Bloor-Durie gatvių)
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TEL 762-4252 
Sov. Alė Kerberienė
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CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
▼AISOM IR PARDUODAM T.V. h HIR 
STATOM IR T AKOM T.V. ANTINAS.

332.7733
Sav. R. Svasfulis

VASAROTOJŲ DĖMESIUI!
Lietuviškos vasarvietės Cape Cod 

vilos “AUDRONĖ” savininkai dr. 
Ed. ir Marija Jonsonai praneša, kad 
šiais metais vila “Audronė” atidaro
ma nuo birželio 21 dienos ir jau 
DABAR PRIIMAMI UŽSAKYMAI. 
Kreiptis: Ed. Jansonas, 15 Rosedale 
St, Boston, Mass. 02124, tel. 288- 
5999, o po birželio 21 d. — tiesiai į 
vilą “Audronė”: Mrs. Marija Janso
nas, 87 East Bay Rd., Osterville 
Cape Cod, Mass. 62655, USA. Visi 
maloniai kviečiami atvykti ir praleis
ti savo atostogas prie atviro Atlan-

1013 Dundas St W.

Šv. Kazimiero par. žinios
— f Detroitą sugrįžo mokytoja Phi- 

lis Milienė. Ji prieš Kalėdas parapi
jos susirinkime buvo išrinkta į para
pijos komitetą, bet negalėdama eiti 
savo pareigų, iš komiteto atsisakė. J 
P. Milienės vietą įėjo buvęs kandi
datas Rimvydas Rudevičius.

— Kun. J. Gaudzė vėl atspausdino 
mariologinę brošiūrą nr. 4 apie Ma
riją — Rožę paslaptingąją. Gale yra 
specialus priedas, kuris liečia pasau
lį ir nepadorų apsirengimą.

— Šias tris savaites kun. J. Gau- 
dzės Montrealyje nebus; trumpam 
dar sugrįš į Montrealį.

— Juozas Paznokaitis po sunkios 
operacijos Royal Victoria ligoninė
je pamažu sveiksta savo namuose.

— Montreal General ligoninėje pa
daryta operacija p. Benotienei iš 
Longueil.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju klebonui kun. 

dr. F. Jucevičiui už aplankymą Royal 
Victoria ligoninėje ir už paprašy- 
mą Velykų rytą visus pasimelsti. Dė
koju kun. J. Gaudzei už lankymą li
goninėje bei namuose, už suteiki
mą ligonio sakramentų prieš opera
ciją ir už aukotas šv. Mišias. Labai 
dėkoju D. Girdauskieriei už skubų 
atlankymą ir atjautimą. Dėkoju sa
vo sūnui, sesutei, jos dukrai Sienu
tei, savo pusseserei už lankymą ir 
už įteiktas dovanas. Labai dėkoju: p. 
Savickams, kurie mane dažnai lankė 
ligoninėje, ir už visą pagalbą praei
tyje; p. p. Nomeikoms, Gabrusevi- 
čiams, Laimikiams už lankymą ir 
dovanas; visiems, kurie žodžiu ir raš
tu sveikino. Mane taipgi lankė ir at
jautė: V. Vanagai, M. Gručkūnienė, J. 
Gargasienė, p. Jasučiai. Labai dėko
ju p. Kalinauskienei, kiuri neseniai po 
operacijos rūpinosi manimi, ir p. Ka
linauskams. Dėkoju M. Arlauskaitei 
už atsiųstas gėles ir sveikinimus. Jūs 
visi mane stiprinote ir guodėte mano

ligos metu. Aš jūsų niekada nepa
miršiu —

Juozas Paznokaitis ir žmona Jieva
Motinos Dienos minėjimas — 

šį sekmadienį, gegužės 11 d., 5 
v.p.p., Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje ir salėje. Iškilmės 
prasidės pamaldomis. Po jų — 
minėjimas salėje, kur programą 
atliks jaunimas. Kalbės kun.. Pr. 
Gaida, “TŽ” red., iš Toronto. 
Motinos, tėvai ir visi tautiečiai 
kviečiami dalyvauti.

Vardinių vakaras - koncertas. 
Kun. kleb.*L. Zarembai pagerb
ti vakaras - koncertas pripildė 
Aušros Vartų par. salę svečiais. 
Pirmoje dalyje Aušros Vartų pa
rapijos choras, vadovaujamas 
ponios Roch, atliko: “Aleliuja” 
iš Haendelio oratorijos “Mesi
jas” (dedikuota a.a. J. Kardeliui), 
A. Ilčiuko “Ji — visų gražiau
sia” (moterų choras), J. Karoso 
“Pavasario rytas”, C. M. von 
Weber “Girioj” ir op. “Precio- 
sa”, čigonai iš G. Verdi operos 
“Trubadūras” ir “Berneli mū
sų”. Choras yra pasiekęs augš- 
tą lygį prancūzės p. Roch ir A. 
Keblio dėka. Linkėtina, kad 
choras netolimoje ateityje išleis
tų plokštelę. Antroje dalyje kun. 
L. Zarembą sveikino: lietuvių 
mokyklų vardu — P. Lukoševi
čius, lit. kursų — Br. Lukoše
vičienė, Šv. Onos Dr-jos — p. 
Ūsienė, šv. Rožinio Dr-jos — p- 
Vaicekauskįenė, jaunučių ateiti
ninkų — V. Morkūnaitė, moks
leivių ateitininkų — p. Abro- 
maitytė, parapijos komiteto — 
A. Vaupšas, “Lito” ir “Baltijos” 
stovyklavietės — Pr. Rudinskas. 
Rengėjos — šv. Onos Draugija 
paruošė puikią vakarienę. P. 
Balčiūno orkestrui grojant, da
lyviai linksminosi iki vėlyvos 
nakties. J. L.

“Audronė”. (skB.)

PARDUODAMI aviliai su bitėmis. 
Skambinti tel. LE 44348.

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

P. ADAMONIS
Chartered insurance Broker 

Su teise dirbti Quebeco ir Ontario Provincijose 
3907A ROSEMONT BLVD.

Tel. OFF.: 722-3545 RES. 256-5355
Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986 

S tos "Lite" nr. 752D

A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

6695 - 35-ta Ave., Rosemount (kampas St. Zotique)
Montreal, 36 Que. Tai. RAymond 7-3120

Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 10.30 iki 1330 v. 
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius.

Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vaL

S S I ITAQY7 ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
L 1 1 M O MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS:
Asmenines iš__________ 9 %
Nekiln. turto iš________ 8.5%
iškaitant gyvybės draudimą 
iki $10.000.

MOKA UŽ:
Depozitus----------------------5.0%
Šerus (numatyta)_______ Sfi%
Term. ind. 1 met._______ 6,5% į
Ter. ind. 2 met______.6.75% 1

JAU IŠDUOTOS PASKOLOS Term. ind. 3 met _______ 7.0% Į
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 65%)

Nemokamas gyvybės draudimas< 
iki $2.000 šėrų sumos. 1

6 v»l. ir vakarais — pirmai, trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 0 v.




