
Tauta kryžkelėje
, Likiminės problemos lietuvių tautą vargina ne nuo šiandien. 
Jas turėjo spręsti jau Lietuvos kunigaikščiai, išėję į tarptautinę- 
tarpvalstybinę areną. Grūmėsi su jomis ir Mindaugas, ir Vytautas, 
ir Jogaila, ir visa eilė kitų vadų, kuriems teko stovėti savojo krašto 
priešakyje. Būdinga tai, kad tos likiminės lietuvių tautos proble
mos net ir po šimtmečių tebėra panašios. Nuo to meto, kai Lie
tuva atsidūrė tarp Rytų ir Vakarų galybių, yra priversta grumtis 
dėl savo išlikimo. Pasirinkimas geografinės kryžkelės pastatė lie
tuvius j nuolatinę politinę, kultūrinę ir religinę kryžkelę. Ją išgy
vename ir šiandieną. Nors šiuo metu Lietuva yra Rytų galybės ver
gijoj, visdėlto sudaro vakarinį jos sparną, kuriuo pasiekia, kad ir 
labai ribotu mastu, laisvuosius Vakarus. Be to, dalis tautos — 
išeivija gyvena Vakaruose. Tautinio išlikimo instinktas diktuoja, 
kad toksai tautos išdalinimas yra grėsmingas. Jeigu buvo kalbama, 
kad nepriklausomos Lietuvos išlikimas tarp Rytų-Vakarų galybių 
yra trapus, juo labiau tai pasakytina apie tautą be savos valsty
bės, apie tautos dalis, išblaškytas svetimųjų plotuose. Tokiose są
lygose tautai išlikti reikia žydiško atsparumo, pajėgiančio atlaikyti 
šimtmečių alinimą. Nepaprastose sąlygose reikia ir nepaprasto at
sparumo. Svarbu, kad tautinė sąmonė jungtų visus tautos narius 
kur jie begyventų — pavergtoje Lietuvoje, Rytuose ar Vakaruose. 
Ne tiek žemė turi būti jungtimi, kiek dvasinė-tautinė sąmonė.★ ★ ★

Žvelgiant iš tokios situacijos, aiškiai matyti, kad nuolatinė 
izoliacija tarp išblaškytų tautos dalių veda į sunykimą. Kai nėra 
gyvos tautinės apykaitos, blėsta ir pati tautinė sąmonė kaip pa
grindinė jungtis. Taikliai yra pastebėjęs dabartinis PLB valdybos 
pirmininkas Stasys Barzdukas pareiškimu, kad oazių laikai yra 
praėję. Kitaip tariant, užsidarymas Š. Amerikos, Australijos, P. 
Amerikos, Europos lietuvių gretose veda Į dvasini sunykimą. 
Dėlto svarbūs yra didieji lietuvių sujudimai — kongresai, parodos, 
operos, dainų ir šokių šventės, meno dienos, sporto šventės ir t.t. 
Vertingos yra pajėgesnių meno vienetų išvykos į kitus kraštus, kur 
gyvena dar gana gausūs lietuvių būriai. Remtini taip pat paskirų 
menininkų apsilankymai Įvairiuose lietuvių gyvenamuose kraš
tuose. Reikšmingos visuomenės veikėjų bei politikų kelionės, ku
riose jie turi progos sueiti į tiesioginį kontaktą su savo tautiečiais. 
Visa tai prisideda prie lietuviškosios apytakos gyvinimo, tautinės 
sąmonės gaivinimo. Tuo būdu stipriau imame jausti savo priklau
somybę lietuvių tautai, pergyventi jos rūpesčius, kovas ir viltis. 
Jei užsidarymas savuose getuose alina ir smukdo, tai išėjimas Į 
platesni akiratį praplečia horizontus, padvelkia nauju vėju. Tada 
lietuviškasis gyvenimas nebeatrodo toks seklus ir siauras kaip sava
me gete. Lietuviai, kad ir labai išsisklaidę, savo kūrybiškumo nėra 
praradę. Yra daug ir gražių jo apraiškų, tik reikia išdrįst pažvelgti 
globaliniu mastu. * * * ;

Tautinės apytakos pagyvinimas tarp laisvojo pasaulio lietuvių 
yra mūsų rankose — niekas kelio jam nepastoja', nebent mūsų 
pačių nepaslankumas, organizacijos stoka. Daug sunkesnė proble
ma — ryšiai su pavergtos Lietuvos tautiečiais. Visiems aišku, kad 
nuolatinė izoliacija išeivijos nuo tautos kamieno yra pavojinga 
abiem pusėm. Bet ji yra užkarta politinės ir karinės galybės — 
Sov. Sąjungos. Jeigu tos prievartinės izoliacijos nebūtų, jeigu Lie
tuva šiandieną būtų laisvas kraštas, išeivija padarytų ją nauju 
Izraeliu. Deja, šiuo metu reikia tenkintis labai jau ribotais ryšiais. 
Ir tai dėlto, kad juos varžo okupacinė valdžia, neleisdama laisvai 
keliauti po Lietuvą, be to. keliauninkus panaudoja savo politiniams 
tikslams. Tam yra sudaryta speciali organizacija, kurios žmonės yra 
verčiami tarnauti maskvinei politikai. Tokiai būklei esant nėra 
išmintinga be jokios atodairos vykti į Lietuva ir tapti tos politikos 
aukomis ar net rėmėjais. Visdėlto ir čia apdairi asmeninė inicia
tyva gali rasti kelius pas savo tautiečius — juos aplankyti arba 
į savo gyvenamąjį kraštą pasikviesti. Patirtis rodo, kad, nežiū
rint visų kliūčių, yra įmanoma palaikyti asmeninius, privačius 
ryšius su savaisiais. Tie keliai dar tebėra labai siauri, bet jais 
jau gali reikštis dvasinė-tautinė apytaka. Aišku, jais gali smelktis 
ir nuodai, bet iie nesunkiai pastebimi, sąmoningam, apdairiam lie
tuviui nepavojingi, žinant pavojus, galima jų išvengti.
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"THE BALTIC STORY" 
ATIDĖTA

“Tž” 19 nr. pranešta, kad J. 
Havardo epinis scenos veikalas 
“The Baltic Story” yra pakeliui 
į sceną. A. Dudaravičius, veika
lui statyti komiteto pirmininkas, 
telefonu iš Edmontono mus in
formuoja, kad paruošiamieji 
darbai pradėti, bet paskelbtosios 
datos yra pakeistos. Veikalas 
bus statomas 1970 m. pirmai
siais mėnesiais. Atidėjimą pa
tvirtino ir pats veikalo autorius 
J. Havard, kuris pranešė “TŽ” 
redakcijai telefonu, kad atidėji
mas būtinas dėl keleto priežas
čių. Rankraštis jau paruoštas, 
nors dar negalutinai, bet pakei
timai bei papildymas nebebus 
esminiai. Jo pastatymui, pasiro
do, reikia daugiau laiko. Pir
miausia trūksta lėšų, antra, va
saros mėnesiais neįmanoma su
telkti tiek daug meninių pajėgų. 
Taipgi ir techniški paruošiamie
ji darbai reikalingi ilgesnio lai
ko. Kaikurios muzikinės dalys 
jau paruoštos. Viena jų yra spe
cialiai tam reikalui sukurta kom
pozitoriaus Br.Budriūno kantata, 
kuri sudaro pagrindinę veikalo 
temą. Autorius J. Havard tikisi, 
kad jungtinėmis baltiečių jėgo
mis galima bus pastatyti gran
diozinį dalyką ir tai didžiųjų 
teatru scenose.

“The Baltic Story” autorius 
mus taipgi informuoja, kad jis 
pats vadaflfl^ieikalo pastaty

tose apmatuose, 
įsės pavaduotojo, 
sceniniu apipavi- 

ikėssutajitf i keletą 
■HJBfiflųir daug as-

inui pagrindinį 
bet šalia jo 
kuris rūpinas ; 
dalinimuj^^” 
aktorių pn 
menų masinėms scenoms, žo
džiu, veikalo pastatymas parei
kalaus daug pastangų.

Pasaulio įvykiai

Kanados malūnininkų delega
cija Maskvoje pasirašė sutartį 
pristatyti Kubai kvietinių mil
tų už $17 milijonų. Metų pra
džioje Sovietų Sąjunga Kubai 
nupirko kviečių už $12 milijo
nų. Taigi, šiemet Kanada sovie
tams pardavė tik 15 milijonų 
bušelių kviečių už $29 milijo
nus.

Susisiekimo ministerio P. Hel- 
lyerio pasitraukimas privertė 
premjerą P. E. Trudeau pertvar
kyti ministerių kabinetą. Nau
juoju susisiekimo ministerių pa
skirtas Donald Jamieson, kuris 
lig šiol rūpinosi tiekimo reika
lais. Jo vieta teko ligšioliniam 
ministeriui be portfelio James 
Richardsonui. P. Hellyer šaluti
nes pareigas — rūpinimąsi gyve
namųjų namų statyba perėmė 
Robertas Andras, vadovavęs P. 
Hellyer vajui į liberalų partijos 
vadus. Savo pavaduotoju prem
jeras pasirinko užsienio reika
lų ministerį Mitchell Sharp. Pa
starasis paneigė plačiai paskli
dusius gandus apie planuojamą 
pasitraukimą dėl nuomonių skir
tumo su P. E. Trudeau užsienio 
politikos klausimuose.

Prekybos ministeris J. L. Pe
pin lankėsi Japonijoje, Tailan- 
dijoje, Materijoje, Australijoje 
ir N Zelandijoje. Prekybai su 
Ramiojo vandenyno kraštais 
piešti Kanada šiemet išleis 
$165.000. J. L. Penin reiškė vil
tį, jog Kanadai turbūt pavyks 
parduoti du atominius reakto
rius Australijai ir N. Zelandi
jai. o Malezija yra pasiryžusi 
nirkti kariniu lėktuvų. 1968 m. 
Kanada i Ramiojo vandenvno 
kraštus eksportavo beveik $2 bi
lijonu vertės gaminių ir žalia
vų. J. L. Pepin kelionės metu 
Prancūzijos atstovai Kantono

parodoje pasirašė sutartį par
duoti komunistinei Kinijai 800.- 
000 tonų kviečių, nors lig šiol 
Kinija kviečius pirkdavo iš Ka
nados. ši netikėta sutartis, ma
tyt, turi tikslą daryti diplomati
nį spaudimą Kanadai oficialių 
santykių užmezgimo derybose. 
Kanados prekybinis balansas yra 
labai nepalankus Kinijai: iš jos 
Kanada pirko $25 milijonų ver
tės gaminių, o kviečių pardavė 
už $163 milijonus.

Iš pareigų pasitraukė Ontario 
indėnų vadas W. Nadjiwon, so
cialinių ir šeimos reikalų minis
terio J. Yaremko patarėjas šios 
ministerijos indėnų skyriuje. Jis 
apkaltino J. Yaremko visišku 
abejingumu indėnų reikalams ir 
pareikalavo atsistatydinti. Nors 
Ontario vyriausybė indėnams 
remti yra paskyrusi $1,4 mili
jono, J. Yaremko iš šios sumos 
tėra panaudojęs $400.000. Indė
nu skyrius ministerijoje buvo 
įsteigtas prieš dvejus metus. J. 
Yaremko teisinasi, kad jis pir
miausia nori išstudijuoti indėnų 
problemas ir tik tada imtis kon
krečių priemonių joms spręsti.

Kvebeko švietimo ministeris 
J. Cardinal vaju i Union Natio
nale vadus nradėjo snaudns kon
ferencija. Pirmon vieton jis sta
to Kvebeką, antron — Kanadą, 
kartodamas velionies D. John- 
sono šūki: “Eoalite ou indenen- 
dance” (lygybė arba nepriklau- 
somvbė). J. Cardinal taipgi nori 
reformuoti Kvebeko konstituci
ja kad provincija valdvtu pre
zidentas. kuris ministerių kabi
netą galėtu sudaryti iš parlamen- 
tan neišrinktu asmenų, kaip yra 
daroma JAV. J. Cardinal yra 
vienintelis premjero J. Bertrand 
varžovas į Union Nationale va
dus. .

i rikiai -kalnų slėptuvėse
Komunistinis kraštas, pasiruošęs ginklu priešintis imperialistinei Maskvos politikai

Sovietų Sąjungai jėga už
gniaužus * Čekoslovakijos libera
liųjų komunistų pradėtas refor
mas* didžiausiu spygliu sovieti
nio komunizmo kailyje liko prez. 
Tito valdoma Jugoslavija, kurio
je dabar vyksta reikšmingas de
mokratėjimo procesas, šiais ju
goslavų kompartijos penkiasde
šimtmečio metais nuo balandžio 
vidurio iki' gegužės pabaigos gy
ventojai turi išrinkti 43.000 at
stovų į federacinius, respubliki
nius, regijoninius parlamentus 
ir miestų savivaldybes. Kandi- . 
datus išstato kompartijos kon
troliuojama organizacija — So
cialistinė Sąjunga, kuri dauge
lyje rinkiminių apylinkių nesi
tenkina tik vienu kandidatu, bet 
leidžia tam pačiam postui kan
didatuoti ir keliem asmenim. 
Taigi, rinkėjai jau turi kompar- 
tipos aurobuotą pasirinkimo tei
sę. Aršiausia kova vyksta Socia
listinės Sąjungos bei jos pada- . . -. . , .. .-
liniu susirinkimuose, turinčiuo- nen . ^vestuotas kapitalas yra 
se patvirtinti kandidatų sąrasus. 
Kai kandidatu skelbiamas nepo
puliarus asmuo, jis dažniausiai 
susilaukia vieno ar dviejų var
žovų. Federacinį parlamentą su
daro penki atskiri skyriai, jų 
tarpe ir tautybių taryba, kurion 
kiekviena respublika atsiunčia 
po lygų atstovų skaičių. Tuo bū
du visais krašto reikalais leidžia
ma pasisakyti dideliam išrinktų 
atstovų būriui.

Reformuota vadovybė
Prezidentas Tito centrinį kom

partijos komitetą yra pakeitęs 
52 asmenų prezidiumu ir taipgi 
sudaręs vykdomąjį biurą. Jo na
riai be paties prez. Tito, yra 
šešių respublikų ir dviejų auto
nominiu provincijų kompartijų 
vadai, šis biuras, matyt, turi 
tikslą saugoti krašto vienybę ir 
rūpintis jo ateitimi Tito mirties 
atveju. Jungtį diktuoja kasdieną 
didėjanti savivalda, kurios dėka 
galėtų prasidėti nesutarimai 
tam federacija sudarančių tau
tybių Prez. Tito yra pasmer
kęs reakcininkus ir konservato
rius. Pirmieji Jugoslavijoje no
rėtu matyti daugelio partijų sis
temą. antrieji yra Maskvos gar
bintojai. nenorintys nieko girdė
ti anie betkokias reformas. Ne
maža dalis onoziriios reformoms 
buvo pašalinta 1966 m. kartu su _____________
slaptosios policijos vadu A. Ra*’- nartiios doktrinomis supančiotos kai įsiveržė į Čekoslovakiją, šū- 
kovičium. o kitiems dar ir S’”- ekonomijos išlaisvinimas iš at- kauti mėgusi Albanija staiga su- 
dien narūoinamos pensijos be gyvenusių varžtu. Kyla klausi- stabdė prieš Jugoslaviją nu- 
eilės. Pagrindinį žodi krašto vai- m as — kain ilgai Maskva galės kreiptą propagandą.
dvme taria komunistai, tačiau foteruoti “bloga” Jugoslavijos Atrodo, Kremlius yra atsldū-

važiavime, o galutinis sprendi
mas daromas visos Jugoslavijos 
kompartijos kongrese. Pralai
mėjusieji turi vykdyti nutari
mus. bet jiems paliekama viešos 
kritikos teisė.

Pertvarkyta pramonė
Bene žymiausios reformos yra 

įgyvendintos pramonėje, kur at
skiras įmones tvarko darbininkų 
išrinktos tarybos. Jos sudaro ir 
tvirtina gamybinius planus, jieš- 
ko rinkos savo gaminiams, gau
to pelno sąskaiton didina darbi
ninkų atlyginimą. 1970 m. dar
bininkų tarybos kontroliuos 
70% kiekvienos įmonės pajamų, 
o 30% bus palikta valdinių įstai 
gų žiniai. Tokia darbininkų sa
vivalda iš karto buvo sumažinu
si pramonės prieaugį — darbi
ninkams daugiau rūpėjo algų di
dinimas nei įmonės plėtimas. 
Dabar ši klaida jau atitaisyta, 
nes buvo pastebėta, kad pramo-

pagrindinis algų didinimo šalti
nis ateičiai. Silpnesnės įmonės 
turėjo užsidaryti ar susijungti. 
Reformų dėka pramonė pradėjo 
duoti didesnį pelną, bet komu
nistinei Jugoslavijos sistemai ji 
padidino bedarbių skaičių. Jie 
šiandien jieško darbo V. Euro
poje, emigruoja į užjūrio kraš
tus. Nepaslaptis. kad Sovietų 
Sąjungoje iškiltų rimta ne
darbo problema, jeigu iš fabri
kų būtų atleistas nuostolį ne
šantis darbininkų perteklius.

Demokratėjimo linkme
Daugiau kaip 80% žemės Ju

goslavijoje tebėra privačių ūki
ninkų rankose, tačiau didžiau
sias ūkis negali peržengti 10 
hektarų ribos. Privati iniciatyva 
leidžiama ir versluose, ypač tu
rizmo srityje, kuri Jugoslavijai 
parūpina užsienio valiutos. Pri
vačių įmonių savininkai gali tu- 
rūti penkis samdinius.

Prez. Tito įgyvendintos refor
mos prašoka čekoslovakiios bu
vusio reformatoriaus A. Dubče- 
ko pradinius planus, kuriems ke
lią pastojo sovietų okupacinė 
kariuomenė. Jugoslavija šian
dien yra vienintelė komunisti
nė valstybė Europoje, žengianti kė II d. karometais. Makedoni- 
demokratijos linkme. Jos žings- jos užėmimas Maskvai atidarytų 
nius. be abejonės, seka Krem- kelią i komunistinę Kiniją gar
bus ir ynač jo satelitai, kuriuos binančią Albaniją. Galbūt dėl 
vilinia didesnė savivalda, kom- šios priežasties, kai sovietų tan-

Pasiruošusi gintis
Strateginiu požiūriu Jugosla

vija yra persilpna atsilaikyti 
prieš Sovietų Sąjungą ir jos di
riguojamą Varšuvos Sąjungą. 
Per Vojvodinos lygumas Veng
rijos ir Rumunijos pasienyje so
vietų kariuomenė lengvai pa
siektų ir užimtų pagrindinius 
miestus — Belgradą, Zagrebą ir 
Ljubljana. Nuo šių - veiksmų 
Kremliaus vadus atbaido pasau
lio reakcija propagandiniame 
fronte ir prez. Tito žadamas ant
rasis Vietnamas — partizaninė 
kova kalnuose, kurių neįstengė 
užimti gerai paruošti Hitlerio le- 
gijonai. šių metų pradžioj priim
tas įstatymas įsteigė milicijos da
linius visose pramonės įmonėse 
ir įstaigose. Invazijos atveju į 
partizanų gretas būtų pašaukti 
vyrai nuo 16 iki 65 metų am
žiaus. Ginklai jau yra paruošti 
slėptuvėse.

Niekas Jugoslavijoje netiki, 
kad Atlanto Sąjunga pavojaus 
valandą ateitų į pagalbą, nes 
tai reikštų tiesioginį susikirti
mą su Sovietų Sąjunga. Partiza
ninis karas Jugoslavijos kalnuo
se-betgi sudarytų gerą progą 
amerikiečiams atsilyginti sovie
tams už ginklų tiekimą š. Viet- 
namui. Prez. Tito partizanams 
ginklus lengvai galėtų pristatyti 
JAV aviacija ir Viduržemio jū
rą valdantis karo laivynas. Dėl 
Pinklų tiekimo Maskva su Va
šingtonu karo nepradėtų, kaip 
kad jo nepradėjo dėl Vietnamo.

Kartu su Rumunija
Stipriausia korta prez. Tito 

rankose yra prieš Maskvą pasi
šiaušęs Rumunijos vadas N. 
Ceausescu, kurio dėka Rumuni
ja nedalyvavo invazijoje į Če
koslovakiją. Su juo prez. Tito 
stengiasi puoselėti draugiškus 
ryšius, nes abiejų kraštų nepri
klausomybei vienintelę grėsme . 
sudaro Sovietų Sąjunga. Santy- galėję pasiekti Jr Prahą^šjam 
kiai su Vengrija taip pat yra * 
neblogi. Pavojingiausias Jugo
slavijos kaimynas yra Bulgarija, 
reiškianti pretenzijas į Makedo
nijos respublika, kurią ji buvo 
užgrobusi kaip Hitlerio talkinin-

ANTROJO PASAULINIO KARO UŽBAIGOS METIMU PRO
GA SOVIETU SPAUDA buvo užversta ilgais generolų ir maršalų 
rašiniais. Krašto apsaugos ministeris maršalas A. Grečko šiai su
kakčiai skirtame atsišaukime pareiškė, kad bus sustiprintos sovietų 
Karinės pajėgos dėl įtampos pasaulyje, sukeltos JAV, V. Vokieti
jos ir Izraelio. Varšuvos Sąjungos karo vadas maršalas I. Jaku- 
bovskis laikraštyje “Sovietinė Rusija” iškėlė komunistinės Kinijos 
grėsmę, o Vakarų tiltų statymo politiką pavadino apgaulinga kontr- 
revoliucija. Kariuomenės oficioze “Raudonoji Žvaigždė” krašto ap
saugos ministerio pavaduotojas S. Sokolovas viešai pareiškė, kad 
Vakarų pasaulio kraštai ruošiasi karui prieš Sovietų Sąjungą. 
Maskvinė “Komjaunimo Tiesa” paskelbė kariuomenės vyr. polit- 
ruko gen. A. Ępiševo straips-#—-------------------------------------
nį, atmetantį betkokį ideologinį 
kompromisą tarp Rytų ir Vaka
rų, nes, girdi, kapitalistai tęsia 
ginklavimosi varžybas, kišasi į 
kitų kraštų vidaus reikalus, di
dina įtampą pasaulyje. Didžio
ji straipsnio dalis buvo skirta 
sovietų jaunimui, kurį A. Epiše- 
vas nori išmokyti neapykantos 
priešams, meilės savajam kraš
tui ir nuostabioms komunizmo 
idėjoms. Kyla klausimas — kas 
sovietų propagandą paskatino 
imtis tokio karingo tono? Nei V. 
Vokietija, nei JAV, nei pagaliau 
Izraelis karo prieš Sovietų Są
jungą nepradės. Vienintelį pa
vojų Maskvai sudaro Mao kinie
čių legijonai Sibiro pasienyje. 
Maskvos radijas Kinijai skirtoj 
laidoj Mao jau yra apšaukęs 
tūkstančių nekaltų komunistų 
žudiku, nors jam dar labai toli
mas kelias iki Stalino, išžudžiu- 
sio dešimtis milijonų.

Hamburge leidžiamas savaiti
nis žurnalas “Der Spiegei” pa
skelbė sensacingą pranešimą, 
kad Izraelis jau turi pasigami
nęs penkias Hirosimos ir Naga
saki tipo atomines bombas. Jos 
buvo pagamintos Dimonoje, Ne- 
gevo dykumoj eT kur .Izraelis-turi 
galingą atominį reaktorių. Ši 
vietovė esanti taip gerai saugo
ma. kad 1967 m. Izraelio rake
tos numušė virš Dimonos už- 
skridusį jų pačių lėktuvą. Žur
nalo teigimu, pirmoji bomba bu
vo pagaminta vasaryje. Egipto 
prez. G. A. Nasseris tada krei
pėsi į Sovietų Sąjungą, prašyda
mas atominių ginklų. Jie jam ne
buvo duoti, bet sovietai sustip
rino savo laivyną. Viduržemio ju
roje ir suskato organizuoti ke
turių didžiųjų pasitarimus tai
kos Artimuosiuose Rytuose klau
simu. Apie Izraelio atomines 
bombas laikraščiai rašo jau ne- 
pirm? kartą, tačiau vokiečių žur
nalo pranešimą persispaudė Iz
raelio spauda, kai tuo tarpu 
anksčiau panašūs prasitarimai 
būdavo nutylimi. Jų nepraleis
davo redaktoriams užkrauta Iz
raelio vyriausybės cenzūra. At
rodo, šį kartą Izraelis nori įspė
ti Egipto prez. G. A. Nasserį-

Sovietų kariuomenės laikraštis 
“Raudonoji žvaigždė” pastarųjų 
trijų savaičių laikotarpyje pra
nešė vienuolikos generolų mir
tį. Visi jie buvo 55-65 metų am
žiaus. Pirmasis tragiškai žuvo ka
riuomenės generalinio štabo vir
šininkas gen. M. Popovas, pas
kutinis po ilgos ligos mirė gen. 
Itn. B. Kenevičius, pasitraukęs 
atsargon dėl sveikatos, šiai vie
nuolikei priklauso šeši aktyvios 
karinės tarnybos generolai ir 
penki išėję atsargon. Didžioji jų 
dalis turėjo ryšius su aviacija ir 
raketomis. Mįslę sudaro tokio di
delio generolų skaičiaus mirtis 
tokiame trumpame laikotarpyje. 
Galimas dalykas, jie žuvo lėk
tuvo ar sprogusios raketos nelai
mėje, kurią kompartija nori nu
tylėti.

Pilseno mieste, kuris yra pa
garsėjęs alaus daryklomis, 5.000 
čekoslovakų surengė proameri- 
kietiškas demonstracijas, atžy
mėdami 24-tąsias miesto išlais
vinimo metines. Pilsenui laisvę 
atnešė gen. S. Pattono vadovau
jami tankai, kurie būtų lengvai 

i 
amerikiečių žygiui pasipriešino 
komunistai, jų tarpe ir dabarti
nis kompartijos sekr. G. Husa- 
kas, Prahos išlaisvinimą norėjęs 
atiduoti sovietams. Pilseną iš
laisvinusiems amerikiečiams bu

dė prez. De Gaulle. I visas “ka
rališkojo” prancūzo išdaigas bu-. 
vo reaguojama... viltimi, kad 
jo dienos nebus ilgos. Panašią 
mintį turbūt puoselėja ir L. 
Brežnevas, nes prez. Tito jau 
ruošiasi švęsti 77-ąjį gimtadieni.

vo pradėtas statyti paminklas, 
bet jis buvo sunaikintas stalinin
ko A Novotny įsakymu. De
monstrantai toje vietoje padėjo 
gėlių puokštes ir popierines J. 
A.V. vėliavėles. Demonstrantus 
išsklaidė policija ir kariuomenė, 
gavusi įsakymą iš kompartijos 
sekr. G. Husako. Oficialiai su
kaktis buvo atžymėta vainiko 
padėjimu prie bendro paminklo 
sovietams, amerikiečiams, bri
tams ir prancūzams.

Vietnamo taikos derybose Pa
ryžiuje komunistų partizanų 
Tautinio Išsilaisvinimo Frontas 
įteikė amerikiečiams 10 punktų 
programą taikai atstatyti. Pa
grindiniai reikalavimai yra be
sąlyginis amerikiečių kariuome
nes atitraukimas, karinių bazių 
likvidavimas, laisvi parlamento 
rinkimai naujai konstitucijai pa
ruošti ir, žinoma, koalicinės vy
riausybės sudarymas. Dėl š. 
Vietnamo kariuomenės dalinių 
atitraukimo prasitariama, kad ši 
klausimą turės išspręsti patys 
vietnamiečiai. Nors daugelis šios 
programos punktų nepriimtini 
amerikiečiams, ambasadorius H. 
C. Lodge ją sutiko svarstyti.

Darbiečių partija susilaukė 
triuškinančio pralaimėjimo Bri
tanijos miestų savivaldybių rin
kimuose, kuriuos didžiule balsų 
persvara laimėjo konservatoriai. 
Premjero H. Wilsono darbiečių 
vyriausybė yra praradusi ryšius 
su tauta, nors kraštą valdyti ji 
turi teisę iki 1971 m. Darbie- 
čiams pakenkė premjero H. Wil
sono diržo susiveržimo politika 
Britanijos ekonomijai sustiprin
ti ir jo paruoštas streikininkams 
tramdyti įstatymas, dėl kurio ki
lo nesutarimas net pačių darbie
čių eilėse.

Prancūzijos prezidento rinki
mai žada tapti prancūzams įpras
tu politinio susiskaldymo cirku. 
Gauilistai kandidatu paskelbė 
buvusį premjerą G. Pompidou, 
kairysis sparnas suskilo į tris 
grupes: komunistai kandidatu 
pasirinko J. Duclos, socialistai 
— G. Defferre, kairieji socialis
tai — M. Rocard. Pagaliau į 
varžybas įsijungė ir dabartinis 
senate pirm. A. Poher, einąs lai
kinio prezidento pareigas. Šiose 
pjautynėse kraštui graso franko 
nuvertinimas. Spekuliantai ma
siškai graibsto V. Vokietijos 
markes, tikėdamiesi susilaukti 
padidinto markių kurso. V. Vo
kietijos vyriausybė dar kartą vie
šai pareiškė neplanuojanti pa
didinti markės vertės. Šiuo klau
simu vyksta nesutarimas kanc
lerio K. G. Kiesingerio ministe
rių kabinete, nes markės dides
nė vertė kenktų krašto ekspor
tui.

Amerikiečių karo laivyno teis
mas, tyręs žvalgybinio laivo “Pu
eblo” incidentą ir įgulos laiky
seną, pasiūlė už laivyno kodek
so sulaužymą teisti laivo kapi
toną L. Bucher ir žvalgybinio 
skyriaus vadą Itn. S. Harris. 
Trims kitiems karininkams, jų 
tarpe vienam admirolui, buvo 
rekomenduotas griežtas įspėji
mas. Teismo pasiūlymus atmetė 
laivyno sekr. J. Chaffee. Jo nuo
mone, laivo įgula yra pakanka
mai atkentėjusi. Tolimesnė bau
da būtų nepateisinama.

Iš naujojo liturginio kalendo
riaus, kurį patvirtino popiežius 
Paulius VI. buvo išimta beveik 
200 šventųjų, iu tarne šv. Chris- 
toforas, šv.* Valentinas. Santa 
Claus protestantiniuose kraštuo
se tapęs šv. Nikaloius. šv. Vitas, 
šv. Barbora ir kt. Oficialiai jiems 
paliktas šventojo vardas, bet ne
paskiriama ju garbei diena ka

— istorinių duomenų trūkumas. 
Tai betgi nereiškia, kad tokių 
šventųjų iš viso nebuvo. Seno
vėje asmens pakėlimas i šven
tuosius nebuvo teisiškai tvarko
mas. dėlto nėra ir dokumentinių

svarstyti vietinių kompartijų su- jai?
jų provincijų sulipdytoj Jugo
slavijoj. V. Kst.
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PRIEŠ 50 METŲ IR DABAR
MIELI LIETUVIAI, BUVĘ SAULIAI IR KARIAI!

Angviliją siekia nepriklausomybės
Covo 19 d. rytą mažos Karibų ir

AS
iti

i

Šiais metais sukanka 50 metų 
nuo šaulių Sąjungos įsisteigimo* 
1919 m., sunkaus nepriklauso
mybės kūrimosi ir kovų už laisvę 
laikotarpyje, VI. Pūtviui-Put- 
vinskui, didžiajam lietuvių tau
tos patriotui, loto mintis įsteigti 
organizaciją, kurios daliniai būtų 
savanoriškai organizuojami pa
čių gyventojų visose Lietuvos 
vietovėse. Tuometinis organiza
cijos tikslas buvo padėti Lietu
vos kariuomenei kovoti su užsie
nio ir vidaus Lietuvos priešais. 
Ta organizacija pavadinta šaulių 
Sąjunga.

Nepriklausomybės kovoms 
vykstant, nemažas šaulių skai 
čius žuvo, paaukodami savo gy
vybes už Tėvynės laisvę. Kovoms 
užsibaigus, šauliai, šalia karinio 
parengimo, stipriai įsijungė į 
kultfirinį-visuomeninį darbą, or
ganizavo chorus, orkestrus, spor
to šventes, vaidintojų grupes, 
rengė įvairius kursus, paskaitas, 
pasilinksminimus, ragino' visus 
būti gerais patriotais ir pilie
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mirus, žmonai, dukroms, žentams, anūkams, 
giminėms ir artimiesiems bei jų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą —

Niagaros pusiasalio ramovėnai

"GOD BLESS YOU, JUDGE"
Toronto “Daily Star” humoristas 

Gary Lautens aprašė “Daily Star” 
dienraštyje neva sceną iš teismo sa
lės, kur išryškėja madinga tendencija 
šalinti religiją iš viešojo gyvenimo. 
Čia sutrumpintai pateikiama jo hu
moreska. Tai esąs “herezinis” teismas 
pagal 1969 metų stilių.

Teisėjas: Įveskite kaltinamąjį.
Kaltinamasis: Aš esu čia, pone 

teisėjau.
Teisėjas: Kuo šis žmogus kal

tinamas?
Kaltintojas: Jis kaltinamas ke

turiais herezijos punktais, pone 
teisėjau.

Teisėjas: Paaiškinkite smul
kiau.

Kaltintojas: Moralybės valdi
ninkai gavo slaptą pranešimą, 
jog kažkas keisto vyksta “Sir 
Charles Templeton” viešojoj 
mokykloj. Specialus padalinys 
nuvyko į tos mokyklos 17-tą kla
sę 1969 m. rugsėjo 30 d.

Teisėjas: Ar tie valdininkai 
greitai buvo įsileisti mokyklon?

Kaltintojas: Ne, pone teisėjau. 
Jie klausėsi išorinėj klasės durų 
pusėj.

Teisėjas: Tai ką jie išgirdo?
Kaltintojas: Vaidininkai patys 

tai pasakys. Jie girdėjo klasėj 
giedant “Jėzus myli mane”.

Teisėjas: Ar tikrai taip buvo? 
Ar tikrai jie girdėjo?

Kaltintojas: Tikrų tikriausiai! 
Mokytojas vadovavo, o vaikai 
choru pritarė: ’’Jėzus myli ma
ne”.

Teisėjas: Sakykite toliau ...
Kaltintojas: Moralybės valdi

ninkai kreipėsi į m-klos vedėją, 
norėdami gauti žinių, ar tai tokia 
tos mokyklos tvarka, ar kurio 
nors mokytojo išmonė ...

Teisėjas: Kaip reagavo vedė
jas?

Kaltintojas: Jis buvo sukrėstas 
ir nenorėjo patikėti, kad “Jėzus 
myli mane” galėtu būti giedama 
jo mokyklos klasėje...

Teisėjas: Ar klasėj dar buvo 
giedama, kai moralybės valdinin
kai kartu su m-klos vedėju atėjo 
Į klasę?

MOHAWK Į 
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čiais. Todėl nenuostabu, kad bol
ševikams okupavus Lietuvą vie
na iš pirmųjų buvo uždaryta-lik- 
viduota Šaulių Sąjunga. Daugelis 
jos veikėjų-narių buvo suimti, 
terorizuojami ir išvežti į Sibirą.

Gyvenant išeivijoje, prieš 15 
metų šaulių organizacija vėl bu
vo atkurta Kanadoje ir J. A. 
Valstybėse, kur rado savo veik
lai palankų pritarimą visuome
nėje. Praeitais metais įsteigta ir 
Kanados Šaulių Rinktinė su būs
tine Toronte, 23 Alhambra Ave, 
Toronto 3, Ont.

50 metų Šaulių Sąjungos įsi- 
stęigimo garbingai sukakčiai at
žymėti Kanados šaulių Rinktinė 
kviečia buvusius šaulius-šaules ir 
karius, pasikvietus talkon lietu
viškąjį jaunimą, jungtis į esan
čias šaulių kuopas. Kur jų nėra, 
imtis inciatyvos įsteigti naujų 
šaulių vienetus. Tenelieka nei 
vienos lietuviškos kolonijos, 
ypač Kanadoje, kurioje nebūtų 
tos garbingos organizacijos. -

Kanados Šaulių Rinktinė

Kaltinamasis: Ne. Tada vaikai 
jau . giedojo “Jėzus šviečia 
mums”. Valdininkai išlaužė du
ris, suėmė mokytoją, 28 moki
nius ir moterį valytoją, kaltinda
mi juos dalyvavimu krikščionių 
susirinkime. Keturi vaikai, ku
rie nuolat žliumbė ir buvo labai 
neramūs, greitai buvo paleisti 
namo...

Teisėjas: Ar kaltinamasis mo
kytojas priešinosi, kai buvo su
imamas?

Kaltintojas: Faktiškai ne, tik 
buvo nugirstas prasitarimas: “Aš 
žinojau, kad tai tik laiko klausi
mas”.

Teisėjas: Ar yra kitų įrody
mu?

Kaltintojas: Taip. Kaip kaltės 
įrodymas — yra klasės lenta, ku
rioje ryškiai įrašyti žodžiai krei
da: “Jėzus nori manęs”.

Teisėjas (į kaltinamąjį): Ar tu
rite pasiteisinimą, jaunasis vyre?

Kaltinamasis: Mano vienintelė 
ir gal pagrindinė problema, po
ne teisėjau, yra ta, kad aš kilęs 
iš gerų namų. Aš bendravau su 
gerais draugais iš pat mažų die
nų. Mes pradėjom eiti į bažny
čias, skautų buklus, kalbėti mal
dą prie pietų stalo. Taigi, dar 
prieš sužinodamas šios blogybės 
pasekmes, aš jau buvau, galima 
sakyti, pririštas prie religinių 
giesmių, maldos ir t.t.

Teisėjas: Aš neturiu laiko 
klausytis jūsiškės liūdnos istori
jos-. Paeal musu dabartinės val
džios politiką, jūs buvot pagau
tas skleidžiant religiją klasėje, 
ku’* nrivalėjo būti mokoma tik 
matematikos, kitų mokslinių ži
nių, sekso ir t.t. todėl aš ir įsa
kau prirakinti jus prie skaitytu
vo iki gyvos galvos.

Kaltinamasis: Suprantu jus, 
pone teisėjau. Jūs vykdote tik 
savo pareigas. “God bless you”!

Teisėjas: Dar 25 doleriai už 
teismo įžeidimą ... Kitą bylą 
prašau!...

Sulietuvino Pr. Alšėnas

kus pabudino keturių malūn- oradėti tiesioginių derybų su su- a15** “S1 asmenys jau suns lai- 

leista atidaryti aJSZ
se sėdėjo iki dantų a 
“raudonieji velniai”

,ę

jau užėmė salos aerodromą. Ki
tose salos vietose išsikėlė dar 
300 “velnių” iš lai""300 “velnių” iš laivų “Minerva” 
ir “Rotsei”. Be parašiutininku, į 
salą dar buvo atgabenti 32 “ho
biai” — policininkai tiesiai iš 
Londono. Įsiveržėliai nesutiko 
jokio ginkluoto pasipriešinimo ir 
tuoj ėmė dalinti gyventojams at
sišaukimus. Juose buvo aiškina
ma, kad okupacijos tikslas nėra 
prievarta grąžinti angviliečiams 
kaimyninių šv. Kristoforo ir Ne
vio salų federacinę santvarką, 
kurios jie nenori. “Mūsų tikslas 
— padaryti galą grėsmei, kad 
galėtumėt gyventi ramybėje ir 
reikšti savo nuomonę be bai
mės” — aiškino atsišaukimas.

Išvijo policiją
1967 m. britai sudarė federa

ciją iš Šv. Kristoforo, Nevio ir 
Angvilijos salų, kuriose gyvena 
60.000 žmonių — tik 10% Ang
vilijoj. Federacijos sostine ir 
politiniu bei ekonominiu centru 
tapo Šv. Kristoforo saloje esantis 
miestas Basatere, kadaise di
džiausia vergų prekyvietė Vaka
rų Indijos salyne. Britai pasiliko 
teisę diktuoti užsienio politiką ir 
saugoti federaciją nuo užpuoli
mo.

Angviliečiai pradėjo skųstis, 
kad Basaterės valdžia jais per- 
mažai rūpinasi. Jie ypač įsižeidė, 
kai federacijos ministeris pirmi
ninkas R. Bradshaw nepravedė 
Angvilijoj laiku rinkimų į vieti
nes tarybas, kaip buvo žadėjęs. 
Salelėje, kurios dydis 15x4 my
lių, prasidėjo teroro veiksmai 
prieš Besaterės vyriausybę — 
buvo sudeginta Besaterės vieti
ninko rezidencija. Po to ginkluo
ta gauja užpuolė prokuroro rezi
denciją ir policijos būstinę. Kitą 
kartą buvo padegta šv. Kristofo
ro radijo stotis. Pagaliau 1967 
m. gegužės 31 d. 250 ginkluotų 
angviliečių išvijo iš savo salos 17 
centrinės vyriausybės policinin
kų ir pradėjo visus savo reikalus 
patys tvarkyti.

Federacijos vyriausybė krei
pėsi į britus pagalbos, bet pasta
rieji atsakė, jog tai salų vidaus 
reikalas. P. Adamsas tapo Ang
vilijos faktinuoju ministeriu pir
mininku ir tuojau pradėjo tei
rautis pas amerikiečius, ar jie 
norėtų prisijungti Angviliją to
kiu pat pagrindu kaip Virgin sa
las, kurios yra JAV teritorija, ne

Ramiojo vandenyno pakrantėmis
STASYS DALIUS

(Tęsinys iš pr. numerio)
Nejuokais tikrino
Už tilto prie būdelės stovi jau 

El Salvador kareiviai, prie muiti
nės keletas automobilių ir sunk
vežimių laukia patikrinimo. Ap-. 
link pilna bevaikščiojančių žmo
nių. Muitinėje daug popierizmo 
užpildant blankus automobilio ir 
vairavimo leidimui. Labiausiai 
erzina nepaprastai smulkus ir lė
tas lagaminų tikrinimas. Mato
me, kad iš sunkvežimių iškrau
nami daiktai, bet manome, kad 
turistų savuose automobiliuose 
tiek nečiupinės. Bet kur tau! 
Tenka iš automobilio visus ryšu
lius iškrauti. Juos čia atidžiai pa
tikrina.

čia pat dar pasitinka pinigų 
keitėjai, kurie maino Gvatema
los “quetzal” ir Amerikos dole
rius į El Salvador “colon” pini
gus, kurių vienas “colon” vertas 
40 amerikinių centų. Apšepę vy
rai skuba nuo vieno automobilio 
prie kito su storais pluoštais pi
nigų rankose, kviesdami ir pra
šydami keleto centų už patarna
vimą Nuostabu, kad jie keičia 
tokiu pat kursu kaip banke, visai 
nebandydami turistus apgauti.

Kiek pavažiavus, atsiranda ant 
kelio daug pėsčiųjų — moterų 
su nešuliais ant galvos, kaip tai 
priimta šiuose kraštuose. Bulių 
flegmatiškai traukiami dviračiai 
vežimai, plačiai išsiskėtę, užima 
pusę kelio. Privažiuojame mies
telius ir kaimus tirštai apgyven
tus. žmonių pilnos gatvės.

Mažiausia respublika
El Salvador yra mažiausia iš 

visų Vidurio Amerikos valsty
bių, prisiglaudusi prie Ramiojo 
vandenyno pakraščio, vienintelė 
neturinti priėjimo prie Atlanto 
vandenyno. Kraštas teturi apie 
8000 kv. mylių ploto, kuriame 
yra 3 mil. gyventojų. Senovėje 
čia gyveno “pipil” indėnai, gimi
ningi actekams Meksikoje, kurie 
buvo išvystę augštą kultūrą, su
darę hieroglifinį raštą, kuris iki 
šiol nėra išskaitytas. Vėliau, kaip 
ir visą Vidurio Ameriką, tris 
šimtmečius valdė ispanai, kol 
1821 m. revoliucijos keliu gavo 
nepriklausomybę. Valdoma kas 
Šeši metai renkamo prezidento.

Si respublika yra mažiausia, 
tačiau tankiausiai apgyventa. 
Turi daug gražių vietų su ugni
kalniais, vulkaniškos kilmės eže

biscii. _ __ _
už visišką salos ~ *“““* *_*mybę 

 

ir tik 5 — prieš. ’Balsavo % tu
rinčiųjų teisę.

Britų pastangos
Rugpjūčio mėnesj britų ir ki

tų Karibų salų vyriausybių pa
stangomis buvo pasiektas “Bar
bados susitarimas”, pagal kurį 
Angvilijai turėjo būti suteikta 
didesnė autonomija senosios fe 
deracijos apimtyje. Angvilijos 
atstovas Adamsas šį susitarimą 
pasirašė kartu su kitais trimis sa
vo delegacijos nariais, bet liku
sieji šeši angviliečiai nepasirašė. 
Jų tarpe buvo ir dabar išgarsėjęs 
R. Websteris.

Kai delegacija iš Barbados grį- 
žo'į Angviliją, įpykę angviliečiai 
paneigė šį susitarimą, pavarė 
Adamsą iš pareigų ir išsirinko 
prezidentu Websterį — adven
tistą dvasininką ir milijonierių.

Tokioje netikroje būklėje, be 
konstitucijos, be kitų pripažini
mo jie išbuvo iki 1969 m. vasario 
5 d., kai antrasis plebiscitas pa
tvirtino Harvardo profesoriaus 
R. Fisherio suprojektuotą kons
tituciją pagal JAV pavyzdį ir 
paskelbė Angviliją respublika. 
Tuo buvo nutraukti ne tik pas
kutiniai ryšiai su “motina Brita
nija”, bet ir su valstybine angli
konų Bendrija. Dar prieš antrąjį 
plebiscitą britai į Angviliją pa
siuntė savo atstovą A. Lee, kuris 
turėjo rasti išeitį iš politinės 
maišaties. Lee aiškino, kad Ang- 
vilija yra per maža ir perdaug 
neturtinga, kad galėtų savaran
kiškai gyventi. Atrodo, kad ir pa
tys angviliečiai tą supranta, nes 
jie pradžioje kreipėsi į amerikie
čius, o vėliau britus, kad jie juos 
paimtų i savo globą. Vieno jie 
nenori*— grįžti į senąją šv. Kris
toforo - Nevio federaciją, kurios 
min. nirm. Bradshaw grasino 
Angviliją paversti dykuma.

Sąmyšio pavojus
Angvilijos atskilimas nuo fe

deracijos gali būti viliojančiu pa
vyzdžiu kitoms aplinkinėms sa
lelėms. šiuo metu Barbados sie
kia atsiskirti nuo Antigvos, Ca- 
riacou nuo Grenados ir Tobago 
nuo Trinidado. Toks susiskaldy
mas atneštų chaosą į šiaip paly
ginti ramų kurortinį rajoną. Ku
bos Castro gaį tik ir laukia pro
gos išplėšti savo įtakai. Dar di
desnis yra ekonominio išnaudoji
mo pavojus, kurį anglai kaip tik 

rais, turtingais laukais, kuriuose 
auginami kavos medeliai, med
vilnė ir cukrinės nendrės. Beva
žiuojant šiuo keliu, matosi ky
šančios ugnikalnių viršūnės, be
sitęsiančios visu pakraščiu. Kai- 
kurie vulkanai, kaip Santa Ana 
ir San Miguel, ir dabar retkar
čiais rūksta.

Kaip atlaiduose
Privažiuojame Ahuachapan 

miestą, kurio gatvės pilnos žmo
nių, kaip per atlaidus Lietuvoje. 
Labai palenga persiiriame tą 
skruzdėlyną ir atsiduriame vėl 
laukuose, kur matosi kylą garų 
debesys ir visa apylinkė pasken
dusi rūke. Tai nuo vulkaninės 
kilmės geizerių, kurie šaudo 
dumblą ir’garus į orą. Visam 
pelkėtam plote dumblas verda, 
kunkuliuoja ir burbuliuodamas 
sproginėja. Labai daug kur pa
kelėse pardavinėjami vaisiai: 
apelsinai,' bananai, sultingi ana
nasai.

Netrukus pasiekiame antrą di
dumu miestą Santa Ana, kur gat
vės irgi prisikimšusios žmonių. 
Nesustodami pravažiuojame šį 
miestą, trumpai žvilgtelėję į go
tiškojo stiliaus katedrą, per ku
rios aikštę tik vėžlio žingsniu 
prašliaužtame. Šis miestas yra 
didelis prekybos centras.

Nuo Santa Ana per tankiai ap
gyvendintas vietoves geru keliu 
artėjame prie krašto sostinės 
San Salvador. Iš tolo matyti San 
Salvador ugnikalnio viršūnė, iš
kilusi virš 6000 pėdų virš mies
to. Miestas stovi vulkano papė
dėje. Pats ugnikalnis plikas, 
tamsiai nilkos akmeninės spal
vos, be jokių augalų ir gyvybės 
ženklo.

Išganytojo statula
Prieš miestan įvažiuojant, gra

žiam bulvare stovi didelė Kris
taus statula ant augštos pakylos, 
ištiesusi rankas bei laiminanti 
miestą. Balta, augšta statula gra
žiai derinasi su miesto vaizdu, 
užpildydama vulkano pilkos 
spalvos nykumą. San Salvadoro 
mieste yra arti pusės milijono 
gyventojų. įvažiuojant iš vakarų 
pusės, matyti susispietusios už
sienio valstybių ambasados, pa
siuntinybės ir konsulatai. Labai 
stilingi kaikuriu ambasadų pa-

Mieste kiek paklaidžiojom, kol

kas stengiasi suvilioti Websterį 

rūmus ir gal net įsteigti narkoti
kų prekybos punktus.

Viliojantys pasiūlymai
Ir kokių tik pasiūlymų angvi

liečiai negavo! Vienas kanadietis 
norėjo pne jų salos nuleisti savo 
viešbučio-laivo inkarą. Tą laivą 
jis nusipirko pasibaigus EXPO 
‘67. Amerikiečių gydytojas pra
šė leidimo atvykti salon su maši
na, kuri “išgydo visas ligas”. Ki
tas žydų kilmės pilietis iš Kini
jos su škotišku sijonuku ir ciga
ru burnoje ilgai bandė įkalbėti 
religingą salos tarybą, kad jam 
leistų steigti “laisvos meilės ko
loniją”.

Pats atkakliausias buvo ame
rikietis J. N. Holkomas iš St. 
Lauderdale, Floridos, kuris iš 
pradžių pasiūlė angviliečiams 
jiasratyti cemento blokų gamyk- 
ą ir mokėti jiems $500 į metus. 

Kai angviliečiai nesutiko, jis pa
sisiūlė tapti salos vyriausiojo 
teismo teisėju, pats nebūdamas 
teisininku. Jam pasisekė susi
draugauti su prezidentu Webste- 
riu, kurio britai nepripažįsta, bet 
kurį vietiniai labai gerbia.

Išnaudotojai
Britų žvalgyba susidomėjo 

Holkomu ir išaiškino, kad jis 
1948 m. buvo suimtas, nors ne
teistas už narkotikus Kaliforni
joje. Ten pat keleriais metais vė
liau jį suėmė už svetimų telefo
ninių pasikalbėjimų klausymą. 
Pagaliau 1965 m. jis vėl buvo su
imtas už nemokėjimą alimentų. 
Kurį laiką Holkomas tarnavo 
Floridos miestelio valdyboje, 
kol žmonės sužinojo jo praeitį.

Kovo 19 d. kartu su ^parašiuti
ninkais Angvilijoje išsikėlė ir 
keli Scotland Yard inspektoriai. 
Jie tuoj pat ėmė tardyti Holko- 
mą, kaip ir kitus svetimšalius sa
loje. ir tą pačią dieną įsakė jam 
kartu su kitais keturias ameri
kiečiais išvykti iš salos.

Dabar Angviliją yra valdoma 
Britanijos vietininko Lee. Daug 
kas jau apsiprato su padėtimi, 
tik pasaulio spalvotieji vis dar 
prikaišioja britams, kad prieš 
juoduosius Angvilijoj jie padarė 
tai, ko nesiryžo padaryti prieš 
baltuosius Rodezijoj. Pastarieji 
irgi prieš britų valią paskelbė 
nepriklausomybę ir sudarė baltą 
rasistinę vyriausybę, kuri ir da
bar tebevaldo šalį.

susiradom numatytą viešbutį 
“American. Guest House”. Tai 
didelis ispaniškos statybos pasta
tas, perdirbtas į viešbutį. Yra au
tomobiliams pasistatyti kiemas, 
bet dauguma palieka automobi
lius ant gatvės po viešbučio lan
gais. Mums patarė irgi taip pada
ryti, nes gatvėje esą lygiai sau
gu, kaip ir kieme. Viešbutyje 
randame keleivių, kurie kalba 
angliškai, tad tuojau gauname 
visą informaciją kas lankytina ir 
kaip geriausiai pasiekti norimas 
vietas. Miestą pasiekėm apie 1 v. 
p. p., tad persirengę nuvažiuoja
me į Gvatemalos konsulatą gauti 
vizos grįžti. Konsulatą randame 
uždardą, nes vidurdienio “sies
tos” metas ir niekas nedirba. Tu
rėjome palaukti, kol “siesta” pa
sibaigė ir įstaigą atidarė.

Neįsileidžia negrų
Grįžę einame į miesto centrą. 

Atrodo, kad nėra dirbančiųjų — 
visi vaikštinėja gatvėse. Aikštės 
šone valdžios rūmai, toliau ka
tedra, kurioje vyksta pagrindinis 
remontas. Tuojau už valdžios rū
mų didelis turgaus plotas, kur 
sukrauta gausybė tropikinių vai
sių ir kitų gėrybių. Tolokai ant 
gatvės ir šaligatvių išsidėstę pre
kes sėdi pardavėjai, kurie truk
do pėstiesiems praeiti. Bet į tai 
niekas nekreipia dėmesio — jei 
negali praeiti šaligatviu, žygiuo
ja gatve.

Krautuvės pilnos įvairiausių 
prekių. Daug vokiškų firmų at
stovybių ir prekybos bendrovių. 
Kraštas gerokai provokiškas ir 
visa, kas vokiška, proteguojama, 
pradedant vokiečių turistais, ku
riems nereikia vizų. Taip pat 
griežtai vykdoma rasinė politika. 
Tai vienintelis kraštas Vidurio 
Amerikoje, kur neįsileidžiami 
negrai.

Mieste daug policijas ir karei
viu, kurie vaikščioja grupėmis 
šaligatviais. Aplamai šiose vals
tybėse daug kur pamatysi uni
formuotus ir ginkluotus bevaikš
čiojant. Sekantį rytą pamatėme, 
kad kaikuriu gatvių šaligatviai 
ir namų sienos buvo išteotos de
gutu- Mat, yyko ispaniško sti
liaus rinkiminis vajus valstybės 
prezidento vietai. Priešingų opo
nentų paveikslai kartu su sieno
mis ir šaligatviais ištepami de
gutu.

(Bus daugiau)

tragiškai mirus, jo seserį, K. L. K. Moterų Draugijos 
Hamiltono skyriaus pirmininkę S. RAKŠTIENĘ, jos 
vyrą ir visas gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime —

K. L. K. Moterų Draugijos Hamiltono 
skyriaus valdyba

tragiškai žuvus, jo MAMYTEI, žmonai, sesutėms ir 
giminėms reiškiame nuoširdžiausią užuojautą bei 
kartu liūdime —
I. V. Penkauskai G. B. Trinkai

S. Juozapavičius

Kaip sutaupyti mokesčius apskaičiuojant?
B. VAIČAITIS

Kanados mokesčių mokėtojas, 
susitaupęs, kad ir nedidelę su
mą, santaupas gali investuoti ir 
gauti pajamų palūkanų ar divi
dendų pavidale. Dividendas su
prantamas kaip dalis pelno 
bendrovės, kurios šėrus asmuo 
yra pirkęs. Investuojama per
kant paskolos lakštus, šėrus ar 
hipotekines paskolas (mortgage), kesčius". Tokiais liesais metais 

pardavus bankui kuponus, bus 
išvengta mokesčių.

Indėliai “Trust” bendrovėje
“Trust” bendrovės ir bankai 

priima indėlius terminuotam lai
kui — vieneriem ar trejiem me
tam ir priskaito palūkanas, saky
sime, kas šeši mėnesiai. Priskai- 
tytas palūkanas prideda prie jū
sų pagrindinio indėlio, ant kurio 
vėl auga palūkanos (compound 
interest).

Tokioje specialioje sąskaitoje 
padėtas indėlis dauginasi metai, 
iš metų ir už priaugusias palūka
nas nereikia mokėti mokesčių. 
Apie tokių indėlių priaugusias 
palūkanas* “Trust” bendrovės 
nepraneša mokesčių departa- . 
mentui, kol tas indėlis nebus iš
imtas iš “Trust” bendrovės. Taip 
pat jums nebus siunčiamos T4 
atkarpėlės už priskaitytas palū
kanas.

Tokias palūkanas reikia pridė
ti prie savo pajamų, kai išimsite 
indėlį su palūkanoms iš “Trust” 
bendrovės. Planuojant mokes
čius, tokį indėlį galima išimti 
tais metais, kai bus numatoma 
mažiausia pajamų.

žinant, kad namas duotų dau
giau pajamų, negu indėlis pasiti
kėjimo bendrovėje, galima išė
mus indėlį su palūkanomis pirkti 
namą. Perkant namą kalendori
nių metų pabaigoje, sakysime, 
lapkričio 1 d., nuomos bus su
rinkta pirkimo metais nedaug, 
bet namo amortizacija leidžiama 
nurašyti už pilnus metus nuo na
mo pirkimo vertės. Susidarys 
stambi suma išlaidų. Tuo būdu 
jūsų pajamas iš palūkanų pa
dengs (absorbuos) namo pilnų 
metų amortizacija ir gautomis iš 
banko palūkanomis jūs nepadi
dinsite savo grynų pajamų.

Namą parduodant
Pardavimas šeimos gyvenamo

jo namo (residence), kuris neįė
jo į jūsų pajamom gauti šaltinį, 
t. y. nebuvo nuomojamas, nežiū
rint ar parduosite už daugiau nei 
pats mokėjote ar su nuostoliu— • * • « v •   • • •
mo atžvilgiu neturi Įtakos.

Kita situacija nusidaro par
duodant nuomojamą namą, iŠ 
kurio buvo gaunamos pajamos 
nuomų pavidale. Imkime pavyz
dį: 1956 m. namas buvo įsigytas 
už 380.000,1968 m. parduotas už 
$95.000; 1968 m. namo, pagal 
knygas, vertė — $50.000. Par
duodami namą, gavome daugiau 
nei patys buvome mokėję: $95. 
000—80.000=15.000. Taigi, $15. 
000 yra pelnas (capital gain). Nuo 
tokių pajamų Kanados mokesčiai 
nemokami, nes dar nėra įvestas 
“capital gain” mokestis.

Bet dar neviskas. Namo origi
nali vertė yra $80.000; knyginė 
vertė 1968 m. buvo $50.000. Tai
gi, namo vertė, pagal knygas, yra 
nenurašyta už $50.000. Tokią su
mą turi ir mokesčių departamen
tas. nes kasmet duodamas prane
šimas užpildant mokesčių for
mas. Jeigu atimsime iš origina
lios vertės knyginę verte, gausi
me amortizuotą sumą $80.000— 
50.000=30.000. Ta amortizuota 
suma susidarė iš kiekvienais me
tais nurašomos amortizacijos.

Pardavus namą už $95.000 at
gauta visa amortizuotoji suma 
$30.000. Ta suma vadinama įsta
tyme “recuptured depreciation”. 
Atgautoji amortizacijos suma 
privaloma pridėti prie kitų paja
mų mokant mokesčius. Jeigu bū
tų' įvestas Kanadoje “capital 
gain” mokestis, tai už šia namo 
nardavimo operaciją reikėtų pri
dėti prie metinių pajamų $3.000 
4-15.000= išviso $54.000. Žino
ma. reikia iš tų pajamų atimti iš
laidas ryšium su pardavimu — 
už skelbimus, advokato patarna
vimus, agento nuošimtį ir pan.

ir nėra parduodami bankams, tol 
palūkanos nėra pridedamos prie 
metinių jpajamų. Todėl savo pa
jamas uz kuponus nuo paskolos 
lakštų tik tuomet reikėtų nukirp
ti ir pristatyti bankui apmokėti, 
kai jūsų pajamos yra mažiausios 
arba visai neturima pajamų, už 
kurias privalėtumėte mokėti mo

Dividendai
Reikia atsiminti, kad bendro- ' 

vės moka nuo savo pelno mokes
čius Bendrovė, sumokėjusi mo
kesčius nuo savo gauto pelno, li
kusią pelno dalį, skiria dividen
dams. mokėti. Tokie iš bendrovės 
gauti dividendai turi 20% kre
ditų mokant mokesčius, t. y. at
skaitoma iš mokesčių mokėtojo 
pajamų. Turint tokių bendrovių 
šėrus (akcijas), reikia, mokant 
mokesčius nuo gautų iš bendro
vės dividendų, atskaityti 20% ir 
įrašyti į atitinkamą skiltį blan
ke, kur bus atimama iš* gautų 
metinių pajamų. Pavyzdžiui, jei
gu tokių dividendų 1968 m. gau
ta $600*- tai kreditų skiltin rei
kėtų įrašyti 20%'iŠ $600, t. y. 
$120.

Be to, už dividendus, gautus iš 
kasyklų, žemės alyvos ir natūra
lių dujų bendrovių duodama dar 
20%, kreditų už jų dividendus 
kaipo amortizacija (defletion) tų 
kasyklų žaliavų, nes jų žaliavos 
ilgainiui išsibaigia ir tokios ka
syklos yra amortizuojamos (nu
rašomos).

Tokiose bendrovėse investavi
mas yra naudingesnis už pinigų 
laikymą bankuose ir pasitikėji
mo (trust) bendrovėse, nes ban
kų palūkanos visos įrašomos į 
pajamas ir jokių kreditų neduo
dama.

Nekilnojamas turtas
Investavimas santaupų į nekil

nojamą turtą irgi turi tam tikrų 
pliusų, lyginant su santaupomis 
banke, pajamų mokesčius ap
skaičiuojant. Nuomojant namą, 
be visų išlaidų, kurios susidaro 
namo išlaikymui, dar galima at
skaityti ir namo amortizaciją 
nuo pirktos namo vertės: 10% 
mediniam ir 5% mūriniam na
mui. Be to, miestuose namų ir 
sklypų vertė didėja, kartu auga 
ir jūsų investuotas kapitalas.

Namą perkant tais metais, kai 
jūsų pajamos ypatingai dide
lės, galima sutaupyti daug mo
kesčių. Pvz medinis narnas 2 bu- 3U
tu bortas 1969 m- gruodžio 1 d. jūsų pajamom mokesčiu mokėji- uz $25.000. Nuomos gaunama • r. •»._..................... -
$300 mėnesiui. Skaičiuojąnt 
1969 m. pajamas iš namo, įrašo
ma, kad gauta tik $300. To na
mo išlaidas už 1969 m. sudarys 
grubdžio mėnesio visos išlaidos 
— $60, be to, prie išlaidų reikia 
pridėti 10% namo amortizaciją 
už pilnus 1969 metus — $25.000 
iš 10%=$2.500. Bendros to na
mo išlaidos yra $2.5004-60= 
$2.560. Atėmus išlaidas iš paja
mų, namas šiais metais duoda 
$1.860 nuostolį. Mokesčių depar
tamentas, mokant 1969 m. mo
kesčius, leidžia atimti gautą 
nuostolį iš kitų pajamų arba jū
sų metinių uždarbių. Atėmus iš 
jūsų kitų pajamų namo nuostolį 
$1.860, jūsų grynos pajamos su
mažės, tuo pačiu sumažės ir mo
kesčiai.

Palūkanas, sumokėtas už pa
skolą pastatui pirkti, galima į- 
skaityti į namo išlaikymo išlai
das arba atimti iš kitais būdais 
gautų pajamų, bet palūkanų, su
mokėtų už skolą gyvenamam na
mui pirkti, negalima atimti iš sa
vo pajamų. Rezidencinis namas 
nėra verslas. Aplamai, palūka
nos tik tuomet yra laikomos iš
laidomis ir galima atimti nuo pa
jamų apskaičiuojant mokesčius, 
jeigu skola buvo paimta verslui 
finansuoti: pirktas namas nuo- 
mojimui, pirkti paskolos lakštai 
ar akcijos verslo tikslams, iš ku
riu tikimasi gauti arba gaunama 
pajamų.

Paskolų lakštai
Mokesčių departamentas ne

reikalauja įskaityti į pajamas už 
paskolos (bonds) lakštų kuponus

nai nėra nukerpami nuo
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ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
Paaiškinimai dėl nepasakytos kalbos

Balandžio 17 d. “Tėviškės Ži- miausia norėčiau pabrėžti, kad tačiau vakaro publikos reakcija 
burtuose” buvo išspausdintas laureatas nėra šventės “tvėrė- buvo labai aiški: “Kaip tat? Ap- 

ArkVfZion laiirootomc Avwri vie ion nn_

premijos įteikimo iškilmes Dėt- ir “Draugo” redakcija. Jei mes 
roite kovo 20 d. Kadangi šiemet nebūtume tos šventės “sutverę”,
♦ nn 1 1 mot OO -izvc*tas iškilmes rengė “Draugo” re
dakcija kartu su Lietuvių žurna
listų Sąjungos centro valdyba, 
kūnai man tenka vadovauti šios 
kadencijos metu, ir kadangi 
Gliaudos “nepasakytoje kalboje” 
dalykai vaizduojami kitaip, tai 
prašau p. Redaktorių paskelbti 
siuos mano paaiškinimus.

Pradžioje, kreipdamasis į me
cenatą kun. B. Sugintą, J. Gliau
dą pasisako labai gerbiąs kuni
giją, iš kurios, tarp kitko, esąs 
gavęs “našią ideologinę įkrovą”. 

.Toliau jis sako, kad premijos 
įteikimo iškilmėse iškilusi “sub
tilumo stokos banga, kuri tėškė 
ir daug ką pažeidė manyje”. Ko
dėl tėškė ir pažeidė? Todėl, sako 
J. Gliaudą, kad “rašytojas bet- 
kokiose aplinkybėse — “persona 
gratissima” ir kad “jam rengia
moje šventėje kiti tampa tik 
centro satelitais”.

Taigi, rodos, pakankamai aiš
ku: J. Gliaudai pasirodė, kad 
kažkas užginčijo jam priderančią 
pagarbą ir atsisakė būti jo sate
litais per premijos įteikimą. LŽS 
centro valdyba ir “Draugo” re
dakcija kaip tik buvo pasiruošę 
laureatą iškelti į patį iškilmių 
centrą, o tų abiejų garbingų ins
titucijų vadovybių nariai buvo 
pasiryžę apie tą centrą satelitiš- 
kai skristi. Laureatui buvo re
zervuota garbingiausia, vieta už 
prezidiumo stalo akademijos me
tu. Už to stalo sėdėjo satelitai: 
vyr. “Draugo” redaktorius, me
cenatas, vertintojų komisijos 
sekretorė, LŽS ir vertintojų ko
misijos pirmininkas ir gal svar
biausias satelitas — Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas. Mes, rengėjai, tikrai bu
vome sąžiningai pasiruošę atlikti 
satelitų pareigas, sukdamiesi ap
link “personą gratissimą” ir 
nieku būdu neiškrypdami iš 
mums nustatytų orbitų. Argi gali 
laureatas reikalauti dar prašmat
nesnės satelitų galaksijos, kaip 
kad mes turėjome per premijos 
šventę? Man bent rodosi, kad 
paminėtas satelitų kolektyvas 
nieku būdu negalėjo užtemdyti 
ar kaip nors “nesubtiliai aptaš
kyti” laureato vainiko spindesį. 
Aš manau, kad J. Gliaudą be pa
grindo įžiūrėjo tendenciją nu
stumti jį iš centro į antrą vietą.

J. Gliaudą į premijos įteikimo 
iškilmes buvo kviestas, tačiau ne 
tik nepasirodė, bet ir nieko neat
sakė. Atėjęs į pobūvį vakare, aš 
dar nežinojau, ar laureatas yra 
atvykęs, ar ne. Rengėjams buvo 
mįslė, kodėl jis neatvažiavo, ir 
tik dabar savo “nepasakytoje 
kalboje” tą paslaptį pats atsklei
dė. Jis sako, kad “keli motyvai 
nulėmė mano nedalyvavimą 
šventėje”.

Pirmoji priežastis, jo žodžiais, 
buvusi ta, kad literatūrinės šven
tės išvakarėse “vertintojų ir ren
gėjų atstovo” buvęs degraduotas 
“balsavimo būdas, kuriuo parink
tas geriausias varžybų kūrinys”. 
Nežinau, kas čia turima galvoje 
ir apie kokią “degradaciją” čia 
kalbama. Jei J. Gliaudą laiko 
“degradacija” tą momentą, kad 
premija nebuvo paskirta vien
balsiai, tai iš tikrųjų jis buvo 
“degraduotas”. Kita vertus, ne
aišku kaip galėjo būti “degra
duotas balsavimo būdas”, jei 
premijuotas veikalas buvo pa
rinktas Jury vertintojų komisi
jos slaptu balsavimu?

Kita priežastis buvusi ta, kad 
buvęs “degraduotas ir pats auto
rius paskelbiant lyg ir išankstinę 
pigaus skonio veikalo ir auto
riaus kritiką”. Gal kas ir “degra
davo” autorių spaudoje, bet man 
apie tai neteko girdėti. Greičiau
siai Įvyko tai, kad pats autorius 
pasijuto esąs “degraduotas” pa
skaitęs “pigaus skonio kritiką”. 
Tatai suprantama: tokie dalykai 
autoriams dažnai atsitinka. Rašy
tojas pasijunta labai “degraduo
tas” paskaitęs “pigaus skonio”, 
t. y. nepalanku savo veikalo įver
tinimą. Aš J. Gliaudą labai gerai 
suprantu, užjaučiu ir linkiu oa- 
keisti nuomonę apie “pigaus sko
mo” recenzijas, t. v. nusikratyti 
mintimi, kad jo veikalai turi vi
siems patikti.

Toliau jis sako, kad šventė bu
vusi “paskirta, remiantis tuo pa
čiu Šaltiniu, kažkokiam “nasioi- 
nidavimui”. Taigi, atrodo, kad J. 
Gliaudą, gyvendamas Los Anpe- 
lese, Detroite turi kažkokius in
formacijos “šaltinius”, kurie ji 
“painformavo”, jog iš premiios 
įteikimo šventės rengėjai norėję 
“pasipinigauti”. Turbūt Gliaudą 
$»alvoja. kad tokius pobūvius ga
lima surengti už nieką. Mes. ren
gėjai. dirbome daug, nuoširdžiai 
ir už tai susilaukėm priekaišto, 
kad surengėm “pasioinigavi- 
ma”... Bet ar galima būtu pa
sakyti. kad pats J. Gliaudą nieki
na doleri?

Toliau laureatas rašo: “Ir pa
daliau šventės tvėrėjo-laureato 
kelionė nebuvo apmokama”. Pin

s Kai- jas . anksčiau laureatams sven- moaeu Kelionę: argi jis jau ne- 
i”. Ta tęs “sutverdavo” “Draugas” či- galėjo apsimokėti savo kelionės 
yta per kagoje, o šiemet šventę “šutvė- gavęs iš “Draugo” 5.000 dole- 
nkurso rė” Detroite LŽS centro valdyba rių?”

Taigi, ar laureatas nepasirodė 
per premijos įteikimo iškilmes 
dėl savo “principingumo”, ar dėl 
to, kad jam nebuvo pasiūlyta ap
mokėti kelionės išlaidas?

J. Gliaudą paskelbė savo “ne
pasakytą kalbą”, o aš noriu Šiuos 
paaiškinimus baigti savo pasaky
tos per iškilmes, bet neatspaus
dintos kalbos paskutiniais žo
džiais, paimtais iš mūsų žmonių 
išminties šaltinių, kurie primena 
savęs augštinimą, ratuose veža
mą. žinoma, taip savo kalbos ne
būčiau baigęs, jei laureatas bū
tų teikęsis dalyvauti šventėje.

Vyt. Alantas

tai laureatas nebūtų jos “susi
tveręs”. Jeigu J. Gliaudą pamė
gintų “sutverti” kad ir nedidelę 
šventelę, tuomet pamatytų, kiek 
tatai pareikalauja darbo, laiko ir 
lėšų. Tuomet jis galbūt geriau 
suprastų ir mūsų pastangas.

Pobūvio metu salėje pasklido 
gandas, galbūt tų J. Gliaudos 
slaptųjų informacijos šaltinių 
paleistas, kad laureatas neatvy
kęs dėlto, kad jam nebuvę pasiū
lyta apmokėti kelionę. Aš tais 
gandais netikėjau ir netikėjau 
tol. kol pats J. Gliaudą nepasisa
kė savo “nepasakytoje kalboje”,

Hamiltono dramos mėgėjų 
teatras “Aukuras” Š. m. gegužės 
17 d. važiuoja į Detroitą su V. 
Krėvės “Mindaugo mirtimi”.

Jau nemažai laiko praėjo nuo 
šio veikalo premjeros Toronte. 
Po jos, neatbaidyti paskelbtos 
atšiaurios kritikos, aukuriečiai 
su “Mindaugo mirtimi” nuvyko 
į Čikagoje surengtą I-jį dramos 
festivalį. Nepabūgo “Aukuras”. 
Kaip kitos grupės, kiek galėjo, 
tiek pasiruošė ir duotą žodį iš
tesėjo. Čia pasiekė kaikuriuos 
laimėjimus: geriausio vyro akto
riaus žymenį parsivežė Alb. Sta- 
sevičius už Mindaugą; jaunųjų 
moterų klasėj buvo atžymėta D. 
Kudabaitė (Danguolės rolėje). 
“Mindaugo mirties” drabužiai 
irgi laimėjo žymenį. Jų eskizus 
paruošė 17-metė M. Repčytė, o 
atliko gausus būrys talkininkių. 
Netrukus ir Hamiltonas galėjo 
pamatyti savo teatro jėgas pui
kioje Westdale auditorijoje. O 
dabar, po kitų lengvesnių dar
bų, nenuilstanti grupė ruošiasi 
kelionei į Detroitą.

Nuostabu, kad daugiau nie
kas nerado valandėlės laisvo lai
ko pasakyti vieną kitą žodį apie 
“Aukuro” pastangas. Nežiūrint 
visų suklupimų ir trūkumų, sa
koma, buvo ir Šen bei ten blyks
telėjusių deimančiukų, kurių čia 
nejieškosiu, nes pažįstant šią 
grupę iš arčiau, šviesiausias yra 
jų darbas ir įdėtos pastangos. Jų 
pasiekti laimėjimai buvo ir yra 
daug didesni už parsivežtuosius 
žymenis.

Kūrybinis darbas beveik nie
kuomet nėra galutinai baigtas. 
Sakyčiau, geriau į viešumą išeiti 
su silpniau išbaigtu darbu nei 
po metų, kitų jį padėti į archy
vą. Teatro mėgėjų grupę išlai
kyti ir tobulinti gali tik viešas 
aktyvumas.

šiam veikalui režisorė pasirin
ko didesnę dalį “žalio” jaunimo, 
siekdama ne tiek užpidyti senų
jų aktorių eiles, kiek duoti pro
gos jaunimui pasireikšti, ugdyt 
naujas jėgas ir įtraukti juos į 
gyvą lietuvišką veiklą. Sakau — 
gyvą, nes kur kitur jie ras ge
resnę progą lavinti ir išlaikyti 
lietuvišką žodį? Jaunimas, nepai
sydamas kalbos kliūčių, su no
ru ir užsidegimu įsijungė į dar
bą; ryžosi pasiekti, kaip-pradžio- 
je atrodė, neįmanomo dalyko. 
Bet kantrybė, darbas ir užsispy
rimas davė netaip jau blogus re
zultatus.

Seniesiems “Aukuro” vetera
nams teko pakentėti! Darbas 
su nepatyrusiu jaunimu netaip 
lengvas. Ne tik patyrimo stoka, 
bet ir amžiaus spraga nelengva 
užlyginti. Žinoma, nemažesnė 
kliūtis geram pastatymui yra ir 
sąlygos, kuriose tenka dirbti.

Julius ir Ono Strodomskiai iš Delhi, Ontario, stambus lietuviškų rei
kalų rėmėjai, paaukojo Kanados Lietuvių Fondui $1.000

Nesuderinamas aktorių laisvalai
kis, tinkamų patalpų trūkumas 
nelengvina darbo. Iš tikrųjų, 
veikalo premjera dažniausiai 
tampa generaline repeticija, ku
rioje atsiranda ir scenovaizdis, ir 
drabužiai, kuriuose tenka atpa
žinti bendradarbius. Aišku, dir
bant tokiose sąlygose, su kiek
vienu veikalo pakartojimu vai
dyba gerėja. Ypač naujokai pri
pranta scenoje prie rampos švie
sos, jaučiasi daug laisviau.

“Mindaugo mirtyje” vyresnie
ji aktoriai, atsižvelgiant į vei
kalo ir sąlygų sunkumą, davė ką 
galėjo. Tiesa, žiūrovai, pažinda
mi juos iš ankstesnių pasta
tymų daugiau reikalauja. Bet tik 
truputėlį daugiau entuziazmo ir 
priekaištam vietos neliks! Sako
ma, kad judesiai buvo perdaug 
“berniški”. Bet tai yra mūsų se
nolių palikimas. Viena yra būti 
sumaniu ir drąsiu karo vadu, 
visai kas kita išlavintu, civili
zuotu didiku. Turtų gal netrūko 
mūsų didingiems senoliams, bet 
nemanau, kad jie manieromis la
bai rūpinosi gyvendami tarp ne
įžengiamų girių. Stokojant au
tentiškų žinių apie to meto gy
venimą, kiekvienas skirtingai 
įsivaizduojame ir interpretuoja
me.

Jeigu atkreipsim dėmesį į sce
novaizdį ir drabužius “Mindau
go mirty”, pastebėsim, kad tai 
jau nemėgėjiškas darbas. Čia pa
sirodo “Aukuro” grupės kruopš
tumas ir darbštumas. Visa tai 
prisideda prie, veikalo pastaty
mo.

Pamėginkime mūsų teatro 
mėgėjų grupes vertinti ne lygin
dami jas su profesijonalais, bet 
kreipdami dėmesį į tai, kiek ge
ro duoda šis darbas. Savo atvi
ru žodžiu ir atsilankymu turė
tume palaikyti mėgėjų teatro pa
stangas, pakelti nuotaiką. Turė
tume stengtis savo abejingumu 
neužgniaužti jaunime įsižiebu
sios kibirkštėlės, neatbaidyti jų. 
Labai dažnai mes, senieji, gal 
nejučiomis tai padarome. Džiau
kimės, kad jie turi noro dirbti, 
ir nereikės dejuoti, kad jauni
mas tolsta nuo lietuviškumo. 
Drauge turėtume būti dėkingi, 
kad atsiranda žmonių, kurie tu
ri kantrybės, pasiryžimo ir pa
sitikėjimo dirbti su mūsų atža
lynu. A. J. P.

City Driving School 
Pripažinta Ontario Safety Lygos, 
Baigę šią mokyklą gauna piges
nę autovežimio drauda. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST. 

Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331
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Čiurlionio Ansamblio kanklių orkestro vadovė Ona Mikulskienė. 
Jos vadovaujamas orkestras, kaip ansamblio dalis, dalyvaus kon
certe, kuris įvyks Toronto Ryerson instituto salėje gegužės 31, 
šeštadienį

TŪKSTANTIS LIETUVIŲ FONDUI
STEPAS JAKUBICKAS

Pasitaiko žmonių, kurių šir
dys nuo turto kietėja daugiau, 
negu rankos nuo darbo. Tokie 
žmonės dažniausiai neturi kil
nesnio tikslo. Jie yra kurtį, ne
regiai, neturį meilės nei arti
mui, nei savo tautai. Jie savo 
gyvenime temato tik save ir į jų 
rankas patekusį negyvą pinigą, 
kurį kietai suspaudę laikosi iki 
karšto ribos. Deja, nuo šios ri
bos tas turtas jau tampa bepras
mis, kaip ir jų visas gyvenimas.

Tačiau yra džiugu, kad iš lie
tuvių tokių užkietėjusių širdžių 
nepeVdaug pasitaiko. Jeigu išei
vijoje mes turime savo spaudą, 
knygų leidyklas, organizacijas, 
Tautos, Šalpos ir Lietuvių Fon
dus, šeštadieninės mokyklas, 
gimnazijas, chorus, ansamblius, 
operą ir kitas kultūrines insti
tucijas, tai reiškia, kad lietuviš
koj! išeivija yra gyva ir savo jė
gas aukoja tėvynei Lietuvai.

Vienas konkrečiausių mūsų iš
eivijos pastangų yra Lietuviu 
Fondo įsteigimas, kurio kapita
las kaupiamas nepriklausomai 
Lietuvai, o jo palūkanomis re
miama lietuviška kultūra, moks
las ir mūsų jaunimo pastangos 
išlikti gyvais Lietuvai.

Šiam tikslui Kanados lietuviai 
jau yra sudėję per $55,000. Yra 
užsimota sukelti pusę milijono. 
Ta suma bus pasiekta, jei visi 
suprasime ir įsisąmoninsime, 
kad Lietuvių Fondas yra mūsų 
Fondas ir mūsų testamentas Lie
tuvai, jei visi vieningai, kaip 
bitės, nešime pagal savo išgales 
— kas šimtinę, kas tūkstantine.

Man yra malonu pasidžiaugti ir 
lietuviškiai visuomenei pristatyti Ju
lių ir Oną Strodomskius, Delhi lie
tuvių bendruomenės narius, kurie 
šiomis dienomis įteikė Kanados Lie
tuvių Fondui visą tūkstantį dolerių. 
Tai pirmas toks stambus įnašas Lie
tuvių Fondui iš tabako augintojų ra
jono. Ta proga malonu pastebėti, jog 
Julius ir Ona Strodomskiai lietuviš
kų reikalų supratimu ir duosnumu 
yra plačiai žinomi. Prieš porą metų, 
man būnant KLB Delhi apylinkės 
valdybos pirmininku, iškilo reikalas 
Delhi gimnazijos kieme pastatyti pa
minklą, prie kurio nuolat plevėsuo
tų Delhi apylinkėse gyvenančių tau
tybių vėliavos. Mūsų tautinei vėlia
vai įsigyti KLB apylinkės valdyba 
to metu neturėjo pinigų. Buvo nu

A. a. Izabelę Matusevičiūtę prisimenant
Visiems, visiems keliu tuo reikia eiti. 
O grįžti niekam nevalia.

Putinas
Dienos nesulaikomai bėga, drauge 

nunešdamos metus amžių prieglobs- 
tin. Laiko tėkmėje retėja mūsų gre
tos. Negausiai tautai, ypač išeivijoje, 
kiekvienas žmogus brangus. Mus jau
dina. kai iš mūsų tarpo negrįžtamai 
pasitraukia žinomi veikėjai, pažįsta
mi, draugai ar giminės. Kiekvienas 
jų platesne ar siauresne prasme pa
lieka įmintų pėdų. Viena karta daro 
Įtakos kitoms kartoms. Be Adomo 
Mickevičiaus, Vinco Kudirkos, Mai
ronio, Tumo-Vaižganto, Vinco Krė
vės, Mykolaičio-Putino... mes nebū
tume tokie, kokie esame šiandien. 
Be vakar nebūtų šios dienos, be 
šiandien negalėtume laukti rytojaus.

S. m. balandžio mėnesį suėjo dveji 
metai nuo a.a. Izabelės Matusevičiū
tės mirties. Ji nepasižymėjo žygdar
biais, bet Toronto lietuvių gyvenime 
paliko savo pėdsakų, kurių dar ne
pridengė pernelyg storas dulkių 
sluogsnis.

Įsikūrusi Kanadoje, Izabelė neįlei
do šaknų svetimoje žemėje. Kaip 

tarta padaryti rinkliavą, bet vos kun. 
klebonui per pamokslą paskelbus 
rinkliavos tikslą, mano nustebimui, 
Julius Strodomskis priėjęs man pa
sakė: nevark, nedaryk tos rinkliavos, 
va, aš duosiu $300 ir tegu mūsų tau
tinė vėliava plevėsuoja ir atstovau
ja mums lietuviams. Kam tenka ar 
t^ks važiuoti trečiu keliu, atkreip
kite dėmesį į Delhi gimnazijos kie
mą — tenai ir dabar išdidžiai ple
vėsuoja mūsų tautinė vėliava Juliaus 
Strodomskio dėka. — Julius ir Ona 
Strodomskiai yra daug prisidėję prie 
Delhi lietuvių parapijos kūrimo ir 
dabar ją nuolat remia.

Ju’ius Strodomskis yra gimęs 1903 
m. istorinėje Kražių parapijoje, Ra
seinių apskrityje. Atitarnavęs Lietu
vos kariuomenėje, 1928 m. išvyko į 
Kanadą. Čia dirbo ūkiuose, miškuo
se ir fabrikuose įvairius darbus. Už
sidirbęs kiek pinigų, 1930 m. grį
žo Lietuvon. Tenai tėvas ir broliai 
nors valdė didelį Juodeikių dvarą, 
bet po gero pusmečio Julius vėl iš
vyko Kanadon ir pradėjo dirbti ta
bako ūkyje — pradžioje samdomu 
darbininku, vėliau pusininku; 1938 
m. vedė ir pirko savo tabako ūkį, 
kurį ir dabar tebeturi. Be to, dar 
p. Strodomskiai yra turėję Delhi 
viešbutį, Toronte didelius aparta
mentus, o šiuo metu netoli Delhi 
turi dar du tabako ūkius ir dvejus 
namus Delhi mieste. Vieną iš jų 
pirko tik prieš mėnesį laiko, kurio 
nupirkimas, pagražinimas ir baldai 
atsiėjo $65.000. Namo įrengimas ir 
aplinka yra pasakiškai graži. Namas 
stovi ant pusantro akro didumo skly
po, apsodinto pušaitėmis, beržais ir 
kitais medžiais. Į šiaurę nuo namo, 
kur yra įrengtos įvairios poilsiui 
vietos, kiek tik akys gali matyti, 
tęsiasi gražios Delhi apylinkės lygu
mos, o jose gražiai išdėstyti margu
liuoja tabako ūkiai.

Julius Strodomskis dalyvauja ir or
ganizaciniame gyvenime. Jis yra Lie
tuvių Ūkininkų Klubo narys ir jau 
devyneri metai yra Delhi lietuvių 
parapijos komiteto pirmininkas. Jis 
yra daug keliavęs po Europą, Pie
tų ir šiaurės Ameriką.

Julius ir Ona Strodomskiai, įne
šę tūkstantinę Lietuvių Fondui, te
būnie pavyzdžiu Delhi - Tillsonburgo 
ir apylinkių lietuviams, o ypač se
nesnei kartai, kuri pagal savo tur
tą galėtų pasekti p. Strodomskių pa
vyzdžiu ir Lietuvių Frondą gerokai 
padidinti savo įnašais.

sunku medžiui tarpti, negaunant pa
kankamai žemės syvų, taip sunku bu
vo ir Izabelei. Tačiau veržli ir veik
li jos prigimtis bei sodrus humoras 
neleido jai sustingti. Ji ėmėsi dar
bų, kurie jai atrodė svarbūs čio
nykščiame lietuvių gyvenime. Ji dės
tė lituanistikos kursuose, dirbo KLB 
Kultūros Fonde, buvo jo pirminin
ke, veikliai reiškėsi KLB krašto ta
ryboje ir Tautos Fonde iki mirties. 
Keletą metų redagavo K. L. K. Mo
terų Dr-jos leidžiamą žurnalą “Mote
ris”. Lietuvoje ir Toronte ji mokė 
lietuvių kalbos ir daugeliui mokinių 
yra įdiegusi lietuvių kalbos meilę.

$. m. balandžio 17 d. buvo suda
rytas komitetas a.a. Izabelės Matu
sevičiūtės paminklui statyti lietuvių 
kapinėse Port Credit, Ont. Turima 
vilties, kad jos buvę mokiniai, drau
gai, pažįstami ir organizacijos pa
rems šį sumanymą aukomis.

Iš tikrųjų būtų prasminga šiais me
tais, kurie PLB valdybos yra pa
skelbti Švietimo ir Šeimos Metais, 
pastatyti a.a. Izabelei Matusevičiūtei 
paminklą. Josios visas gyvenimas bu* 
vo susijęs su lietuvišku švietimu ir 
tautinės sąmonės išlaikymu. O.H.G.

EDVARDAS
ČIKAGOS APYGARDOJE veikia 

21 lituanistinė mokykla, kurių pusė 
pasirodė tradicinėje mokyklų šven
tėje gegužės 4 d. Jaunimo Centre. 
LB Čikagos apygardos švietimo komi
sijos surengtoje programoje pasiro
dė mokinių chorai, kanklininkų gru
pės, šokėjai bei kitų šakų atstovai. 
Su savo chorais pasireiškė Marquet
te parko ir Cicero mokyklos. Abu 
chorai gausūs dainininkais (po 100 
balsų) ir gana pajėgus, nors cice- 
riečių repertuaras buvo kur kas įvai
resnis ir sunkesnis. Cicero choras, 
kuriam vadovauja J. Kreivėnas, tur
būt yra vienintelis vaikų choras iš
eivijoje, kuris sugeba dainuoti ketu
riais balsais. Taip pat žiūrovai išgir
do ir Čikagos augšt. lit. mokyklos 
chorą, kuris turi tik 20 balsų (15 
mergaičių ir 5 berniukai). Buvo įdo
mu klausytis. Bridgeporto mokykla 
parodė savo kanklininkes, Roselan- 
do mokykla — deklamuotojus. Pro
gramoje centrinę vietą užėmė J. Ber
tulio kantatos “Sugižimo giesmė” iš
pildymas. Šis pirmą kartą atliktas 
kūrinys buvo įdomus tuo, jog čia pa
sireiškė suaugusiųjų ir vaikų chorai. 
Vaikų choro pagrindą sudarė Cicero 
choristai, o suaugusiems atstovavo — 
vyčių choras. Taip pat prie vaikų 
choro prisidėjo Brighton Parko Da
riaus-Girėno lit. mokyklos. Solo dalį 
išpildė šok Genovaitė Mažeikienė, 
akompanavo Mindaugas Mačiulis. Di
rigavo jaunasis muzikas Faustas Stro- 
lia. šis apie 200 balsų kolektyvas 
buvo darnus ir susiklausęs, nors 
bendru repeticijų nedaug turėta. Dėl 
repeticijų stokos kaikurios kantatos 
vietos turėjo būti praleistos, bet atei
tyje, reikia tikėtis, ši kantata bus 
pilnai atlikta platesnei visuomenei.

CICERO ATEITININKŲ sureng* 
tas balius balandžio 26 d. Šv. Antano 
par. salėje praėjo su pasisekimu. Su
sirinko apie 200 svečių, kurie stebėjo 
pačiu ateitininkų išpildytą progra
mą, <> po to — linksminosi. Buvo su
vaidintas A. Barono trijų veiksmų 
vaizdelis. Cicero vyr. ateitininkių 
grupė, kuri neseniai gražiai pasiro
dė lietuvių televizijos programoje, 
padainavo skambių dainų. Po meni
nės dalies buvo vaišės ir šokiai, gro-

TORONTO NAMĮI

Visas Toronto Hydro-Electric sistemos personalas 
ir pagal sutartį dirbantieji Toronto Hydrui, ku
riems yra leistina įeiti į jūsų namus, yra aprū
pinti ir turi nešioti visą darbo metą oficialų ženklą.

(Natūralaus dydžio)

Tai piniginėje nešiojamo dydžio tapatybės kortelė 
su asmenine nuotrauka auksinės spalvos fone, kuri 
yra išduota visiems skaitliukų tikrintojams ir ki
tiems sistemos tarnautojams, turintiems teisę pa
tikrinti skaitliukus ir kitus elektros Įrengimus 
vartotojų pastatuose.

(Natūralaus dydžio)

Viršuje — parodomasis mėlynos, baltos ir auksinės spal
vos ženklas, plieno fone, nešiojamas vandens šildymo tar
nautojų ir pagal sutartį dirbančiųjų Toronto Hydrui, siųs
tų atlikti darbą vartotojų patalpose.

Jeigu kas nors sakytųsi esąs Toronto Hydro tar
nautojas ar norėtų Toronto Hydro reikalais įeiti į 
jūsų namus, turite prašyti parodyti šį oficialų ženk
lą, prieš įleidžiant į savo namus.

šis skelbimas spausdinamas 
jūsų apsaugai

toronto hydro 
14 CARLTON STREET

SULAHTS
jaut A. Murausko orkestrui. Kai vy
resnieji šoko, jaunimas mažojoj sa
lėj žiūrėjo E. Šulaičio rodomų filmų. 
• • •

“CHICAGO DAILY NEWS” šešta
dieninis priedas “Panorama” gegu
žės 3 d. laidoje trumpai paminėjo 
rašyt Aloyzo Barono anglų kalba iš
ėjusį romaną “The Third Woman”. 
To laikraščio literatūros red. Van 
Allan Bradley pažymėjo, kad Ame
rikoje per metus pasirodo apie 30,- 
000 naujų knygų, neskaitant naujų 
laidų ar perspausdinimų, tad visas 
jas recenzuoti spaudoje praktiškai 
neįmanoma. Esą gerų knygų stengia
masi nepraleisti, nors kartais atsitin
ka, kad jų paminėjimas užtrunka 
tris ar net šešis mėnesius. Keliais 
sakiniais sustojęs prie A. Barono 
knygos, kritikas išsireiškė, kad ji 
vaizduoja nacių terorą Lietuvoje ir 
suminėjo knygos įžangos autoriaus 
Charles Angoff gana teigiamą kny
gos apibūdinimą. 
• • •

CICERO JŪROS ŠAULIŲ KUO
POS “Klaipėda” surengtas minėji
mas pradėtas Mišiomis šv. Antano 
par. bažnyčioje, kur jas atnašavo ir 
pamokslą pasakė kun. dr. A. Juška. 
Po pamaldų įvykusioje akademijoje 
buvo pagrbti šauliai-veteranai, nepri
klausomybės kovu dalyviai. Vadovavo 
kuopos pirm. St. Bernatavičius. Buvo 
įneštos šaulių ir kitų organizacijų vė
liavos, kurios taip pat buvo ir Mišių 
metu bažnyčioje. Paskaitą skaitė A. 
Valatkaitis, vienas iš šaulių org-jos 
atkūrėjų išeivijoj. Buvo ir meninė 
dalis, kurioje pasirodė Amerikoje gi
musi dainininkė O. Kasulaitienė ir. 
Cicero lit. mokyklos choras, vado
vaujamas J. Kreivėno.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Visi 4 di
dieji Čikagos dienraščiai aprašė sol. 
Valentinos Kojelienės dainų rečitalį 
Orchestra Hali salėje gegužės 4 d. 
Apie 400 publikos klausėsi šios solis
tės pasirodymo šioje didžiulėje audi
torijoje. Amerikiečiai kritikai kon
certą įvertino vidutiniškai, vietomis 
nepagailėdami solistei ir pagyrimo. 
— Lietuvių televizijos programoje 
balandžio 27 d. buvo parodytas Vil
niuje gamintas garsinis filmas “Lie
tuviškos vestuvės”.
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PAKELIUI I ŠIMTMETĮ
Marcelinas Šikšnys • šiaulėniškis, 

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos 
direktorius, matematikos vadovėlių au
torius, dramaturgas ir poetas, atžy
mėjo 95-tąjį gimtadienį senojoj Lie
tuvos sostinėj. Emos Mikelėnaitės 
“Literatūros ir Meno” puslapiuose 
paskelbtame pasikalbėjime minima 
prof. Norkūno neseniai jam padaryta 
operacija, cituojami jaunystės dienų 
atsiminimai ir dabarčiai skirti sukak
tuvininko žodžiai: “Nusilpo akys. Ko
jos nebegreitos. Ir galva greit pa
vargsta. Skaitau, skaitau ir užmiegu.” 
Baigdama pasikalbėjimą, E. Mikulė- 
naitė konstatuoja: “Bet jokio skun
do. Tarsi senatvė būtų visiems aiški, 
paprasta, suprantama.”

LIŪDNOJI PRAEITIS
Balandžio 29 d. “Tiesa” skyriuje 

“Pasikalbėjimas su skaitytojais” pa
skelbė redakcijos nario A. Balsio ra
šinį “Praeitis ir dabartis” — atsaky

mą į dviejų Vilniaus pedagoginio insti
tuto studentų laišką. Apie juos A. 
Balsys rašo: “Jie su pasididžiavimu 
kalba apie TSKP XX suvažiavimą, 
aukštai iškėlusį tarybinio žmogaus 
o-umą. davusį tvirtą stimulą tarybi
nei visuomenei apsivalyti nuo asme
nybės kulto apnašų...” šiame kom
partijos suvažiavime N. Chruščiovas 
nuvertino Staliną ir pasmerkė jo te
roro metodus. Studentams rūpi suži
noti, kodėl iki to laiko visi komparti
jos veikėjai, apsiginklavę zuikio drą
sa, tylėjo kaip pelės po šluota. Tai 
liudija A. Balsio cituojama studentų 
laiško ištrauka: “... Baimė akmeni
nės statulos pavidalu buvo per didelė, 
per giliai įsišaknijusi žmogaus psichi
koje, per didelė inercija, pasyvumas, 
dvasinė atrofija buvo užvaldžiusi 
juos, kad jie galėtų būti herojais ...” 
A. Balsys nusiskundžia, kad jaunuo
liai, žvelgdami į praeitį, nevisada su
geba pasirinkti objektyvius šaltinius. 
Jis linksniuoja pavardes komunistų, 
kurie savo gyvybes paaukojo už Lie
tuvos sovietinimą, skaičiuoja i sovie
tų kariuomenę įstojusius savanorius 
1944 m. rudenį, bet visdėlto prisipa
žįsta, kad neviskas buvo gražu: 
“...Daug psichologinio, ideologinio, 
politinio pobūdžio barjerų teko įveik
ti valstiečiams, kol jie įsitikino socia
listinio ūkininkavimo pranašumais. 
Neretas senosios kartos inteligentas 
patyrė skausmingų valandų, kol per
vertino savo pasaulėžiūrą, apsispręs
damas eiti kartu su liaudimi. Vadinti 
visa tai pasyvumu, inertiškumu gali 
tik tas, kas blogai žino savo tautos 
istoriją. Be abejonių, su asmenybės 
kulto padariniais susijusios kai kurios 
klaidos nemaža pakenkė darbo žmo
nių ugdymui, kartais gerokai sulė
tindavo masių politinio sąmonėjimo 
procesą. Pasitaikydavo, kad Tarybų 
valdžios priemonės, kuriomis buvo 
siekiama pakirsti materialinę klasinio 
priešo atramą, kartais būdavo netei
singai vykdomos ir dėl to nukentėda
vo santykiai su valstiečiu vidutinioku. 
Kai kurie žmonės tapo keršto, įskųn- 
dinėjimų, provokacijų aukomis...” 
Tai pirmas toks atviras prasitarimas 
kompartijos oficioze “Tiesoj” apie 
praeities klaidas, kurios lig šiol visa
da būdavo nutylimos. Matyt, lietu
viams komunistams santykiuose su 
jaunąja karta kyla panaši problema, 
kaip ir karą: pralaimėjusiems na
ciams. Vokiečių jaunimas norėjo ži
noti, ką veikė jų tėvai, kai Ausch- 
witze ir kitose koncentracinėse sto
vyklose rūko krematoriumų dūmai. 
Lietuvių komunistų senosios gvardi
jos laukia lig šiol neatsakytas klausi
mas — kodėl jie vergiškai vykdė Sta
lino teroro veiksmus ir dargi siuntė 
sveikinimo bei padėkos telegramas 
Kremliui?

PREMIJOS 
GELEŽINKELIEČIAMS
Už krovinių pervežimą ir savikai

nos sumažinimą Vilniaus geležinkelie
čiai nepirmą kartą atžymimi “Rau
donąja vėliava”, nors jie nelabai te
sirūpina keleiviais. Vilniaus skaičia
vimo mašinų gamyklos darbuotojas J. 
Gėčius “Tiesos” 72 nr. skundžiasi, 
kad traukiniai vėluoja, o kartais ir vi
sai nepasirodo ruožuose Trakai—Vil
nius, Varėna — Vilnius, Druskininkai 
—Vilnius. Montrealietis kun. dr. F. 
Jucevičius savo įspūdžiuose iš sovietų 
okup. Lietuvos buvo nusivylęs gele
žinkelio stotimis. Nusivylimui iš tikrų
jų būta rimto pagrindo, nes pvz. J. Gė
čius apie Vilniaus centrinę stotį ra
šo: “Durys iš perono beveik pasto
viai užrakintos. Centriniame įėjime 
iš stoties atidaryta tik viena siaurų 
durų pusė, pro kurią pastoviai ten ir 
atgal grūdasi žmonės. Laiptai tune
liuose susidėvėję. Todėl žmonės, ypač 
vyresnio amžiaus, dažnai griūva, nu
čiuožia. Tuneliuose trūksta šva
ros. Iki šiol stotyse nepakanka
ma informacija. Automatika — užra
šai tuneliuose — dažnai neveikia, ir 
keleiviai bėgioja iš vienos platformos 
į kitą, ieškodami savo traukinio. 
Kioskų, kurie yra perono pusėje, 
darbuotojos gana grubios. Stoties rū
muose esantis bufetas prašosi praple
čiamas, nes nepatenkina visų norin
čių greito aptarnavimo, čia persona
las taip pat grubus...” Negerovių J. 
Gėčius rado ne tik Vilniaus stotyje: 
“...geležinkelio stotelėse, nors ir 
yra Įrengta aparatūra, garsiakalbiai, 
per juos neskelbiama, prie kurio ke
lio laukti ateinančio traukinio, nepra
nešama apie jo neatvykimą. Ties 
Lentvario stotimi ant pirmųjų kelių 
užvažiuoja du-trys ilgiausi sąstatai, o 
skubantys keleiviai, jų tarpe vaikai ir 
seneliai, dažnai į traukinius lenda 
pro jų apačią arba lipa per vagonų 
aikšteles. Lentvario stotyje, kuria 
naudojasi ne tik išaugusio miesto, bet 
ir Trakų, Grigiškių, o taip pat kai
myninių gyvenviečių gyventojai, sto
ja net ne visi vietinės reikšmės trau
kiniai ...” Atrodo, geležinkeliečiams 
reikėtų ne maskvinės “Raudonosios 
vėliavos”, bet lietuviškos “beržinės 
košės”.

AKLŲJŲ MOKYKLA
Vienintelės Lietuvoje Kauno ak

lųjų mokyklos-internato 40 metų su
kaktis buvo atžymėta pernai, o šie
met “Mintis” išleido sukakčiai skirtą 
straipsnių ir atsiminimų rinkinį “Ke
lio pradžia”. Mokyklos nueito kelio 
apžvalgą pateikia jos dabartinis di
rektorius A. Baltramiejūnas, aklųjų 
bei silpnaregių mokymo ir auklėji
mo klausimus gvildena veteranai pe
dagogai A. Vaisbutienė, A. Lapienie- 
nė, L. Patašienė, K. Augulis, J. Va- 
lantinas, jaunesnieji auklėtojai V. 
Boreikienė, J. Šilanskienė, G. Šul- 
cienė ir kt. Sol. Beatričė Grincevi- 
čiūtė pateikia Aklųjų Draugijos Kau
no gamybinio kombinato darbininko 
V. Lukoševičiaus atsiminimus. Skel
biami ir Vilniaus universiteto aklo 
dėstytojo P. Vitkausko įspūdžiai. Lei
dinys supažindina skaitytojus su me
todais, kurių dėka aklieji bei silp
naregiai mokomi ne tik humanita
rinių mokslų, bet ir matematikos, 
fizikos, piešimo ir braižybos.

MONETŲ LOBIS
Fiodoras Gerasimovas, kasdamas 

kanalizacijos griovį Rasų g-vėje, Vil
niuje, rado molinį puodą su mone
tų lobiu. Istorijos-etnografijos muzė- 
jaus duomenimis, seniausios šio ra
dinio monetos yra Niderlandų 1693 
m. taleriai, Švedijos Karolio XI lai
kų Rygoje kaltas Livonijos šilingas, 
Jono Kazimiero lietuviškas ir ketu
ri lenkiški šilingai. V. Kst.

EUGENIJUS KRONAS, B. Sc., B. C. L., šį pavasarį baigė teisės 
mokslus — Ontario Bar Admission kursą ir tapo advokatu, galinčiu 
verstis šia profesija visoje Ontario provincijoje. Jo įstaiga atidaryta 
Hamiltone Ont., 32 James St. So., Royal Bank Building, suite 614. 
Tel. 522-8781

g HAMILTON
JUBILĖJINĖ ŠAULIŲ ŠVENTĖ — 

šį šeštadienį ir sekmadienį, gegužės 
17 ir 18 d. Laukiama daug svečių iš 
kitur. Bus paminėta šaulių Sąjungos 
50 m. sukaktis plačia programa, šeš
tadienį įvyks banketas su menine 
programa, sekmadienį — pamaldos 
ir bendri užkandžiai. Rengėjai kvie
čia visus dalyvauti. Smulkesnė pro
grama paskelbta ankstyvesniuose “T. 
Ž.” numeriuose.

VYT. BABECKO MUZIKOS STU
DIJA ruošia savo mokinių koncertą, 
gegužės 23, penktadienį, 7.30 v. v., 
lietuvių par. salėje. Programoje — 
pianino ir akordeono solo, duetai, 
trio ir kvartetai. Taip pat turėsime 
progos pamatyti Kiwanis muzikos fes
tivalyje dalyvavusius šios studijos 
mokinius, išsikovojusius aukso ir 
bronzos medalius.

ATEITININKŲ ŠVENTĖ praėjo 
gražioje nuotaikoje, šeštadienį, ge
gužės 3 d., 3.30 v. p.p., šventė pra
dėta bendru moksleivių ateitininkų 
susirinkimu. Buvo atvykę moksleivių 
ateitininkų iš Toronto, Detroito, Kle- 
velando, Ročesterio ir Windsoro. Va
kare įvyko Klevelando “Grandinė
lės” koncertas, kurį stebėjo virš 400 
žiūrovų. Po koncerto vyko šokiai — 
jaunimui parapijos salėje, o suaugu
siems — Jaunimo Centre. Sekmadie
nį 11 vai. Mišiose organizuotai su vė
liavom dalyvavo visi svečiai ir hamil- 
toniečiai. Po Mišių Jaunimo Centre 
buvo bendri pietūs, kurių metu svei
kino metinės šventės proga Hamilto
no ateitininkus atvykusios kuopos. Po 
pietii visi šventės dalyviai persikėlė 
į parapijos salę iškilmingam posė
džiui. kuriam vadovavo moksleivių 
kuopos pirm. N. Beniušytė. Įžodį da
vė jaunučiai, jaunesnieji ir vyresnie
ji moksleiviai. Sveikinimo žodį tarė 
KLB Hamiltono apylinkės pirm. A. 
Juozapavičius, MAS pirm. A. Puteris. 
Raštu sveikino Ateitininkų Federaci
jos vadas prof. dr. J. Pikūnas. Rp- 
česterio moksleivių globėjas Br. Kro- 
kys pasakė turiningą kalbą, iškelda
mas ateitininkių nuopelnus tautai. Me
ninėje dalyje pasirodė Hamiltono 
jaunučiai, jaunesnieji ii vyresnieji

ALFONSAS IR ALBINA PILIPA- 
VIČIAI sugrįžo iš Europos po maž
daug mėnesio atostogų. Aplankė — 
Šveicariją, Italiją, Prancūziją, Ispa
niją, Portugaliją, Afrikos pakraštį — 
Maroką, Kanarų salas. A. Pilipavi
čienė pradžioje birželio vėl išskren
da kiton pusėn Europos — nori pa
simatyti su savaisiais; sustos 8 die
nas Amsterdame, 2 — Maskvoje ir 5 
— Vilniuje.

MARGARITA KLEVAITĖ Kiwanis 
festivalyje gegužės mėnesį gavo 2 
aukso medalius ir 1 sidabro. Praėju
siais metais ji taip pat gavo 2 aukso 
medalius ir 1 sidabro., Brolis Rimas 
š. m. gavo 2 sidabro medalius, per
nai — 3 aukso medalius. K.

PADĖKA
Mums yra labai miela prisiminti 

gražias ir jaukias mums suruoštas 
įkurtuves. Už tai esame labai dėkin
gi rengėjams: p.p. S. P. Kalvaičiams, 
p. Elvikienei ir p. Janušaitienėi, Oak
ville, Ont. Taip pat nuoširdus ačiū 
visiems dalyvavusiems, kurių buvo 
gana gražus būrelis; p.p. O. J. Maci
jauskams, Toronto, Z. P. Linkevi
čiams, Z. A Vaičeliūnams, Jonušai- 
čiams, Oakville, M. P. Misevičiams, 
Guelph, V. V. Beniušiams, Bikiniam;;, 
Bubniams, Leparskams, V. Bagdonui, 
V. Domeikai, P. Latauskui, Melni
kams, Repečkoms, B. Z. Stonkams, 
Stanevičiams, E. K. Simaičiams, Šnio- 
liams, T. J. Povilauskams, R. J. Pici
niams, Ročiams, Gureckams, Urbona
vičiams, Elvikiams, B.' V. Parkaus- 
kams, Kalmatavičiams, Silgaliams, 
E. B. Milašiams, Norkams, Mažu- 
laičiams, A. A. Patamsiams, V. P. 
Tiriliams, Vindašiams, Žukams, Ci
bams. E. K. Gudinskams, Borusams, 
Paulaičiams, V. Sauliui ir S. P. Ka
nopoms. Jūsų nuoširdumas ir bran
gi, graži dovana pasiliks neužmiršta
ma. Dar kartą nuoširdus ačiū visiems. 
Liekame Jums labai dėkingi —

O. J. Deksniai

Delhi • Tillsonburg
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 

ĮSTEIGIMO 10 m. sukaktis bus mini-
&

LONDON, ONT.
KLEVELANDO “GRANDINĖLĖ” 

sportininkų baliuje, balandžio 26 d., 
išpildė nepaprasto grožio programą

@ LIETUVIAI PASAULYJE

IfkiipuT RAD|°& nniun i television
SALES & SERVICE

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

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE, ZENITH 
BENDROVĖMS

Parduodame radijo aparatus, paprastus ir spalvotus te
levizijos priimtuvus, stereo, elektrines krosnis, šaldytu
vus, skalbimo, džiovinimo mašinas ir 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) PIL^i PAITIS

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

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

Mokame už:
9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 5
9 JO —5

v. p.p. 
v. P P. 
v. P P. 
v. p.p.

depozitus ______ ___
šėrus 
terminuotus indėlius ___
Duodame: 
asmenines naskolas iš 

1 nekiln. turto paskolas iš

5% 
5.5% 
6%

9% 
8%%

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais

• trečiadieniais 
ketvirtadieniais
penktadieniais 9.30 — 8 vaL vak 
šeštadieniais 9.00 — Iv. P-P. ‘ 
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius ir 
perlaidas (money orderius). Užtikrintas indėlių saugumas. Kapi
talas — virš $1.600.000.00.

T--’-" "

moksleiviai. Pabaigoje J. Pleinys vi
siems padėkojo už parodytą nuošir
dumą dirbant su jaunimu ir kartu 
pareiškė pasitrauksiąs iš jaunimo 
auklėjimo darbo, nes paskutiniu lai
ku patirta daug priekaištų ir sunku
mų. TJrio pobūdžio suvažiavimai pa
rodo, kad mūsų jaunimas yra puikus, 
turi daug pasiryžimo ir idealų, tik 
reikia jam padėti. Dalyvis

NAUJAI IŠRINKTOJI korespon- 
denciniu būdu Kanados Lietuvių Ve
teranų S-gos “Ramovė” Hamiltono 
sk. valdyba pasiskirstė pareigom: 
pirm A. Ruzgys, I vicepirm. infor
macijai ir ryšiams K. Baronas, II vi
cepirm. kultūros, parengimų ir išvy
kų vadovas — K. Mikšys, sekr. *A. 
Mingėla, ižd. VI. Cėsna, vėliavos glo
bėjas — J. Mačiulaitis, soc. globos 
— J. švabaitis. Hamiltoniečiai nu
mato sušaukti veteranų s-gos pirmi
ninkų posėdį ir greičiausia rudenį 
Kanados lietuvių veteranų suvažia
vimą. K. B.

LIETUVIŲ NAMŲ bendrovės val
dyba savo posėdyje balandžio 30 d. 
svarstė pasiūlymą parduoti turimąjį 
sklypą per Crown Trust Co. Toron
te Pirkėjas pasiūlė $192.000 ir prašė 
laiko iki 1971 m. gegužės 31 d. pa
keisti zonai, nes sklypą nori panau
doti apartamentų statybai, bet pirma 
reikia pakeisti zoną. Valdyba rado, 
kad pasiūlymas nepriimtinas dėl že
mos kainos ir kitų reikalavimų. Nu
tarta pasirūpinti pakeisti zoną, kad 
būtų leidžiama statyti apartamentus 
ir tuo būdu sudaryti sąlygas augš- 
tesnei sklypo kainai. Autoaikštė ga
lės veikti ir pakeitus zoną. Zonos pa
keitimo reikalais pavesta rūpintis J. 
Buiniui. Nutarta išmokėti dividendus 
keletui prašiusių asmenų.

EUGENIJUS MEŠKAUSKAS Šv. 
Juozapo ligoninėje gydosi nuo skaus
mingo reumatizmo.

ma lapkričio 29 d. Užprašyta gražiai 
atnaujinta vengrų salė, jau pažadėjo 
dalyvauti vysk. V. Brizgys. Bus pa
kviesti augšti vyskupijos dignitoriai, 
kaimynai anglai ir Kanados lietuviai 
kunigai, kitų kolonijų tautiečiai. Su
daryta leidinio redakcinė komisija, 
numatyta įdomi ir originali minėjimo 
programa. Parapijos taryba balandžio 
1 d. posėdy ilgai svarstė programą.

> APYLINKES LIETUVIAI didžiuo
jasi Nijole-Elena šemaite. Šį pava
sarį ji užbaigė odontologijos studijas 
ir gavo dantų gydytojos diplomą. Ji 
jau nuo mažens buvo mūsų apylin
kės žiburėlis — pavyzdingai mokėsi 
mokykloje, gimnazijoj buvo išrink
ta karalaite ir ją baigė, gaudama 
Ontario provincijos stipendiją. Visi 
linki jai geriausios sėkmės pasinnk- 
toj profesijoj.

NETEKOME DVIEJU TAUTIE
ČIŲ. Vasario 25 d. Tillsonburgo ligo
ninėj mirė Stasys šimutis, senosios 
kartos ateivis, anksčiau gyvenęs 
Montrealy, vėliau perėjės į tabako au
ginimo verslą; pastaruoju laiku, 
pardavęs ūkį, gyveno Tillsonburge; 
paliko žmoną Konstanciją, brolius Le
onardą. ilgametį “Draugo” redakto
rių, ir Petrą, gyvenantį Toronte. Lai
dotuvės buvo iškilmingos, dalyvavo 
daug žmonių. Kovo 1 d. atsiskyrė su 
šiuo pasauliu, sulaukęs 74 m., Ado
mas Trečiokas, nepriklausomybės ko
vų dalyvis, buvęs Lietuvos kariuome
nės karininkas-kanitonas. Liko jį la
bai rūpestingai globojusi ilgoj ligoj 
jo žmona Petronėlė. Palaidotas Delhi 
kapinėse kovo 4 d. Abiem našlėm- 
nuoširdi visu užuojauta.

ŠIE METAI TABAKO. AUGINTO
JAMS buvo geri: kainos nesvyravo, 
kaip kitais metais supirkimo metu, 
daug kas gavo už svarą vidutiniškai 
80 et Viso supirkimo vidurkio kaina 
už svarą buvo 70 et riboj. K.

ir vakaro dalyviams paliko pasakiš
ką įspūdį. Poros šimtų lietuvių apy
linkės parengime buvo arti 500 asme
nų. Dalyvavo ir eilė augštų svečių. 
Visi nuolat kėlė jai ovacijas, gėrė
josi ir didžiavosi. Juk yra kuo di
džiuotis: “Grandinėlės” gretose tiek 
daug gražaus lietuviško jaunimo ir 
jie taip darniai ir mikliai šoka savita
me stiliuje interpretuotus taut. So
le us. Ir kodėl “Grandinėlė” tokia 
patraukli? Ar todėl, kad į taut, šokį 
įneša daug vaidybos ir įvairumo, ar 
dėl kitų priežasčių? Galbūt todėl, kad 
ji kiekvieną šokį atlieka su didele 
meile, turi nepaprastai daug arto- 
jiško nuoširdumo ir paprastumo. Ma
sinės scenos, keitimas šokėjų ir dra
bužių darė tikrai didelį įspūdį. Yra 
tekę matyti šimtus ‘‘Blezdingėlių”, 
bet, jei tektų pasirinkti, pasakyčiau, 
kad “Grandinėlės” “Blezdingėlė” pa
ti įspūdingiausia. Tikrai didingas ir 
pagarbos vertas vienetas. Kai rengė
jai paprašė grupės vadovą L. Sagį 
nuotraukos, jis atsakė: “Savo asme
ninių nuotraukų reklamai niekada ne
naudoju. Nuopelnai priklauso jauni
mui.” Jo grupės darbas vienų me
tų laikotarpyje: 16.126 darbo valan
dos, 28 naujai paruošti šokiai, ke
liauta 4000 mylių! Nuo veiklos pra
džios iš viso duota 140 stambių pa
rengimų, iš kurių 70 kitataučiams. 
Tokia tai auka “Grandinėlės” jauni
mo ir ypač jos vadovo L. Sagio ir 
jam talkinančių: p. p. Sagienės, J. 
Lingio, J. Gudavičiaus, S. Kuzmienės, 
A. Raulinaitienės, M. Vaitulevičiūtės 
ir kitų J. Pažemio puikiai paruoštas 
orkestras žymiai padidino bendrą 
įspūdį ir sudarė su šokėjais gražu 
derinį. Kai sužinai, kad “Grandinėlė” 
beveik kas savaitgalį vyksta koncer
tams ir susikimšę viename autobuse 
tą pačią dieną vėl leidžiasi į ilgą ke
lionę atgal, įsitikini, kad tai yra iš
skirtino darbštumo ir pasišventimo 
vienetas. Kai pamačiau išvargusius 
šokėjus, sėdinčius beveik palubėje 
virš sukrautų daiktų, nubraukiau 
ašarą ir pasakiau: šitokios grupės ne
gali nemylėti ir negali nereikšti jai 
priklausančios pagarbos. Šie du žo
džiai geriausiai tave, “Grandinėle”, 
apibūdina: tu... kukli ir didinga! 
— Nuoširdus ačiū tau už žavingą 
orogramą. Miela “Grandinėle”, tu 
ilgam liksi Londono ir apylinkių 
lietuvių ne tik mintyse, bet ir... 
širdyse! D. E.

RODNEY, Ont.
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 

įvyko gegužės pirmąjį sekmadienį, 
kartu įvyko ir šeštadieninės mokyk
los mokslo metų užbaiga. Minėjimą 
pradėjo apylinkės pirm. K. Gaputis 
pavasariškai paties jaunimo išpuoš
toj klubo salėj. Motinos pagerbtos 
giesme “Marija, Marija” ir susikau
pimu. čia pat trys jauniausi — A. 
Ciparytė, R. Narbutaitė ir P. Jocius 
bendru eilėraščiu pasveikino moti
nas, o savoms įteikė po rožę. Įdomi 
buvo paskaita, kurią paruošė jauni
mas tema: “Maža Lietuvos moters- 
motinos istorija”. Ją skaitė; G. Ig- 
naitytė, N. Narbutaitė, H. Kereševi- 
čiūtė, Z. Rastapkevičiūtė. Paliesti bu
vo keturi laikotarpiai: kunigaikščių 
laikai, priespaudos, nepriklausomy
bės ir tremties metai. Išvada — Lie
tuvos moters-motinos istorija yra di
dele dalimi visos Lietuvos istorija. 
Meninėje dalyje D. Gaputytė paskai- 
tė„ “Motinos širdį”. Pianinu skam
bino A. Gaidauskaitė. Sekė R. Cipa- 
rytės “Vilniaus legenda”,' K. Kereše- 
vičiūtės eilėraštis “Motinai” ir V. 
Mockaus sava kūryba. Visų skaity
mas buvo geras ir tarsena gera. D. 
Narbutaitė pagrojo akordeonu, o mo
kiniai padainavo “Motule mano”. Ge
rai pasirodė viso vietinio jaunimo 
choras, vad. mokyt. J. Statkėvičiaus. 
Staigmena buvo tautiniai šokiai. Yra 
sudaryta t. šokių grupė iš 30 šokėjų. 
Trumpu laiku jie suspėjo išmokti ir 
palyginti gerai šoko. Jie tikrai ne
apvylė savo mokytojų D. ir E. Blis- 
kių iš Londono. Gerai grojo jaunas 
akordeonistas J. šarapnickas.

Apylinkės pirmininkas, baigdamas 
minėjimą, pasidžiaugė visų, ypač jau
nimo. darbais. Jis padėkojo šokių mo
kytojams D. E. Bliskiams, mokyt. J. 
Statkevičiui, jaunimo vad. V. Ignai- 
čiui ir įteikė po dovaną. Su malonu
mu buvo prisiminti buv. šokių mo
kytojai D. M. Chainauskai ir muzi
kantai J. ir V. Valaičiai, kurie tal
kindavo šiai apylinkei. Atskirai buvo 
įteikta dovana-medaliai dviems ge
rai baigusioms mokyklą mokinėms — 
R Ciparytei ir D. Gaputytei.

JAUNIMO IŠVYKA. Windsoro lie
tuviai pakvietė jaunimą dalyvauti 
Motinos Dienas minėjimo programo
je. Tai bus tikrai graži proga dvie
ju apylinkių jaunimui susipažinti ir 
pabendrauti.

LIETUVIŲ KLUBO susirinkimas 
įvyko balandžio 30 d. Tai nauja, dar 
nenusistovėjusi organizacija, tad yra 
klausimų, kurie sunkiai sprendžiami 
praktikoj ir reikalauja laiko. Vai- 
dybon perrinkti tie patys: J. Rastap- 
kevičius, S. Paketuras, M. Kereševr- 
čius, H. Jasinskas ir P. Gaidauskas.

J. A. Valstybės
JAV LIETUVIŲ BENDRUOME- 

NĖS tarybos sesija, įvykusi čikago-
je balandžio 19-20 <L, nutarė pasvei
kinti naująjį PLB valdybos pirm. St. 
Barzduką, kardinolą A. Samore, vysk. 
A. Deksnį, vysk. P. Marcinkų ir vi
sus veiksnius, padėkoti visiem parei
gūnam, sudaryti religinę komisiją, 
skatinti tautiečius jungtis į lietu
viškas parapijas, steigti Lietuvių In
formacijos Centrą.

MĖLYNOSIOS ARMIJOS SĄJŪ
DŽIO lietuvių sekcija gegužės 13 pa
skelbė atgailos diena. Jos dvasios va
das kun. A. Kontautas specialiu at
sišaukimu kreipėsi į spaudą ir reli
gines įstaigas, kviesdamas atnaujin
ti lietuvių tautos pasiaukojimo aktą 
Nekalčiausiai Marijos Širdžiai. Tas 
pasiaukojimas buvo atliktas Lietuvo
je 1951 m. gegužės 13 d. Mėlynosios 
Armijos Sąjūdis skleidžia Fatimos 
Marijos apsireiškimus ir skatina ti
kinčiuosius melstis už Rusijos pa
vergtų tautų išlaisvinimą.

JONAS VASILIAUSKAS, Kauno 
baleto teatro artistas, širdies prie-, 
puoliu mirė Bostono ligoninėje. Gi
męs 1905 m. Biržuose, velionis bu
vo Lietuvos nepriklausomybės kovų 
ir Klaipėdos išvadavimo dalyvis. Bai
gęs baleto studiją 1928 m., baleto 
teatre dirbo iki 1944 m. Jam teko 
vadovauti Baltijos meno agentūrai, 
kurios pastangų dėka Kauno teatre 
gastroliavo F. šaliapinas, Tito Schi- 
pa, Toti del Monte, eilė kitų žymių
jų dainininkų ir instrumentalistų. Ve
lionis paliko Bostone baleto studi
ją turinčią žmoną T. Babuškinaitę- 
Vasiliauskienę, buvusią Kauno bale
to teatro baleriną, ir dukrą Svetla
ną su šeima.

ALBERTAS LAURINČIUKAS, kom
partijos propagandistas ir “Moscow 
News” korespondentas Niujorke, ba
landžio pabaigoj išvyko į P. Ameriką, 
kur žada lankytis Urugvajuje, Čilė
je, Peru, Argentinoje ir Brazilijoje. 
Nors į tuos kraštus jis vyksta kaip 
sovietinio laikraščio “Moscow News” 
atstovas, šią progą, be abejonės, pa
naudos susitikti su vietiniais lietu
viais ir įspūdžius papasakos vilniš
kės kompartijos oficioze “Tiesoj”. 
Keliaudamas po Kanadą 1967 m., jis 
aplankė lietuvių komunistų vienetus 
ir užmezgė su jais tiesioginį ryšį.

VANDĄ PANAVAITĘ - STANKU
VIENĘ, estradinės muzikos plokšte
lių dainininkę, buvusią hamiltonie- 
tę, nugąsdino Čikagos Marquette Par
ke automobilin įsiveržęs ginkluotas 
negras, kai ji vežėsi vaikus iš mo
kyklos. Negrą apiplėšimo vietoje, ma
tyt, buvo palikę jo bendrininkai, pa
sirodžius policijai. V. Stankuvienei jį 
teko vežioti Čikagos gatvėmis, kol 
pagaliau išlipo negru rajonę. Jis pa
reiškė, kad ji išgelbėjo jo gyvybę, 
ir už paslaugą pasiūlė keletą dolerių, 
kurių V. Stankuvienė nesutiko priim
ti. Tokie įsiveržėliai į automobilius 
dažnai nušauna vairuotoją ir kelei
vius.

DR. MARIJA RAMONIENĖ iš Ota
vos lankėsi Čikagoje, rinkdama eks
ponatus Kanados valstybinio muzė- 
jaus lietuvių skyriui. Iš JAV lietu
vių ji tikisi gauti tautodailės ekspo
natų. senovinių muzikos instrumentų, 
seniau išleistų lietuviškų leidinių.

Argentina
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AR- 

GENTINOJE — SLA turi 7 skyrius 
su 589 nariais, šios organizacijos su
važiavimas Įvyko balandžio 12-13 d.d. 
Dr. V. Kudirkos salėje, Lanus mies
te. Atidaromąjį žodį tarė SLA pirm. 
J. L. Stankevičius. Suvažiavimo da
lyviai atsistojimu pagerbė mirusius 
narius, išklausė skyrių ir komisijų 
pranešimų. Pagal SLA statutą lig 
šiol metinis nario mokestis buvo 240 
pezų. Kadangi jis nėra pakankamas, 
nutarta padidinti iki 752 pezų. Statu
to pakeitimą sutvarkyti valdinėse įs
taigose buvo įgalioti inž. Pr. Aleške
vičius, Alb. Stalioraitis ir G. Bar
šauskas. Be šeimos gyvenančiam S. 
L.A. garbės nariui pensininkui A. 
šiaudvyčiui bus stengiamasi surasti 
vietą prieglaudoje. Suvažiavimo da
lyviai konstatavo, kad daugelio vie
nišų lietuvių pomirtinis turtas ten
ka svetimiesiems. Ateityje bus sten
giamasi, kad jie palikimus užrašytų 
lietuvių organizacijoms. SLA centro 
valdyba perrinkta ta pati, bet jos 
gretos papildytos J. Kalveliu, L Stu- 
ku, H. čopiu ir J. Mikulėnu.

BUENOS AIRES DIENRAŠTIS 
“Clarin” ištisą puslapį paskyrė lie
tuvių kilmės Hollywoodo filmų ak
torei Joanai Shimkus-šimkutei, supa
žindindamas argentiniečius su jos pa
siektais laimėjimais ir ateities per- 
spektvvomis. -

KUN. AUGUSTINAS STEIGVILA, 
MIC. balandžio 30 d. iš Buenos Aires 
išvyko Europon. Lankysis Portuga
lijoj. Ispanijoj ir dalyvaus Tėvų ma
rijonų vienuolijos pasitarimuose Ro
moje.

BUENOS AIRES PROVINCIJOS 
elektros tinklo vadovu buvo pakvies
tas lietuvis elektrotechnikos inž. Jo

lyje vietovių, Buenos Aires provin* 
cija parūpino specialų lėktuvą ir au
tomobilį su šoferiu.

VIOLETA MIKALČIŪTĖ, Kordo-

Revizijos komisija palikta irgi ta nas Gaidimauskas, lig šiol dirbęs 
pati — J. Bersėnas. J. Gudavičius SEGB bendrovėje. Kadangi jam tar- 
ir P. Paškauskas. Kr. nybos reikalais teks lankytis dange-

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU.
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. KREIPTIS BET KURIUO LATKV 

Ml 83466 ANCASTER, ONT.

bos universiteto medicinos fakulteto 
paskutinio kurso studentė, žuvo mo
tociklo nelaimėje. Velionės liūdi 
Buenos Aires tėvas Juozas Mikalčius, 
brolis inž. Svajūnas Mikalčius, Čika
goje—motina Marija Mikalčiuvienė.

Urugvajus
URUGVAJAUS VYNUOGIŲ KA- 

RALAITE Piedro mieste išrinkta 
lietuvaitė Elena Kaluzevičiūtė. Visa 
Urugvajaus sapuda pasipuošė jos 
nuotraukomis. Vainikavimo iškil
mėje dalyvavo žemės ūkio ministeris, 
kitų Urugvajaus sričių karalaitės, jos 
šeima ir nemažas būrys lietuvių.

Brazilija
GINČAS TARP LIETUVIŲ SĄ- 

JUNGOS ir lietuvių jėzuitų bei gau
sių jų rėmėjų dėl Dr. Vinco Kudir
kos mokyklos pastato išnuomojimo 
išspręstas vietinio teismo Sąjungos 
naudai, šis sprendimas taikos tarp 
Sao Paulo lietuvių neatstatė. Visa ei
lė organizacijų ir asmenų bendrame 
susirinkime š.m. balandžio 20 d. pri
ėmė nutarimą, kuriame apgailestau
ja Sąjungos laikyseną, sukliudžiusią 
lietuvišką darbą. Toliau sakoma: 
“KONSTATUOJAME, kad šiuo aktu 
iš lietuviškų namų išmetami ne tik 
Tėvai jėzuitai, bet taip pat ir “Auš
ros” choras, ir lietuviška mokykla, 
ir Brazilijos Lietuvių Bendruomenė, 
ir “Mūsų Lietuvos” redakcija ir as
meninė Šv. Kazimiero lietuvių para
pija. SMERKIAME tą apgaulingą ke
lią, kuriuo eidami Sąjungos žmonės 
laimėjo bylą. Smerkiame ir šmeižtas, 
tų pačių žmonių paskelbtus Sąjungos 
biuleteniuose ir kaikuriuose užsienių 
lietuvių laikraščiuose. LIUDIJAME, 
kad šis Sąjungos žmonių elgesys nie
kuomet nesutapo su daugumos lietu
vių nuomone ir tuo pačiu jiems ne
atstovavo. DŽIAUGIAMĖS, kad Tė
vai jėzuitai, nežiūrint visų patirtų ne
malonumų, ryžtasi ir toliau tęsti sa
vo krikščionišką lietuvišką misiją Šv 
Povilo mieste. TIKIMĖS, kad Sąjun
gos žmonės išpirks savo lietuviškų 
reikalų išdavimo kaltę gausia lietu
viška veikla, kurią išvystys Šiuose iš
tuštintuose rūmuose. Kitaip istorija 
pasmerks juos, kaip smerkia kiekvie
ną išdavimą, šią rezoliucija pasirašy
ti susirinkimas vienbalsiai įgalioja 
visuomenės atstovus ir lietuviškų vie
netų pirmininkus: 1. Klebonas kun. 
Juozas Šeškevičius, Brazilijos Lietu
vių Bendruomenės Tarybos pirminin
kas, 2. Juozas Tijūnėlis, Liet. Bend
ruomenės valdybos pirm., 3. Jonas 
Bružikas, SJ, šv. Kazimiero asmeni
nės lietuvių parapijos klebonas, 4. 
Juozas Matelionis, Šv. Juozapo Vyrų 
Brolijos pirm., 5. Marcelė Stanke
vičienė, Maldos Apaštalavimo pirm., 
6. Leokadija Aleknavičiūtė, “Žilvi
čio” vadovė, 7. Magdalena Vinkšnai- 
tienė, mokytoja, 8. Jieva Kutkienė, 
9. Mima Braslauskaitė, 10. kap. Juo
zas čiuvinskąs, 11. inž. Zenonas Ba- 
čelis, 12. Jurgis Sliesoraitis, 13. Jo
nas Jodelis, 14. Jonas Bajorinas, 
“Aušros” choro pirmininkas, 15. Pet
ras Šimonis”.

Švedija
STOCKHOLME IR UPSALOJ LAN

KĖSI svečiai iš Vilniaus — prof. 
Juozas Jurginis ir architektas Jonas 
Glemža, kultūros paminklu apsaugos 
valdybos viršininkas. Jų kelionės tiks
las buvo susipažinti su Lietuvos is
torine medžiaga Švedijos archyvuose. 
Prof. J. Jurginis “Literatūroj ir Me
ne” paskelbtuose Įspūdžiuose prisi
mena, kad kadaise panašiu tikslu Šve
dijoje lankėsi istorikas a.a. dr. A. 
Šapoka. Jo Įspūdžiuose taipgi nemaža 
vietos skiriama lituanistikai bei Šve
dijos lietuviams. Apie Upsalos bib
lioteką prof. J. Jurginis rašo:

.. šioje bibliotekoje, katalogavi
mo skyriuje, dirba lietuvis Kajeto
nas Čeginskas. Jis man aprodė visą 
biblioteką, po darbo pakvietė pas sa
ve į svečius, vaišino, kuo galėjo, nors 
su žmona ir 4 vaikais gyvena labai 
kukliai. Jis stebino mane labai geru 
tarybinės lituanistinės literatūros ži
nojimu. Klausinėjo, kaip kuris auto
rius atrodo, ką rašo arba ruošiasi 
rašyti. Jis man rodė kataloguose tary
binę lituanistiką ir skundėsi, kad ji 
negausi, kad daugelio gerų knygų ir 
žurnalų stinga. (...) Kadangi K. Če
ginskui priklauso katalogavimas, iš 
pagarbos gimtinei jis kataloguose įve
dė skyrius “Lietuvos istorija”, “Lie
tuvos geografija” ir ruošiasi įvesti 
“Lietuvos kultūra”. Jeigu tik bus 
daugiau knygų gaunama. (...) Upsa
los universiteto bibliotekai reikalin
ga ir grožinė literatūra, nes slavisti
kos katedroje dėstoma lietuvių kal
ba. Ilgametis jos dėstytojas — Juo
zas Lingis, buvęs Kauno V. D. uni
versiteto stipendininkas. (...) J. Lin
gis davė man Upsalos universitete 
dėstomos lietuvių kalbos programą ir 
išsakė savo rūpesčius. Tenka naudo
tis ne Lietuvoje leistomis mokslo 
priemonėmis, nėra kirčiuotos lietuvių 
literatūros chrestomatijos, nėra pri
einamos ir tinkamai paruoštos grama
tikos kuria nors Vakarų Europos 
kalba. A. Seno 1966 m. JAV išleis 
ta lietuvių kalbos gramatika visai 
nebloga, bet dėl savo kainos studen
tams beveik neįperkama. Brangūs ir 
ne visai tinkami yra to paties Seno 
lietuvių kalbos skaitiniai su vokišku 
ir anglišku žodynėliu. Amerikoje iš
leistos Dambriūno, Klimo ir šmals- 
tiego lietuvių kalbos vadovėlis skir
tas mokykloms, o ne akademinėms 
studijoms..
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Konsulo daržinėje

platus geltonas veidas šyj 
ir lenkėsi, kaip jo rasei p:

Pas primityviuosius Naujosios Gvinėjos medžio drožinėtojus
Iš Wewak norėjom važiuoti į LEONAS URBONAS tų dukters pozavimą. Moti-

. na — senutė. Moteris čia virš
trisdešimt metų — pasenus.

Turguje viskas uz dvidešimt 
centų: kiaulienos gabalas, žuvis 
ar gerokas glėbys bananų. Bilie
tas prekėm pardavinėti irgi 20 
centų.

Konsulas po turgų Maprike 
vedžiojo, aiškino mums ir kartu 
kaimiečiam bilietus išdavinėjo.

Manus saloj gimęs konsulas 
nuo akmens amžiaus nutolo. 
Gimnaziją-baigęs Lae, jis čia 
valdžios patikėtas kaimo admi
nistratorius.

Į savo gyvenamą namą jis 
mūsų nekvietė, šnekėjomės vie
tiniam bare gerdami šaltą aust
rališką alų.

Kelias į tautą
Teritorijos ateitis — konsulo 

rūpestis ir baimė. Rūpestis, kad 
Australija, Jungtinių Tautų 
spaudžiama, peranksti teritori
jos nepaliktų. Nepriklausomybė 
dabar būtų didelė nesąmonė. 
Kad Afrikos Kongo tragedija ir 
čia nepasikartotų, Australija tu
rėtų papuasą dar kokį dvidešimt 
metų tvarkyti.

Kelias ilgas į tautos vienetą 
iš akmens amžiaus galvosenos, 
šio jauno vyro veide matėsi liū
desys ir ryžtingumas, akyse — 
išmintis. Toli virš džiunglių ry
tuose kilo, grupavosi eilė ka
muolinių baltų ir tamsių debe
sų. Kelias atgal į Wewak mūsų 
irgi laukė.

Tamsią ranką spaudėm, linkė- 
jom konsului sėkmės ne tik kai
mui, bet ir vieną dieną gal ir 
kraštui vadovauti.

Pasukom septynių upių link, 
skubėjom, bijojom. Tie juodi 
debesys nešė vandenį upėms pa
pildyti.

Nesugalvojo nė rato
Pavakarys. Oras pilnas spal

vų. Iš laukų ir miškų papuasai 
slinko į savo bakūžes nakvynei. 
Traukėsi, automobiliui kelią da
vę. šypsojosi mums dykaduoniai 
vyrai,' lengvai žingsniuodami, 
rankoj lanką ir porą strėlių lai
kydami. Keletą žingsnių iš pas
kos eidamos jų žmonos su mai
šais ant galvos ir pečių irgi šyp
sojosi. Suvargus, skurdo suplota 
šypsena. Gaila buvo žiūrint į 
jas. Pikta į vyrus pažvelgus. 
Šimtmečius sėdėdami tuose tam- 
beranuose, tuose kulto namuose, 
negalėjo kokio rato sugalvoti. 
Taip, rato. Paprasto medinio ra
to jie sau dar nepasidarė.

Gi pas mus, baltuosius bro
lius, po mėnulį pasivažinėti ra
tai patepti laukia. Kokia didelė 
spraga. Už septynias patvinu
sias upes didesnė.

pėjo pamatyti, čia gyvena ga
niausi Naujosios Gvinėjos me
džio drožinėtojai — primityvūs 
menininkai.

Šiuos darbščius laukinius gy
ventojus Antanas ir aš norėjom 
susitikti. Sunkiausia buvo trans
porto priemones suorganizuoti.

Rizikavom ir įkliuvom
Kelionėje linkėjo sėkmės — 

platus geltonas veidas šypsojosi 
ir lenkėsi, kaip jo rasei priklau
so. Jis viešbučio savininkas-ki- 
nietis, ir aš jo nemėgstu. Ne dėl 
to, kad jis kinietis ar kad vieš
bučio savininkas, bet už tai, kad 
jis savo tarnus spardo. Aš to ne
būčiau žinojęs, jei jis pats ne
būtų pasigyręs.

Šypsojosi storulis mus už nak
vynę brangiai nulupęs. Pinigas 
jį iš civilizacijos į moskitų ap
sėstas džiungles atspyrė. Už pi
nigą jis ir šypsojosi.

Šypsomės ir mes jam. Jis, ne 
kas kitas, parūpino mums auto
mobilį į Mapriką. Garažai atsi
sakė. Esą perdaug rizikinga, nes 
sezoninis lietus prasideda. Ne
važiuokit! Įkliūsit. Prie Sepik 
upės čia gyventojai žino lietaus 
pradžią ir pabaigą — iš anksto 
numato.

Rizikavom ir Įkliuvom. šešio
lika valandų spąstuose tarp dvie
jų patvinusių upių laukėm, žiū
rėjom į dumbliną vandenį. Žiū
rėjom ir meldėm, kad nusektų.

Vanduo kriokė, juokėsi pa
kvaišęs iš mūsų ir kaskart di- 

• dėsnius rąstus bei kelmus sker
sai kelią nešė.

Diena išsekė. Su lengvu lie
tum naktis užgulė sultingas 
džiungles. Bandėm prisnūsti au
tomobilyje, kojas pro langą Į 
džiungles iškorę. Uodai jas ėmė 
čiulpti ir teko vidun trauktu

Laikas nuo laiko bridom į upę 
— gylį matavom. Tamsus, slidus 
vandens kaspinas mikliai sker
sai kelią iš tamsos į tamsą slin
ko. Plonėjo, bet taip šykščiai. 
Pravažiuoja sunkvežimiai, o mes 
laukiam. Miegą uodai išvaikė. 
Antanas ir aš gimnaziją dar 
kartą baigėm ir jau pradžios 
mokyklos nuotykius įpusėjom.

Ar tai pasaka?
Išdrįsom pagaliau. Pavyko. 

Vanduo automobilio ir mūsų ne- 
nusinešė. Džiaugsmą vietiniai 
mums atšaldė sakydami, kad iki 
Maprikdar septynios tokios 
upės mūsų laukia. Septynios 
upės!? Argi čia liaudies pasaka?

Tropikuose parą naktis ir die
na broliškai po dvylika valandų 
pasidalina. Naktis tamsi, ypač 
džiunglių siauram kely.

Neįprastas grožis — kaip pa
saka. Atrodo, kad ir automobi
lį užbūrė — jis gyvybe, draugu 
tapo: keliaujame trise. Švie
sos, kildamos į kalnus, nerda- 
mos posūkiais pakalnėm, — iš 
miglų ir augmenijos pilis suku
ria ir jas sugriauna, o iš paskos 
vejasi bauginanti tamsa, ištrinti 
vaizdai. Už posūkio vėl upė ke
lią apkloja. Brendu, jieškau duo
bių. Vanduo šiltas, slidus, ne
gilus.

Stabdžiai nespėjo išdžiūti... 
upė. Ir dar upė. Septynios — 
kaip liaudies pasakoj! Septintoj 
Toyota ratai dumble paskendo. 
Keturiasdešimt arklio plius ma
no pečių jėga, ir vėl ant kietos 
žemės!

Lyg apverstas krepšis
Diena čia nekantri — ilgų auš

rų nemėgsta. Iš garuojančių 
džiunglių saulės rutulys išniro ir 
apšvietė netoliese, it milžino šer
no iltį, augštai virš džiunglių 
Į kelią pasvirusią struktūrą, šį 
apverstą smailą krepšį tuojau 
atpažinau, nors buvo daug dides
nis, negu iš knygų sau vaizda
vausi. Tamberan arba kulto na
mas kur vyrai susirenka pasi
tarti Moterims užeiti nevalia. 
Esu vyras, tačiau perdaug artėti 
nedrįstu. Miegančiam kaime kas 
nors anksti pabudęs gali ša
koti strėlę man tarpupetėn įseg
ti šventyklos vagimi palaikęs. 
Tikriausiai’ viduje yra medžio 
drožinių meno lobynas — norė
tųsi pamatyti.

Važiuojam toliau. Daugiau to
kiu kupetų kyšo virš džiunglių, 
arčiau ar toliau nuo kelio pa
statytų. Savo forma panašios, 
bet ūgiu skiriasi.

Iš arti vieną anžiūrim. Nufo
tografuoju. Fasadas gražiai de
koruotas. eilės simetrišku kau
kiu ir ornamentų rudais ir bal
tai dažais nutanyta. Naujas už
raktas kabo ant pintinių durų. 
Pidvin English tarme aiškina 
vietinis pajuodusiais dantim. 
Supratau, kad kulto namas ati-

Lobyno parodyti konsulas ve
dė mus į didelę daržinę, čia 
“originalai” kaip kurpaliai, di
deli ir maži, pagal sienas ir ant 
lentynų išrikiuoti, laukia kvai
liausios rūšies pirkėjų-turistų. 
Mes pirkti neskubam. Konsulas 
susivokia, kad mes tai rūšiai 
nepriklausom ir besidžiaugda
mas apgailestauja. Sako gerus 
metus turėjęs. Svečių iš Ameri
kos buvo. Geresnius ekspona
tus išgraibstė.

Rinkėjai senienų (senų ir 
naujų) iš tolimų žemynų atklys
ta. Daugiau ar mažiau įgudę ži
novai deimančiukų tarp kurpa
lių jieško. Deimančiukai darosi 
retenybė. Jiems išskirti reikia 
prityrusios akies.

Vietiniai, jau dolerio vertę pa
žinę, paskubom stabukus, kau
kes ir kablius tašo, ant ugnies 
paskrudina ir trim mėnesiam 
parauginti į dumblą kiša. Batų 
tepalas galutinai užbaigia “se
nieną” — rinkai paruošia.

Prie Sepik upės šešėly ant 
šašuotų kojų atsisėdęs juodasis 
skuta minkšto medžio gabalą. 
Parodo mums rinkinėlį savo dar
bų, o pirštais — dolerių skai
čių. Iš šiaudinio stogo ištraukia 
ir retesni dalyką. Pirštai juda 
greičiau, kaina didesnė.

Doleris — stabas
Doleris tapo stabu. Vietinis 

savo stabus už doleri atiduoda. 
Balintos kavos Sepik upės pla
čiame paviršiuje skamba dole
rio daina. Gale ilgų skaptuoto 
medžio lovių blizga nauji moto
rai. Jie garsiai burzgia. Be irklo 
neša juoduką ir saujelę išlepin
tų turistų žemyn upe krokodilų 
pažiūrėti?

Tamsiaodis kulturėja. Jis me
ta irklą. Jo nosyje iš šono tik
tai skylė matosi, kur neseniai 
kaulas perkištas buvo.

Sutiktas vokietis mums pasa
kojo, kaip jis čia pirmą sykį pa
tekęs ruošėsi nuotraukų pasida
ryti. čiabuviai šaukė, mojavo, ir 
jis pabūgęs ėjo tolyn. Už valan
dėlės šie vėl ėmė šaukti. Atsi
gręžęs pamatė gražiai išrikiuo
tą eilę, o kiekvieno nosį puošė 
perkištas kaulas. Vienas, matyt, 
lūšnoj savo kaulą palikęs, pieš
tuką perkišo.

Viskas po 20 centų
Už pozavimą tamsiaodžiai po 

20 centų paprašė ir gavo. Pana
šiai ir su filmuotojais-mėgėjais 
atsitinka, kai kas nors kaimo tur
guj numatęs pusnuogę gražuolę 
bando sau i filmą susukti. Pri
eina senutė ir paprašo 20 cen-
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Dail. Leonas Urbonas savo studijoj Sidnėjuje, Australijoj

LANDSBERGIS APIE NAUJĄJĮ TEATRĄ

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS IR ERFURTO MIESTU 

draugystės savaitė buvo surengta R. 
Vokietijoje gegužės 4—11 d. d. Jos 
dėmesio centre buvo R. Berlyne, Er
furte ir jo kaimyniniuose miestuose 
įvykę koncertai, kuriuose dalyvavo E. 
Paulausko vadovaujamas styginis 
kvartetas, Vilniaus operos sol. E. 
Čiudakova, duetus dainavę solistai E. 
Kuodis ir J. Girijotas, P. Tamošaičio 
vadovaujamas Vilniaus konservatori
jos liaudies instrumentų ansamblis 
“Sutartinė” ir Kauno dirbtinio pluoš
to gamyklos estradinis orkestras “Ok
tava”, kurio vadovas yra M. Tamošiū
nas. Erfurte buvo atidarytos dvi pa
rodos — vaikų knygos ir “Vilnius 
knygženkliuose”.

PRANEŠIMĄ APIE BALTUOS 
JŪROS RAIDĄ tarptautinės kvartetų 
tyrimo draugijos VIII kongrese Pary
žiuje padarys Vilniaus geologijos ins
tituto vyr. mokslinė bendradarbė, ge
ologijos-mineralogijos mokslų kandi: 
datė Meilutė Kabailienė. Jos darbą 
apie Lietuvos ežerų vystymąsi yra pa
skelbę Vengrijos, V. Vokietijos ir 
Britanijos moksliniai leidiniai šį ru
denį Londone įvyksiančio Europos 
mikropaleontologų XII suvažiavimo 
dalyvius su Vilniaus geologijos insti
tuto mokslininkų darbais supažindins 
jo direktorius, geologijos-mineralogi
jos mokslų kandidatas Algimantas 
Grigelis. Mokslinė bendradarbė Irena 
Skuodienė ruošiasi dalyvauti tarptau
tiniame simpoziume geologijos moks
lų istorijos klausimais Lenkijoje. 
Freiburge įvykusiame Europos tek- 
tonistų simpoziume gero įvertinimo 
susilaukė Vilniaus geologijos institu
to direktoriaus pavaduotojo, geologi
jos-mineralogijos mokslų kandidato 
Povilo Suveidžio pranešimas.

VILNIAUS UNIVERSITETO STU
DENTU dainų ir šokių liaudies an- 
ansamElis dviem koncertais atžymėjo
25 metų veiklos sukaktį. Per šį laiko
tarpi ansamblis yra surengęs beveik
I. 000 koncertų Lietuvoje, Sovietų Są
jungoje, R. Vokietijoje, Lenkijoje. 
Vengrijoje, Čekoslovakijoje, Austri
joje, Bulgarijoje, .Prancūzijoje, Tur
kijoje, Italijoje ir Graikijoje. Reper
tuare turimas liaudies dainas papildo 
B. Dvariono, J. švedo, V. Paltanavi
čiaus. V. Kairiūkščio, V. Budrevičiaus 
kompozicijos studentų gyvenimo te
momis. šiam ansambliui kas pehkeri 
metai tenka iš pagrindų atsinaujinti, 
kai studijas universitete baigia ir gy- 
veniman išeina jo dalyviai. Jubilėji- 
niuose koncertuose, kurių programą 
paruošė ansamblio vadovas A. Balčiū
nas, chormeisteris V- Četkauskas, 
baletmeisterės Ė. Markūnienė ir T. 
Kalibaitė, dalyvavo ir ansamblio ve
teranai, pašokę “Kalvelį”. Studentų 
ansamblio buvusių vadovų gretoms 
priklauso V. Bartusevičius, J. Lingys,
J. Gudavičius, A. Gimžauskas, A. Kro- 
gertas. V. Aleksa ir kt.

DAIL. RIMTAUTO GIBAVIČIAUS
26 knygženklių ir trijų grafikos dar
bų Vilniaus tema mėnesį truksianti 
parode atidaryta Estijos sostinės vieš
butyje “Tallinn”. Jos rengėjai — Ta
lino dailės mėgėjai ir rinkėjai.

DEBIUTINĮ KONCERTĄ surengė 
Vilniaus konservatorijos docentės E. 
Dirsienės dainavimo klasėj studijas 
baigiantis sopranas Edita Kalesevičiū- 
tė. Kamerinio pobūdžio programon ji 
buvo įtraukusi J. S. Bacho, W. A. 
Mocarto dainas, R. Schumanno ro
mansus, jo dainų ciklą “Moters meilė 
ir gyvenimas”. Visus šiuos kūrinius 

' ji atliko originalo kalba — vokiškai 
ir itališkai. Jaunajai solistei akompa
navo koncertmeisterė D. Arlauskaitė 
ir M. K. Čiurlionio vargonininku kon
kurso laureatas B. Vasiliauskas, kon
certo pradžioje pagrojęs du J. S. 
Bacho chronalinius preliudus.

VILNIAUS PROFSĄJUNGOS 
KULTŪROS RŪMŲ mergaičių choro 
studija, vadovaujama L. Palinauskai- 
tės ir P. Vailionio, balandžio 27 d. su
rengė koncertą paveikslų galerija pa
verstoje Vilniaus katedroje. Koncer
tas buvo pradėtas prancūzų kompozi
toriaus V. d’Endy kantata op. 23 apie 
našlaitę. Mergaitėms talkino Vilniaus 
operos sol. N. Ambrozaitytė, arfistė 
G. Murmulaitytė ir vargonininkė N. 
Trinkūnaitė. Antroje koncerto dalyje 
senosios Vilniaus katedros skliautuo
se skambėjo mergaičių atliekamos 
lenku kompozitoriaus S. Moniuškos 
Mišios e-moll. Pirmąjį kūrinį dirigavo 
L. Palinauskaitė, antrąjį — P. Vai
lionis. Koncertą papildė operos sol. 
N. Ambrazaitytė, padainavusi K. 
Gluecko operos “Orfėjus” ariją ir J. 
Sibelijaus “Romansą”, J. S. Bacho 
kūrinius atlikusi arfistė G. Murmulai- 
tytė. Mergaičių choro studiją prieš 
pusketvirtų metų suorganizavo jos 
dabartiniai vadovai, sudarydami pro
gą ne tik dainuoti, bet ir mokytis mu
zikos teorijos, solfedžio, fortepijono. 
Mažiausioms dalyvėms pirmuosius 
dainavimo įgūdžius padeda įsigyti D. 
Bernotienės vadovaujamas paruošia
masis jaunių choras.

VILNIAUS KRAŠTOTYRININKU 
liaudies medicinos sekcijos nariai 
ruošiasi pirmajai ekspedicijai į Rytui 
Lietuvą, kur bus užrašomi užkalbėto
jų ir užkerėtojų nuo gyvačių įgėlimo 
tekstai, studijuojami gydomųjų žolių 
rinkimo, senųjų vaistų paruošimo bu
dai.

V. BARTUSEVIČIAUS vadovauja
mas ansamblis “Lietuva”, pasidalinęs 
į dvi grupes, pradėjo 50 koncertų se
riją Lietuvos miestuose ir miesteliuo
se. Pirmoji grupė programon yra 
įtraukusi vestuvinių papročių monta
žą “Laimės Nemunėlis”, antroji — 
koncertą “Prie ežerėlio”. V. KsL

DAIL. VYTAUTO OGILVIO 45 ta
pybos darbų parodą balandžio 20—27 
d. d. Detroito Lietuvių Namuose su
rengė Stasio Butkaus šaulių kuopos 
spaudos ir kultūros sekcija.

JUOZO NAUJALIO šimtojo gimta
dienio minėjimą Niujorke, Apreiš
kimo parapijos salėje, surengė Kata
likių Moterų Kultūros Draugija. Pa
skaita apie kompozitoriaus gyvenimą 
ir jo veiklą, paįvairindamas atsimi
nimų pluoštu, skaitė kun. J. Budrec- 
kas. Su J. Naujalio kompozicijų pa
grindiniais motyvais dalyvius supa
žindino pianistas A. Mrozinskas. Su
kaktuvininko kūrinius atliko solistai: 
Louise Senken — “Marija, Marija” 
Stasys Cit varas — “Lietuva brangi”, 
“Kad skausmas tau širdį”, abu — 
duetą “Tėvynės meilė nemari”. Ka
dangi KMK Draugijos parengimų 
pelnas yra skiriamas Fordham uni
versitete lituanistiką studijuojančių 
stipendijoms, buvo pristatyti jas šie
met gavę studentai — Jūratė Balsy
tė ir Petras Sandavičius. Žodį apie 
lituanistikos kursą tarė jų organiza
torius prof. A. Vasys ir Fordham 
un-to slavistikos katedros vedėjas 
kun. V. Jaskevičius. J. Naujalio mi
nėjimas baigtas literatūrine progra
ma, kurioje dalyvavo ir savo kūri
nius skaitė Kotryna Grigaitytė, O. B. 
Audronė, Paulius Jurkus ir Leonar
das Žitkevičius. Nelei Mazalaitei at
stovavo akt. Juozo Boley pateikta iš
trauka iš knygos “Miestelis, kuris bu
vo mano”.

KOMPOZ. BRONIAUS BUDRIU 
NO kūrinių koncertas ir premijų 
įteikimo vakaras surengtas balandžio 
26 d. Los Angeles lietuvių šv. Kazi
miero parapijos salėje. PLB konkur
se laimėtas premijas B. Budriūnui 
įteikė iš Klevelando atvykęs šios or
ganizacijos vykdomasis vicepirm. dr. 
A. Butkus. Su konkurso laimėtojo 
gyvenimu ir muzikine veikla daly
vius supažindino Alė Rūta. Koncer
tinė programa buvo pradėta PLB 
premijomis atžymėtom B. Budriūno 
kompozicijom — “Lietuvio giesmė” 
ir “Mūsų žemė — Lietuva”, kurių 
teksto autoriai yra V. Mykolaitis-Pu
tinas ir Bernardas Brazdžionis. Jas 
išpildė B. Budriūno vadovaujamas 
Šv. Kazimiero parapijos choras. O. 
Deveikienė padainavo “šauksmą”, R. 
Dabšienė — ištrauką iš kantatos “Tė
viškės namai”, R. Dabšys su choru 
— ištrauką iš kantatos “šviesos ke
liu”, B. Dabšienė su choru — odę 
“Mano protėvių šėmė”. Pianistė R. 
Apeikytė atliko dalį sonatos “Nemu- . 
nas laužia ledus”.

LB KULŪROS KLUBAS Bostono 
tarptautinio instituto salėje atžymė
jo kompoz. Juliaus Gaidelio 60 me
tų amžiaus sukaktį. Sukaktuvininko 
laimėjimus nušvietė didysis kameri
nės muzikos propaguotojas Izidorius 
Vasyliūnas, su sūnum Vyteniu pa
grojęs keturis J. Gaidelio kūrinius. 
Jono Aisčio ir Henriko Radausko 
poeziją skaitė Bostono dramos sam
būrio akt. B. Vaičjurgytė, kuri taip
gi perdavė ir sambūrio sveikinimus. 
Sukaktuvininką žodžiu sveikino LB 
apygardos pirm. A. Škudzinskas. 
poetas L. Andriekus, OFM. ir J. Va- 
liukonis BALFo vardu. Raštu gautus 
sveikinimus perskaitė L. Jasaitienė.

NIUJORKO METROPOLITAN 
OPEROS sol. Lilijos Šukytės rečita
lis, priklausąs Pan-American Union 
koncertų serijai, Įvyko Vašingtone. 
Programon ji buvo įtraukusi Glueck, 
Schubert, Wolf, Gounod, Falla, Puc
cini dainas ir operų arijas. Progra
ma skelbė, kad L. šukytė yra gimu
si Lietuvoje, dainininkės kelią pra
dėjusi Kanadoje. Recenzijas paskel
bė abiejų didžiųjų Vašingtono dien
raščių muzikos kritikai: “The Wash
ington Post” — Paul Hume, “The 
Evening Star” — William Bennet. 
Pirmajam labiausiai patiko operos 
“Ifigenija Tauridėje” arija, Schuber- 
to ir Wolfo dainos, antrasis gyrė 
Puccini operų arijas ir Schuberto 
dainas. Tai buvo jau antrasis sol. 
L. šukytės koncertas Vašingtone šį 
sezoną.

DETROITO LIETUVIŲ NAMUO
SE gegužės 17 d., 7 v.v., E. Daugu
vietytės - Kudabienės vadovaujamas 
Hamiltono lietuvių teatras “Auku
ras” suvaidins Vinco Krėvės 4 veiks
mų istorinę dramą “Mindaugo mir
tis”. Detroitan “Aukurą” pakvietė St. 
Butkaus šaulių kuopa.

BALTIEČIŲ MITOLOGIJĄ progra
mon “Man and Myth” įtraukė Kali
fornijos universitetas. Irvin, Calif: 
Pagrindinis dėmesys šioje programo
je tenka klasikinei mitologijai, bet 
po tris valandas skiriama baltiečių, 
keltų, persų, indiečių ir Tolimųjų 
Rytų mitologijai. Baltiečių mitolo
gijos kursą, susilaukusį daugiau kaip 
300 klausytojų, skaitė prof. dr. Ele
na Tumienė. Pirmiausia ji supažindi
no studentus su baltiečių istorija ir 
kultūra, išryškindama baltiečių ir 
slavų kalbinius bei kultūrinius skir
tumus. Pateikusi baltiečių mitologi
jos medžiagą, prof. dr. E. Tumienė 
atskleidė mitologinių motyvų panau
dojimą kūryboje ir literatūroje, šis 
metodas jai sudarė progą supažin
dinti studentus su žymiaisiais lietu
vių rašytojais ir netgi filosofais prof. 
St. Šalkauskiu ir prof. A. Maceina. 
Pertraukų metu studentai apžiūrė
jo nrof. dr. E. Tumienės surengtą 
lietuviškų knygų ir tautodailės paro
dėlę. klausėsi į plokšteles įrašytų 
lietuviškų dainų.

KUN. STASYS YLA Putname, 
Conn., baigė rašyti naują veikalą “Ši
luva Žemaičių istorijoje”, kurį išleis 
“Krikščionis gyvenime” serija IV to
mu.

Pradėdamas paskaitą Toronto 
akademikams, A. Landsbergis 
pabrėžė, kad sunku apibūdinti 
“naująjį teatrą”, nes toji teat
rinio pasireiškimo kryptis iš 
principo atmeta betkokią racio
nalią klasifikaciją tiek formų, įkvėpimo Azijos filosofijose, 

kaip pvz. hinduizme.
A. Landsbergis aiškino, kad 

Amerikos “avant-garde” teatras 
yra daug toliau nuėjęs nauja, 
neįprasta kryptimi todėl, kad 
Amerikos kultūrinė praeities 
“našta” yra mažesnė, kaip Euro
pos, ir ryšiai su praeitimi neto- 
kie stiprus.

“Naujajame teatre” kalba ir 
tekstas yra nuvertinti; duodama 
daugiau reikšmės spontaniškam 
pasireiškimui ir interpretacijai. 
Dramaturgas pasidaro antraeiliu 
faktorium; režisūra ir aktorių 
veiksmai yra svarbesni kūrybin
gumo veiksniai. Dekoracijos pra
randa reikšmę, nes nuotaika ir 
inscenizavimas daugiau priklau
so nuo aktorių pasireiškimo.

Paskaitą A. Landsbergis- už
baigė “naujojo teatro” stiliumi: 
užuot susumavęs savo min
tas bei naujų teatro formų api
būdinimą, pakvietė klausytojus 
dalyvauti “avant-garde happen
ing” klausimų ir atsakymų ke
liu.

Paskaitos, dalyviai klausė A. 
Landsbergį apie “naujojo teat
ro” būklę Rytų Europoje bei 
Lietuvoje. Lenkijoje, kaip minė
ta. Grotowskio įtaka smarkiai 
reiškiasi teatro mene: taip pat 
kituose satelitų kraštuose — 
Čekoslovakijoje ir Vengrijoje. 
Sovietų Sąjungoje ši teatro for
ma visai dar nėra pasirodžiusi.

Lietuvoje “naujasis teatras” 
dar nėra taip toli nužengęs, kaip 
Lenkijoje. Pati naujausia Lietu
vos teatro forma matoma Pane
vėžio teatre, vadovaujamame 
Miltinio, kuris dar prieš karą 
buvo turėjęs kontaktą su pačiu 
Artaud ir Vakarų Europos mo
derniuoju teatru.

A. Landsbergis pastebėjo, kad 
“naujasis teatras” savo dabarti
nėje formoje jau rodo išsisėmi
mo ženklus; jau prasideda reak
cija, siekianti grįžimo į formą, 
struktūrą bei kalbą. Visdėlto 
“naujasis teatras” bus smarkiai 
paveikęs ateities teatro vysty
mąsi. D. M.

ras” siekia panaikinti ribas tarp 
meno ir gyvenimo, atseit, meno 
paskirtis yra įrodyti, kad drama 
yra visur gyvenime. Vakarų kul
tūros ir meno tradicijos yra visai 
atmetamos ir randama daugiau

tiek stiliaus ir duoda daugiau
sia reikšmės pačiam veiksmui- 
įvykiui (“happening”). Tad 
Landsbergio paskaita nebuvo 
apibūdinimas “naujojo teatro”, 
bet daugiau jo istorijos bei cha
rakterio nagrinėjimas.

Vadinamas “naujasis teatras” 
arba “avant-garde teatras” šiuo 
metu daugiausia reiškiasi šiau
rės Amerikoje, ypač Niujorke. 
Tačiau jo pirmieji pasireiškimai 
ir jo pranašai yra kilę Europo
je ir yra smarkiai paveikę šių 
dienų teatro susiformavimą.

Europos “naująjį teatrą” 
smarkiai paveikė Lenkijos dra
maturgas Grotowsky, kuris ir 
šiuo metu Lenkijoje stato savo 
interpretacijos veikalus. Jie su
traukia dramos mėgėjų ne tik iš 
Rytų Europos, bet ir iš Vakarų 
Europos ir užjūrių. Grotowskio 
teatro stilius ir interpretacija, 
nors ir labai modernūs, 'neat
meta visiškai praeities klasiškų 
formų. Grotowsky tvirtina, kad 
reikia akistatos (confrontation) 
su praeitimi, kad norint būti kū
rybingu reikia tilto su praeitimi. 
Grotowskio teatras siekia san
tykio tarp teatro ir žiūrovo, pa
starojo dalyvavimo veikale, bet 
tas santykis turįs būti reikšmin
gas. harmoniškas. Pavyzdžiui, 
Grotowskio statomame Adomo 
Mickevičiaus veikale “Vėlinės” 
žiūrovai kviečiami dalyvauti der
liaus scenose, kartu su aktoriais 
statyti gubas ir dainuoti derliaus 
dainas. Tradicinė scenos sąvoka 
“naujajame teatre” yra visai pa
keista — dramos veiksmas išsi
lieja į žiūrovus ir juos įjungia 
į veiksmą.

Amerikos “avant-garde” teat
ras yra daug daugiau pažengęs 
kita, radikalesne, kryptimi ir ja
me matosi stipri įtaka prancūzo 
A. Artaud (mirusio 1945 m.), ku
ris pranašavo, kad visa, kas buvo 
stilius ir forma, grįš į chaosą. 
Čia jau matosi maištas prieš bet- 
kokias senąsias teatro formas ir 
tradicijas, nesiekiama duoti vei
kalui ’ pradžios, nei vidurio, nei 
gale Amerikos “naujasis teat

' i

— Už Kauno, ten, mėnulis patekėjo, 
ir Nemunas žvaigždėmis prilijo, 
gyvenimą, pilna audrų bei vėjų! —

pavasariais praūžti per pasauli, 
oazėmis ir gėlynais pražysti.. T 
rytai aušrų aureolėmis klostos, 
liepsnoja naujo amžiaus ugnys.

Atmeni?
O Neris
Gyventi
Štai Tau ir man motto, mėlynake Marija.
T u tarei: “Būkime vaikai erdviu ir šauliu, 
Tepapuošia žemę amžinai žalia jaunystė, ■ 
Išeikime 
Išeikime
Toli ten
Toli ten
Pirmyn Į 2000 A. D. ir i amžinybės uostą
Per klaikumas, per prarajas, per bedugnes!
Atminsi? — Už Kauno, ten, mėnulis patekėjo.
O Neris ir Nemunas žvaigždėmis prilijo.
Išsiveržėm pasaulin pro audras, pro vėjus 
Dirbti ir žmogui, ir tautai, ir žmonijai.
Dirbti — Įamžinti žemėj paslaptį jaunatvės, 
Dirbti — apimti gyvenimo versmes ir viršūnes! 
Ten, kur kūryba, ten ir buities pilnatvė:
XX a. Čiurlionio ir mūsų vizijos įsikūnys.

(Iš spaudai paruoštos naujos knvgos 
“NEMIRTINGOJI LIETUVA”) '

Jac-
New

$12.00. 
mėnraštis, 
numeris skirtas 
meno dienoms.

1969

Atsiųsta paminėti
LITHUANIA 700 YEARS. Edited 

by Dr. Albertas Gerutis, translated 
by Algirdas Budreckis, introduction 
by Raphael Sealy. Published by Ma
nyland Books, Inc., 84-39 90th St., 
Woodhaven, N.Y. 11421, USA. 
ket design by Paulius Jurkus. 
York 1969, 476 p„ 

Lietuvių Dienos, 
m. kovo mėn. Sis 
Australijos lietuvių

Lietuva, Filatelistų Draugijos biu
letenis. 1969 m. 4 nr., 22 psl. Redak
torius — Eugenijus Petrauskas, 7742 
So. Troy St. Chicago, Ill. 60652, USA. 

žuvėdra, Ošavos medžiotojų ir meš
keriotojų klubo “Ešerys” nepėriodi- 
nis laikraštėlis, 1969 m. nr. 1(12). 

daromas tik retais atvejais. Ban- Adresas: 467 Gibbson St., Oshawa, 
džiau kaimo išminčių įtikinti, 
kad mūsų vizitas irgi retenvbė. 
Jis nesutiko — tamberan vidaus 
neteko matyti.

Už tai mačiau Maprik kaime 
konsulo namą iš lauko ir vidaus, 
įspūdžio nesudarė. Po septvnių 
unin kažko daugiau tikėjausi.

Maorik — primityvaus męno 
rinkėjų Mekka.

Ont.
Muzikos žinios, 1969 m.. 1-2 nr. Ad

resas: 209 Clark Place, Elizabeth, N. 
J. 07206, USA.

Aidai, 1969 m„ 3 nr. Rašo: V. Vai
tiekūnas, Jurgita Saulaitytė, V. Ka-Valiūnas dr P.^Jonikas, A? Matulis, Lietuvių Foto Archyvo lėšoms telkti komitetas. Iš kairės: kun. Algimantas Kezys, SJ, — reikalų ve

dėjos ir iždininkas, sekretorė— Janina Grybe įskiepė, pirmininkas — Jonas Evans, vicepirmininkė 
- Stasė Semėnienė ir informacijos vadovas — Jurgis JonuŠaitisVyt. Bagdonavičius, MIC, Edm. Ar- - . . ....

bas; kronikinis skyrius “Iš minties ir Birute Briediene, vicepirmininkė 
gyvenimo”, knygų recenzijos.

s vadovas — Jurgis Janusams 
Nuotr. Lietuvių Foto Archyvo



MANN MA
REALTOR

2320 Bloor St. W.
BABY POINT — JANE $4.900 įmo
kėti, tik 8 metų senumo, mūrinis 6 
kb. namas su privačiu įvažiavimu, 
moderni virtuvė ir vonia, 6% ilga
laikė skola, už mėnesio galima už
imti.
WESTON — JANE, 5 kambariu at
skiras mūrinis (bungalow) namas 
su garažu ir įvažiavimu. Įrengtas 
rūsvs. Prašoma kaina $25.900. įmo
kėti anie $4-000. Arti susisiekimo ir 
krautuviq.
RUSHOLME RD. — COLLEGE, 
$10.000 įmokėti. 12 dideliu kamba
rin. atskiras mūrinis namas su ga
ražu ir privačiu jvažiavimu. Didelis 
sklypas. 3 virtuvės, 2 prausyklos. 
Geros pajamos.
PRINCE EDWARD Drive-Berry Rd. 
4 butai po 2 miegamuosius: $25.000 
įmokėti, 14 metu senumo, 4 garažai, 
vandens alyvos šildymas. Pirma sko
la tik iš 5% ir ilgam laikui.
WTNDWRMRRE — BLOOR,
M.0M) 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 metu senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je. abu butai po 2 miegamus, pistus 
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 išnuomaviūias.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7000 įmokėti, atski
ras. mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butų galima tuojau 
užimti. -

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. S32-3400

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-130 ir 4.30-7 
Antr. 10-1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10-130 ir 4.30-7 
Penkt 10-130 ir 430-8 
Sešt 9-12
Sekm. 930-1

MOKA:

už depozitus — 5’4% 
už šėrus
1968 m. išmokėta 5%%

IMA:

už asmenines paskolas 7 Pi %
už mortgičius , 7 Pi %

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 SS.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), į 
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*4%.
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.
S. JOKŪBAITIS
TeL 534-9286 — namij: 537-2869

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
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.
BLOOR—INDIAN TRAIL, trijų šeimų, 14 kambarių (6 kambariai I-me 
augšte), labai gerame stovyje, vandeniu šildomas, 2 mūriniai garažai; 
$15.000 įmokėjimas, viena atvira skola 10-čiai metų.
BABY POINT, $10.000 įmokėti, atskiras 8 kambarių namas su priva
čiu įvažiavimu, arti Jane gatvės.
INDIAN GROVE—BLOOR, 13 kambarių didelis gražus namas su di
deliu sklypu arti Bloor ir Dominion krautuvės, 8% skola.
RUNNYMEDE, $28.900 atskiras, 7 kambariai per du augštus, paliki
mas, reikalingas dažymo, privatus įvažiavimas, 8% % atvira skola.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

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. KUDABA
Toronto Reol Estate Boards narys.

LE 1-1161, namy 783-2105

Pasaulinis stalo teniso vicemeisteris E. Schoeler žaidžia prieš L.
Balaišytės-Amelinos vyrą Miunchene Nuotr. J. Domscheit

Pasaulinės stalo teniso varžybos
H. J. DOMSCHEIT, specialus “TŽ” korespondentas Miunchene

Pasaulinės stalo teniso varžybos 
Miunchene pasibaigė. Nerašysiu pla
čiai apie techniškas žaidėjų pasek
mes. pažymėsiu tik viena, kad Kana
dos žaidėjams burtai nelabai buvo 
laimingi, kitaip tariant, iki tarptau
tinės augštos žaidimo klasės jie dar 
nepriaugo. Išimtį čia sudarė V. Ne- 
šukaitytė, kuri vienetuose nelaimin
gai “papuolė” į stiprias V. Vokietijos 
D. Schoeler rankas (vokietė pasiekė 
ketvirtbaigmes) ir pralaimėjo jai 23: 
21, 21:15, 21:19. Panašus liikmas iš
tiko ir mišriam dvejete žaidžiant 
Violetai su kanadiečiu Wall: pralai
mėjo japonų dvejetui Ito—Kovada.

Pirmomis varžybų dienomis halėje 
viešpatavo šaltis ir ne vienas žaidėjas 
turėję dėvėti šiltesnius drabužius, ne
kalbant apie pačius žiūrovus. Nuo ba
landžio 24 d. jau nebegalima buvo iš
laikyti nuo karščio bangos, pasieku
sios Miuncheną iš pietinės Italijos. 
V. Vokietijos žaidėjas E. Schoeler nu
metė net 10 svarų ir baigminėj kovoj 
pritrūko jėgų laimėti III kėliniui ir 
tuo pačiu pasaulio meisterio vardui.

Grįžtu prie lietuvių žaidėjų. Be V. 
Nešukaitytės Kanados komandoje, S. 
Sąjungos rinktinėj žaidė A. Giedrai
tytė, kurią stebėjau mišriam dvejete 
su Stephan iš rytinės Vokietijos. Tai 
jauna,, daug žadanti žaidėja. Atrodo, 
kad Sov. Sąjunga ją atsiuntė “apšau
dymui” tarptautinėj klasėj, nes rusų 
pagrindą sudarė Rudnova ir Grin
berg. (Be A. Giedraitytės varžybose 
dalyvavo Laima Balaišytė-Amelina. Ji

greičiausia buvo užregistruota vyro 
pavarde, tad mūsų korespondentas ją 
palaikė ruse — Red.)

Pereinu prie baigminių susitikimų. 
Vyrai: Shingo Ito, Japonija, — E. 
Schoeler, V. Vokietija, 19:21, 14:21, 
21:19, 21:15, 21:9; moterys: T. Kova
da, Japonija — G. Geister, R. Vokie
tija 20:22, 21:14, 21:17, 21:8; vyrų 
dvejetas: H. Alser — K. Johanson, 
Švedija, įveikė N. Hasegavą — T. Te
saką, Jap., — 21:19, 17:21, 21:8, 21: 
12; moterų dvejetas: Rudnova — 
Grinberg, Sovietų S-ga, nugalėjo M. 
Alexandru — E. Mihalcą 17:21, 21:17. 
21:15: 16:21, 21:14; mišrus dvejetas: 
Y. Konno — N. Hasegave laimėjo 
prieš S. Hiroką — M. Kono 21:17, 21: 
19, 21:19.

Mano nuomone, Kanadai nėra rei
kalo į varžybas siųsti “vyresnių” žai
dėjų, kaip Wall ar Marinko. Reikia 
remtis daugiausia jaunimu a la jūsų 
Violeta, kuri varžybų metu pasišven
tusi buvo tik pačiam žaidimui, net ir 
savo laisvalaikiu stebėdama žaidžian
čius.

Taip vienas didesnių sportinių įvy
kių Miunchene nuėjo jau į praeitį. 
Dabar Bavarijos sostinė ruošiasi olim
piniams žaidimams 1972 m. Negalė
jau patikrinti, tačiau plačiai kalbama, 
kad visi viešbučiai yra rezervuoti. Ir 
ne tik Miunchene. Svečius numato
ma apgyvendinti artimam Augsburge, 
Garmisch-Partenkirchene ir kt. Tad 
ir iki pasimatymo 1972 m. su šio laik
raščio skaitytojais Miunchene!

Ateitininkų žinios
Iškyla į Wasagos stovyklavietę — 

gegužės 24 ir 25 d. Iškylos tikslas — 
stovyklavietės išvalymas ir veiklos 
metų užbaigimas. Kviečiami visi tė
vai ir vaikai. Bus nakvojama stovyk
loje, todėl reikės pasiimti patalynę. 
Sekmadienio rytą ten pat bus Mišios. 
Vykstama savom priemonėm. Kas au
tomobilių neturi, prašomi kreipits į 
Z. Girdauską tel. 533-0342.

MAS centro valdyba ruošia dide
lę loteriją, kuriai paaukota 17 daili
ninkų paveikslų. Bilietų knygutes pla
tina visi ąteitininkai. Gautas pelnas 
eis c v-bos reikalams. Traukimas 
įvyks per vyresniųjų moksleivių sto
vyklos uždarymą Dainavoje liepos 
5 d.

Ateitininkų stovykla Wasagoje bus 
liepos 6—19 d. Bus dvi atskiros va
dovybės ir atskiros programos jau
nučiams ir vyresniesiems. Registruo
tis jau galima dabar Prisikėlimo par. 
raštinėje. Informacijas stovyklos rei
kalais teikia V. Kolyčius.

Skautų veikla
• Dėl atšalusio ir lietingo oro 

“Šatrijos” ir “Rambyno“ tuntų iš
kyla, turėjusi įvykti geg. 10 d., ati
dėta.

• Mindaugo dr-vės sueigos geg. 
19 d. dėl ilgojo savaitgalio nebus. 
Sekanti sueiga — birželio 24 Bus 
tęsiami egzaminai. Visi dalyvaukime.

• Gegužės 5 d. buvo “Rambyno” 
tunto skautų vyčių kandidatų būrelio 
sueiga ir egzaminai. Sk. vyčių įžodį 
ruošiasi duoti M. Valadka, R. Mari- 
jošius, A. Kobelskis, P. Kudreikis, M. 
Gvildys ir M. Rusinas. Būrelį įžo
džiui ruošia ir jį globoja s. E. Kaza
kevičius.

• Septintoji Romuvos stovykla pra
sidės liepos 19 d. ir truks tris sa
vaites. Pirmoji savaitė skiriama jaun. 
skautams-tėms, antrosios dvi — skau- 
tams-tėms. Draugininkai-kės yra pra
šomi jau dabar pramatyti stovyklau
tojų skaičių, kuris bus reikalingas 
artimiausiame pasitarime.

• A. Saulaitis, SJ, gegužės 18 d. 
Waterbury. Conn., bus įšventintas 
kunigu. Ta proga nuoširdžiai sveiki
name brolį Antaną, papildantį retė
jančias pašaukimų gretas ir džiaugia
mės jo ryžtingu idealizmu. Naujasis 
kunigas yra v. s. A. Saulaičio, dabar
tinio LSS Pirmijos pirm., ir v. s. O. 
Saulaitienės sūnus. Birželio 8 d. jį su
tiksime Toronte, kur jam ruošiama 
speciali šventė. C. S.

"TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS" 
AUKOJO

Po $50: Montrealio Lietuvių Kre
dito Kooperatyvas “Litas”; Šiluvos 
Marijos parapijos lėšų telkimo sky-

6 psL • Tėviškės Žiburiai • 1969. V. 15 — Nr. 20 (1007)

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

JANE — BABY POINT, apie $4.900 įmokėti, 6 kambarių namas, už
baigtas rūsys, privatus įvažiavimas.
SWANSEA — BLOOR, 5 kambarių namas, garažas su šoniniu įvažia
vimu, viena atvira skola 10-čiai metų, prašoma kaina $27.900. 
RONCESVALLES — HIGH PARK, 9 kambarių atskiras namas, gara
žas su šoniniu įvažiavimu, pilna kaina $32.900; turi būti parduotas. 
SWANSEA, apie $20.000 įmokėti, 8 kambarių per du augštus, užbaig
tas rūsys, tinka dviem šeimom, garažas su privačiu įvažiavimu, viena ' 
atvira skola.
INDIAN RD. — BLOOR, tikras dvibutis (dupleksas) 11 kambarių, dvie
jų augštų, naujas, vandeniu-alyva šildymas, garažas su labai plačiu įva
žiavimu, labai gražus namas viduje, nėra skolų.
HIGH PARK — RONCESVALLES, $15.000 įmokėti, didžiulis 15 kam
barių atskiras namas, labai geram stovyje, garažai su privačiu įvažia
vimu, gauna daug nuomos, viena atvira skola 10-čiai metų.
HIGH PARK — BLOOR, apie $20.000 įmokėti, puikus vos keleto metų 
senumo 17 kambarių triburis, garažai su geru įvažiavimu, skubus par
davimas, 3 ir 2 miegamųjų, vertas dėmesio.
ROYAL YORK — KINGSWAY, prašoma kaina $39.500, 6 kambarių 
gražus atskiras namas, platus sklypas, dvigubas garažas su privačių 
įvažiavimu, netoli Bloor.
RICHVIEW — ROYAL YORK, puikus didžiulis vos poros metų senu
mo 4 miegamųjų ir šeimos kambario su atviru židiniu vienaaugštis, 
dvigubas garažas, labai gražus rajonas.
OAKMOUNT RD. — BLOOR, 9 kambarių per du augštus atskiras na
mas, kvadratinis planas, garažas su plačiu šoniniu įvažiavimu, viena 
atvira skola
ROYAL YORK — BLOOR, palikimas — labai .gražus tikrai didelių 6 
kambarių vienaaugštis, pilnai užbaigtas rūsys su išėjimu į puikų kie
mą, kurio gale teka upelis; elektrinis šildymas, dvigubas garažas su 
privačiu įvažiavimu; sunku aprašyti — reikia pamatyti.
VICTORIA HARBOUR, 49 akrai žemės prieina prie 12 plento, pusiau 
užbaigtas namas, netoli nuo Georgian Bay paplūdimio, yra strateginė 
vieta; prašoma kaina tik $17.900; galima statyti motelius etc.
BLOOR — HIGH PARK, maždaug $6000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
namas, garažas su privačiu įvažiavimu, neaugšta kaina, greitas parda
vimas.
2232 BLOOR ST. W Tel. RO 7-5454

PR. KERBERIS
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- a n A AJA 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PAfiA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
5!4% už depozitus
5% % už šėrus išmokėta I

DUODAME 
mortgičius iš 7Y2% 
asm. paskolos iš 714%

Kapitalas virš trijų milijonų dolerių

TRADICINĖ BALTIEČIŲ SPORTO 
ŠVENTĖ — 

krepšinio-tinklinio turnyras 
įvyks gegužės 17-18 d. — Toronte. 
Downsview Secondary School — 7 
Hawkesdale Rd. (šiaurės rytų Keele 
ir Wilson gatvių kampe). Pradžia — 
šeštadienį 12 v., sekmadienį — Iv. 
Šiemet turnyro rengėjai yra estai. 
Lietuvių krepšiniui ir tinkliniui at
stovaus geriausios jėgos — daugumas 
iš JAV. Dalyvaus su vyrų ir jaunių 
krepšiniu, vyrų ir mergaičių tinkli
niu. Daugiausia susitikimų lietuviai 
turės šeštadienį. Jaunių krepšinis ir 
gal tinklinio finalistai susitiks sek
madienį. Turnyro rengėjai ir visų 
tautybių dalyviai kviečia lietuvius 
atsilankyti ir kartu dalyvauti šioje 
šventėje. Įėjimas suaugusiems visai 
dienai — $1.00, moksleiviams — 50 
et., priešmokyklinio amžiaus vaikams 
su tėvais — nemokamas.

K Lukošius, BSF atstovas 
Š. AMERIKOS LIETUVIŲ STALO 

TENISO VARŽYBOS įvyks š.m. ge
gužės 17-18 dienomis Toronte, Toron
to Table Tennis Club, 337 Spadina 
Avė. Pradžia — šeštadięnį, 10 v. r. 
Varžybas vykdo Toronto “Vytis”.

SPORTAS LIETUVOJE
Tradicini Trakai—Vilnius bėgimą 

antrą kartą laimėjo L. Didžiokas 
1.36:56,6.

Leonas Andrijauskas pasiekė nau
ją Sov. Sąjungos berniukų dešimt- 
kovo£ rekordą, surinkęs 6379 taš
kus.

Atrankinės džiudo pirmenybės įvy
ko Maskvoje. Jose gerai pasirodė Vik
toras Kairys. Jis pakviestas į Sov. Są
jungos rinktinę ir vyks Belgijon da
lyvauti Europos pirmenybėse. Pra
ėjusiose pirmenybėse pussunkiasvo- 
rių jaunių klasėje laimėjo bronzos 
medalį.

Futbolo pirmenybėse Vilniaus Žal
giris 1:0 pasekme įveikė Kirovolado 
Dinamo.

Pasaulinėse stalo teniso pirmeny
bėse labai gerai žaidė Asta Giedrai
tytė. Ji atstovavo Sov. Sąjungai. Ypač 
gerai žaidė dvejetą poroje su R. Vo
kietijos atstove P. Stefan. Pirmiau
sia jos įveikė amerikietes 3:0, V. Vo
kietijos atstoves 3:1. Taipgi įveikė 
Japonijos meisteres T. Kovada ir J. 
Kono. Jos pateko į pasaulio geriau
sių dvejetų aštuoniukę. Individuali
nėse varžybose A. Giedraitytė, įvei
kusi vokietę ir austrę, pralaimėjo ja
ponei T. Kovadai.

SPORTAS VISUR
Varžybose dėl pasaulio šachmatų 

meisterio vardo po 6 žaidimų pir
mauja B. Spaski 3,5:2,5.

Prancūzas Jean JosseUn atgavo Eu
ropos gaidžio svorio bokso meisterys- 
te; aštuntame rate nugalėjo italą Sil- 
vano Bertini.

Pasaulinės futbolo pirmenybės 
įvyks 1970 m. Meksikoje. I baigmi
nes varžybas -pateks tik 16 koman
dų. Pirmos dvi vietos tenka praeitų 
pirmenybių laimėtojui Anglijai ir 
pirmenybių rengėjui Meksikai. Dėl li
kusi’, 14 vietų visame pasaulyje vyk

domos atrankinės varžybos, kuriose 
dalyvauja 71 valstybė. Iš viso turi 
būti sužaistos 163 rungtynės. Grupė
je, kurioje varžosi Belgija, Ispani
ja, Jugoslavija ir Suomija, Belgija 
iškopė į pirmaujančią vietą. Laimė
tojai pateks j baigminę grupę Mek
sikoje. Kitose grupėse pirmauja Ita
lija. kurią vejasi R. Vokietija, Čeko
slovakija, bet jai kelią gali pastoti 
Vengrija; V. Vokietija ir Škotija turi 
surinkusios vienodą skaičių laimėji
mų ir greičiausiai teks peržaisti neu
tralioje aikštėje.

VYČIO ŽINIOS
B-C krepšinio meisterių komando

je praėjusį sezoną žaidė: Ignatavi
čius. Sprogis, Kazakevičius, Vaiče- 
liūnas, Sepulis, Stankus, Žolpis, Lau
rinavičius, Bumelis, Nacevičius, Ake
laitis. Išskirtini — Ignatavičius ir 
Sprogis. Kiti taip pat gerai prie jų 
derinosi ir kartais parodydavo gerą 
žaidimą. Tai — Kazakevičius, Vaiče- 
liūnas, Sepulis, Stankus, čia didžiau
sią pažangą padafrė Akelaitis ir iš 
jo daug tikimasi ateinančiame sezo
ne. Komandai vadovavo V. Staške
vičius ir daug rūpesčio yra įdėjęs M. 
Duliūnas. Abiem priklauso didelė pa
dėka.

E. Kochalskis Otavoje dalyvavo 
“Capital Open” 410 kalibro šautuvų 
šaudvme ir laimėjo pirmą vietą.

A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Lengvosios atletikos treniruotėm 

gautas Parkdale gimnazijos stadijo- 
nas (Queen & Close gatvių kampas, 
prie Lansdowne). Treniruotės numa
tomos pradėti ateinančią savaitę. 
Lengvosios atletikos sekcijai vado
vauja S. Amerikos lietuvių lengva
atletis Algis Maliauskas, talkinamas 
Algio žemaičio ir Mildos Romano- 
vaitės.

Aušros klubo uždaras golfo tur
nyras — gegužės 24 d., 1 v.p.p., King 
City golfo aikštėje.

rius; $25: K. L. K. Moterų Dr-jos 
Delhi skyrius; $15: Toronto skautų 
tėyų-rėmėjų komitetas; po $10: J. A. 
Tamošaičiai, A. Kuliešius. Rėmėjų 
prenumeratas po $10 atsiuntė: J. Vil- 
kauskas, J. Čepaitis, A. Kantvydas, 
A. Masionienė, R. Mikalauskas, A. 
Vaičiūnas, K. Bagdonavičius, K. Ųa- 
linda, J. Čepaitis, dr. J. J. Vingilis, 
A. Grybauskas, J. Pikšilingis, T. Gai
žauskas, Kuzmas Constr. Co., V. Dau
ginis, V. E. Gruodis, M. P. Pocius; 
po $5: J. Govėdas, G. Baleišis; po 
$4: A. Sagevičius, S. Gaidauskienė, 
A. Mašalienė, J. Adomauskas, L. 
Merkelis, J. Aušrotas, V. Pundžius, 
P. Tamutis; po $3: V. Dailydė, V. 
čerškus, M. Gaputytė, D. Bielskus, 
P. Sakalas; po $2: A. Giedraitis, S. 
šetkus, P. Žiulys, G. Juodis, L. Gu
delienė, V. Adomonis, A. Ališauskie
nė, J. Liepa, kun. A. Babonas, F. 
Barzdžius, A. Brazis, A. Starkus, J. 
Januška, L. Ciplijauskas, V. Gelži- 
nis, J. Gipas, V. Birštonas, J. Jonu
šas, J. Bubnys, M. Dockaitienė, J. 
Gavelis, J. Gaižutienė, M. Juzumienė, 
D. Kairienė, K. J. Grigaitis; po $1:

- V. Miškinis, J. Kaseliūnas, J. Miliu- 
šis, J. Kalinskis, M. Žemaitienė, A. 
Portofiejus, V. Apanavičius, J. Vir- 
ketis, P. Barteška, K Skrinskas, R. 
Bulovas, I. Juzukonis, M. Kuzavas, 
A. Kojelaitis, J. Kareckas, A. Baro
nas, J. Lenkaitis, J. Okmanas, J. Ka
valiauskas, M. Jonikas, J. Kalinaus
kas, A. Jonynas, S. Džiugas.

ATLANTIC 
valgykla

1330 DUM)AS ST. W., 
TORONTO 3.

Tel. LE 3-6045
LIETUVIŠKI PATIEKALAI

NAUJI SAVININKAI

V. ir V. IVANAUSKAI

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
naeal valdžios nustatyta norma — 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, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 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 kandbarių 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. MORRIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKE) VISTOSKI

TORONTO MIESTAS
PRANEŠIMAS ATMATŲ IŠVEŽIMO REIKALU

Kadangi pirmadienis, gegužės 19-ji, yra šventė 
miesto tarnautojams, tq dieną atmatos nebus iš
vežamos.

Pirmadienio išvežimas bus atliktas antradienį, o ant- , 
radienio — trečiadieni.

-

GERIAUSIA MĖSA 
ir

SKANUMYNAI

Pirkite moderniausiose, geriausios 
kokybės, europinio stiliaus, š. 
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

H. F. ATYEO, P. Eng.
i Gatvių priežiūros viršininkas

.6. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas Sf. W. . Tel. 533-4414

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

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

PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 
n?n\»eto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas 5-riems metams Ir fletan 
Biudžeto ir c (CHUCK) ROE. Tel 362-5777.

TJetnviškai visais šildymo reikalais kreiptis: St Pnkapas U tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.
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BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

© SKAITYTOJAI PASISAKO

Tel. 251-4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

A. ČIŽIKAS ALF RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM 
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ 
PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Av&,
TeL 531-6165

Dirbtuvė

NAUJAS SKYRIUS: 
295 Roncesvalles Avė., 

Tel. 536-1373 
Atidaryta: Kasdien 9—6 vai. 

Ket. ir penkt. 9—9 vaL

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos į
Lietuvę, Latviję, Estiją, Ukrainą ir
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU

BE MUITO DOVANOS:
Turime naujus iliustruotus kata

logus, kuriuose yra smulkus apra
šymas ir paaiškinimai. Pažymėtos 

kainos yra galutinės.
Taip pat persiunčiame pinigus, 

už kuriuos gavėjas gali nusipirkti 
įvairių prekių specialiose doleri
nėse krautuvėse.

Įvairios sudėties maisto siuntiniai, 
automobiliams motorai ir padan
gos, motociklai, dviračiai, skalbia
mosios mašinos, siuvamosios ma
šinos, televizijos priimtuvai, piani
nai, foto aparatai, radijo priimtu
vai. transistoriniai radijo aparatai, 
laikrodžiai, kilimai ir baldai.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

/^LIETUVIAI STALIAI 
mloniai 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 Bes. tel. LE 6-5363

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

Toronto 3
(TARP GRANADIER RD. IR NEEPAWA AVE)

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

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 į
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, bateri-į 
jos ir t t. Automobilių vilkikas (towing). Autoveži- 
mių taisymas, elektrinis (Alen Scop) patikrinimas.
Po darbo valandų skambanti tel. RO 6-8503.

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

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

293 Ottowa Sf* Hamilton, Ont. Tel. 549-2005 

čia gausite tekstilės gaminius pigiousiomisz kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų,

OAPrrvS TO FUROPS

d

%
PLUMBING and HEATING

J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis. atlieka įvair. plum 
bing ir vandens apšildymo darbus

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

A.P. GARAGE
A. PAŠKEVIČIUS 

laikinai persikėlė į
2264 DUNDAS St W.

LE. 5-9130 
(International Auto Body) 

Towers — Loblaw’s kiemas 
(važiavimas Mesial H 

Dundas gatvės.

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS

BALDAI IR KT. ,
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai Ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Da-bas sąžiningas ir garantuotas 
lietuvius antarnaula Jonas Jurėnas

439 BATHURST ST.
Tel. WA 14225 arba WA 4-1M1

lamuoja savo verslą, prekes, naujus 
gaminius irgi per “korespondenci- 

KĄ DARYS SU DONELAIČIO žeme, bet ir pats Tolminkiemis pava- ^as” Profesiniai žmonės vyksta atos- 
PALAIKAIS* dintas čistije Prudi. Net Prūsų Lie- ar .81“p.už^ “7 ^^etus

‘DAnPi.iAin m„me da„vian reikia” tuvos vardas išnykęs iš mažosios so- laik,nai ir štal veI “fania • Net w pa' Donebuaų mums d.TO.u reto Nebėra £ repig toto tolinos.

pėdsakų Kristijono Donelaičio būrų. 
Ten gyvena rusai kolonistai. Lei
dot! Donelaitį Vilniuje taip pat nepa
togu: tokį žingsnį “didysis brolis” ga
li palaikyti ne tik nacionalistinėm 
atrūgom, bet ir demonstracija prieš 
tautų draugystę... Tad ir dūlėja 
Kristijono Donelaičio kaulai istorijos 
institute Vilniuje. Instituto darbuo
tojai, apvainikavę savo pastangas lie
tuviams brangiu radiniu, vargu ar su
silauks ordinų iš rusų. Skt.

Red. pastaba. Kad Tolminkiemyje 
atlikti archeologiniai kasinėjimai, bu
vo jau anksčiau skelbta spaudoje. Tai 
patvirtina “Literatūra ir Menas” 1969 
m. 1 nr. Kokia medžiaga rasta, ne
skelbiama. Ar tai buvo kaulai, tektų 
suabejoti, nes juk Donelaitis mirė 
prieš beveik 200 metų. Matyt, ši Skt. 
informacija nėra visai tiksli.

LIŪDNAS REIŠKINYS
Gegužės 3 d. Hamiltone, intrigų ir 

skundų suniekintas, buvo priverstas 
iš savo pareigų atsistatydinti vienas 
šviesiausių jaunimo draugų ir vadų. 
Liūdi ne tik jo organizacija, bet ir 
dauguma mūsų visuomenės. Jaunimo 
širdys kraujuoja, matydamos neapy
kantą žmogaus žmogui. Jaunimas 
klausia — kur tu, lietuvi, eini, Ar 
tie individai artimo meilės savo pri
vačiame gyvenime nepraktikuoja? Ta
da jų labai gaila, nes visi ekumeni
niai Vatikano susirinkimai ir visas 
Kristaus mokslas praėjo pro juos jų 
nepalietęs.

St Catharines, Ont ŠYPSENOS
DUOSNIŲ RĖMĖJŲ dėka KLB Atostogos

— kalbėjo privačiai svečias iš oku-
puotos Lietuvos, norėdamas pasakyti, 
kad rusų jūroje mūsų maža tauta iš
liks tik neeilinių kultūrinių vertybių 
dėka. Kad tai ne vieno asmens nuo
monė, matėm iš pastangų iškelti šį 
mūsų literatūros pradininką — Kris
tijoną Donelaitį jo 250 metų gimimo 
sukakties proga. Buvo pasišauta net 
Tolminkiemio klebono kapą surasti. 
Pasibaigus sukaktuviniams metams, 
vėl viskas nurimo — iš spaudos pus
lapių Lietuvoje Donelaitis vėl už
marštin nukeliavo.

Visdėlto Mokslų Akademijos isto
rijos instituto darbuotojų pastangos 
nenuėjo veltui: Kristijono Donelaičio 
kaulai buvo surasti ir jau dveji me
tai laikomi šio instituto rūsyje. Bet 
ką su jais toliau darys, kur juos da
bar palaidos? Mat, ne tik Tolminkie
mio klebono bažnytėlė sulyginta su

OTTAWA. Ont.
STAIGI IR NETIKĖTA mirtis 

atėmė mylimą dukrytę Ditutę. Dide
liame mūsų skausme nuoširdžią užuo
jauta parodė kun. dr. V. Skilan- 
džiūnas ir p. Balsevičiai, besirūpinant 
jos laidotuvėmis. Jų rūpestis amžiais 
liks mūsų neužmirštas. Taip pat esam 
labai dėkingi mamytei, sesutėms, jų 
šeimoms ir giminėms už tokį didelį 
rūpestį ir atsilankymą laidotuvių me
tu. Dėkojam visiems Otavos bei apy
linkės draugams ir pažįstamiems, pa- 
rodžiusiems tiek daug nuoširdumo ir 
artimo meilės mūsų liūdesyje. Už vis
ką esam Jums visiems dėkingi —

Nuliūdę tėveliai ir broliukai.
A. Povilonis,

R. R. No. 1 Richmond, Ont.

SUDBURY, ONT.
VAJUS LIETUVOS KANKINIŲ 

koplyčiai įrengti Šv. Petro baziliko
je Romoje truko tris sekmadienius, 
iš eilės. Iš viso surinkta $400. Kai- 
kurie tautiečiai, kaip P. Mazaitis ir 
J. Vaičeliūnas, kai tik pastebėjo laik
raščiuose apie lietuviškos koplyčios 
įrengimą krikščionybės centre, nelau
kė nei vajų, nei specialių paragini
mų ir jau pernai pasiuntė savo auką.

Lietuvos kankinių koplyčiai auko
jo $100: kun. A. Sabas; $25: P. Ma
zaitis; $24: V. Gudrumas; po $20: 
P. Petrėnas, A. Strakauskas, J. Vai
čeliūnas; po $10: V. Juška, Js Re- 
meikis, V. Skvereckas, R Slavickas, 
A. Žilėnas, A. Žilėnas a.a. J. Mi
lašiaus atminimui, p. X, ponia X; 
po $5: I. Balčiūnienė, A. Braškys,
J. Čebatorius, P. Gurklys, A. Jasiū- 
nas. A. Kusinskis, J. Kriaučeliūnas,
K. Kuncevičius, P. Mackevičienė, J. 
Martišius, J. Petrėnas, M. Pranckū- 
nas, L Račinskienė, A. Rukšys, E. 
Sakalauskas, J. Stankus; po $3: M. 
Glizickienė, K. Sviežikas; po $2: L. 
Baltutis, V. Bružas, P. Griškonis, A. 
Milčius, N. Paulaitienė, K. Ramonas, 
V. Stepšys, S. Semežienė, S. E. Tol
vaišą; P. Venskevičius, St. Wilde; 
po $1: J. Bataitis, J. Gabrėnienė, 
K. Remeikis.

A.A. VLADAS SKRIPKUS, 53 m. 
žagarietis, po didelės automobilio 
nelaimės buvo nuvežtas į General li
goninę ir ten po 4 valandų, aprū
pintas ligonio sakramentais, mirė. 
Jo žmona, mažiau sužeista, dar guli 
ligoninėje. Gegužės 6 d. atvyko se
serys Sofija Rakstienė iš Fruitland 
ir Liucija Skripkutė su Juozu Asme- 
navičium iš Hamiltono, sutvarkė vi
sus reikalus. G. Lumbienė telefonu 
pranešė visiems Sudburio lietuviams 
apie nelaimę ir sukvietė koplyčion 
pamaldoms. Vieni užprašė daug Mi
šių, kiti papuošė koplyčią vainikais 
ir gėlėmis. Trečiadienio rytą nema
žas būrys tautiečių susirinko koply- . 
čion, kur kun. Ant. Sabas dar kartą 
sukalbėjo maldas ir visi nulydėjo 
karstą į CPR stotį paskutinei kelio
nei į Hamiltoną, kur gegužės 10 d. 
įvyko laidotuvės. Tą patį šeštadienį 
giminės užprašė gedulingas Mišias 
Sudburyje. Velionies sesutė Sofija 
Rakstienė, ilgą laiką gyvenusi Sud
buryje, nuoširdžiai dėkoja visiems 
Sudburio lietuviams už pareikštą 
užuojautą skausmo valandoje ir už 
tokį gražų jos brolio pagerbimą. — 
Visiems giminėms reiškiame nuošir
džią užuojautą. Sudburiškis

yra žinios, parapijos gyvenimas ir rei
kalai. Jei parapijų žinių nebūtų, laik
raštis tikrai nukentėtų šioje srityje. 
Bet ir čia rasime išnaudojimą: pvz. 
reklamuojami kokios nors artimos or
ganizacijos parengimai, dedami svei
kinimai ir nelaimės atveju užuojau
tos. Mano nuomone, tai nebėra para
pijų žinios, bet apmokamo pobūdžio 
dalykai.

Mes turime džiaugtis, kad turime 
išeivijoje tiek gražių parapijų, orga
nizacijų, profesijonalų, prekybininkų, 
susipratusios visuomenės. Visi esame 
atsakingi už išlaikymą lietuviškos 
spaudos. Jeigu mes pasidarysime ne 
gudresni, bet sąžiningesni savo reika
lam ir atlyginsime laikraščio patarna
vimus, nejieškosime aplinkinio kelio 
savo “žiniomis”, palengvinsime sun
kią lietuvių spaudos naštą ir nereikės 
be tikrai svarbios priežasties kelti 
prenumeratos kainų ar prašyti aukų 
iš to, kuris viską jau dabar sąžiningai 
atiduoda. K. K.

apylinkės valdyba, rengdama svar
biųjų įvykiu minėjimus, gali pasi- Patyręs tarnautojas aiškina 
kviesti meninius vienetus iš kitur, naujokui, kiek atostogų gauna 
Šiais metais pvz. Vasario 16 proga " ’
buvo pakviestas Toronto “Varpas”. 
Išlaidoms padengti buvo surengta 
loterija, kuriai fantus suaukojo vie
tiniai tautiečiai. Loterija buvo ypač 
gausi medžio drožiniais. Visus že
miau išvardintus Niagara pusiasalio 
lietuvius, aukojusius loterijai 5 — 
30 dol. apylinkės valdyba laiko gar
bės aukotojais ir reiškia jiems nuo
širdžią padėką už duosnumą. Taip pat 
priklauso padėka visiems, kad ir po 
mažiau aukojusiems pinigais bei įvai
riais fantais. Aukotojai: J. Alonde-

. ris, K. Butkus, S. Galdikienė, J. Gi- 
revičius, Z. Jakubonis, J. Kalainis, 
J. Kavolėlis, A. Lukas, P. Meškaus
kas, J. Paukštys, A. Panumis, P. Polg- 
rimas, L. Pūslys, J. Satkevičius, J. 
Skeivelas, K. Stankus, K. Stundžia, 
P. Ulbienė, H. Žąsinas, p. Dauginai.

-• šešias savaites: tris savai
tės asmeninių atostogų ir dar 
tris savaites, kai įstaigos virši
ninkas atostogauja.

Mokykloje
Mokytojas į mažojo Petriuko 

klausimą, ar jis bus baudžiamas

M. Leparskienė

SPAUDOS IŠNAUDOJIMAS
Kanados pašto kainų pakėlimas už 

patarnavimą laikraščiam smarkiai pa
lietė mažesnio tiražo leidinius ir da
lis periodinių ir neperiodinių leidinių 
turėjo visiškai užsidaryti. Man, kaip 
lietuviui, kyla tuoj pat klausimas: o 
kaip su mūsų- savaitiniu laikraščiu? 
Ar išsivers? Ar bus priversti padidin
ti prenumeratos kainą? Prašys aukų? 
Vietoj savaitinio padarys mėnesinį ar 
griebsis kitokių priemonių?

Laikraščio išsilaikymas priklauso 
nuo prenumeratos, apmokamų skelbi
mų ir aukų. Didelis skaičius tautiė- 
čių laikas nuo laiko paminimi laikraš
tyje kaip aukotojai savajai spaudai. 
Prie jų prisideda ir kaikurios organi
zacijos. Tūkstančiai susipratusių pre
numeratorių įgalina laikraščio leidi
mą. Gausus būrys profesinių žmonių 
ir prekybininkų, besiskelbiančių sa
voje spaudoje, prisideda prie jos iš
laikymo.

Šalia spaudos jrėmėjų, yra ir jos iš
naudotojų. Jie dedasi gudresniais 
už kitus — reklamuoja savo rengiamą 
koncertą, vaidinimą, balių ir t t. be 
jokio atlyginimo laikraščiui. Jie nau-

Vienas Vatikano pareigūnas 
prasitarė spaudos atstovams, 
kad popiežius Paulius VI norė
tų aplankyti Lenkiją. Dėl įtam
pos tarp kompartijos ir Kata
likų Bendrijos jis negalėjo 1966 
m. dalyvauti Lenkijos kataliky
bės tūkstantmečio iškilmėse. 
Kardinolas S. Wyszynskis 1968 
m. gruodyje du kartus priminė 
kompartijos vadams popiežiaus 
Pauliaus VI norą atvykti į Len
kiją, bet ligi šiol nebuvo gauta 
jokio atsakymo.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avez 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Nuoširdžiausią padėką reiškiu už 
dovanas, gėles, sveikinimus ir lanky
mą ligoninėje man susižeidus: kun. 
B. Mikalauskui, OFM, kun. B. Bag
donui, OFM, iš Toronto, Bendruo
menės valdybos atstovams A. Šetikui 
ir P. Polgrimui, ramovėnų valdybos 
atstovui J. Satkui, SLA 278 kuopos 
valdybos atstovams — P. Polgrimui, 
A. Ališauskienei, J. Girevičiui ir J. 
Paukščiui; iš Toronto: p.p. N. J. Gai
deliams, P. Gaideliui, V. Jasui, B. 
Gaidelytei; iš Hamiltono: M. J. Tar
vydams, A. Klimui; iš Niagara Falls: 
V. S. Gudaičiams; iš St. Catharines: 
P. ir J. Skeivelams, S. K. Galdikams,
A. A. Panumiams, P. J. Kalainiams,
B. K. Gegeckams, J. J. Venckams, 
A. J. Dainoroms, L. J. Vyšniauskams, 
A. L. Pūsliams, J. A. Zubrickams, K. 
J. Grigams, O. Vilbikaitienei, P. Meš
kauskui, A. Zosanui, Z. Jakuboniui, 
J. Kazragiui, S. Kuktai, J. šarapnic- 
kui. Didžiausia padėka P. ir J. Skei
velams už prižiūrėjimą' namo man 
būnant ligoninėje. Jūsų lankymas su
stiprino mane moraliai ir prisidėjo 
prie greitesnio pasveikimo. Dar kar
tą visiems dėkui —

A. Visockas

— Tai gerai. Aš namuose pri
valomų pamokų nesu padaręs...

Lažybos
Bare įraudęs vyras gyrėsi, 

kiek daug galįs išgerti. Tas jo 
gyrimasis įsipyko prašalaičiui, 
kuris pirmą kartą buvo užėjęs į 
barą.

— Gerai, — nebeiškentęs ta
rė jis, — išgerk, štai, tą kibirą 
alaus, tai aš užmokėsiu ir dar 
penkinę pridėsiu.

Pagyrūnas padėjo geriamąjį 
bokalą ir išsmuko pro duris. Ne
trukus grįžo ir paprašė, kad ba- 
rininkas prileistų kibirą alaus. 
Labai greit išgėrė tą kibirą ir 
tada atsigrįžo į tą, kuris pasiūlė 
lažybas.

— Laimėjai, — tarė prašalai
tis. — še penkinę. Bet pasakyk, 
ko buvai išėjęs?

— Matai, ligi šiol niekad ki
birais negėriau, tai buvau išsmu
kęs i gretimą barą išbandyti...

Ištraukos
“Pamokslininkas liepia kentė

ti, tačiau ir be jo liepimo kenti. 
Guodžia draugai, advokatai, guo
džia bažnyčioj ir karčiamoj, o 
niekas nepasako, ką žmogus turi 
veikti, kad to vargo nebūtų” (77 
psl.) “Jeigu išmintingieji išmo
kytų vargšus, kaip išbristi iš var
go, tai jie patys nustotų savo 
klientų ir atsidurtų lygybes ab
surde. Jeigu išmokysi arklį ne
traukti vežėčių, tai tu pats 
trauksi...”

(Iš A. Barono “Pavasario lie
tus”) Parinko Pr. Alš.

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamo* 

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilgs praktika 
1000 College St., • LE. 1-3074 . Sav. P Urbai!*

MNCBVAUB aum. 4M NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami Į tolimesnę kelionę, patikrinti 
ir pataisyti savo automobili! FRANK PETIT, kvalifikuotas auto me
chanikas, su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite j
DIa/v" Ai.Ia.iIa 296 BROCK AVĖ. (tarp Dun-Dloor Auronte vsarage das ircoiiego.Tei 5311305

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

Margis Dru g St or e
JOHN V MARGIS. Phm.B

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
befkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLĖS, ZUBRAŽOLĖ.

METRAI IR KT.

TERMO

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.

Statybinės medžiagos ir remontai 
2742 Dundas St. W. Tel. 769-5171

• {vairios medžiagos namų taisymams
Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos

< Grindų, lubų ir sienų plytelės
• Atliekam visus statybos darbus ir remontus

ALL SEASONS
323 Lakeshore Rd

TRAVEL AGENCY
East, Port Credit, Ont.
V. BAČtNAS

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

Savininkas V.
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sntvarko rezervacijų, nakvynių ir kitas reikalas 

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje
Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

INSURANCE AGENCY LIMITED

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA

REAL ESTATE BROKER

STASYS DAUGIS 481-S560

857-1383 (Town of Bolton)

231 -2661 3828 BLOOR ST. W, ISLINGTON, ONT. 231-6226

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

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. LIŪDŽ1US, B.L.

Bendradarbis V. S. MASTIS, LL.D. 
Namų, ūkių ir betkurio verslo pir
kimo-pardavimo dokumentų suda
rymas, mortgičiai, sutartys, testa
mentai ir kiti teisiniai reikalai.

_ 421 Roncesvalles Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate

II aukštas — įėjimas iš 
Howard Park Ave.

Telefonai: 53^^08namų 279-7980
.Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 
v.r. iki 1 v.p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antradieniais 
• ir penktadieniais nuo 6-8 v.v.

DR. V. J. MEILUVIEN6
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 
(J rytus nuo Duffcrin St)

DR. N. NOVOŠICKIS 
dantų gydytojas 

794 BATHURST ST. 
(kampas Bloor & Bathurst) 

Tef. 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 AVĖ 

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitaru> 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta

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

470 College St Toronto

TeL 921 - 3924
Darbo valandos 9.30 v.t>—■6 v.v,

Dėl priėmimo skambinti telefonu

DRAUDIMO AGENTŪRA

Telefonas 769-4131 arba 7S9-4612
2231 Bloor Street West — Bloor prie Runnymede

Komercinio, privataus turto ir automobilių draudimas

Finansavimas — Bonds — Mortgage garantijos.

Į 
f



ji renkasi į par. salę 10.30 v. Pas
kutinė pamoka, repeticija ir išpažin
tis — šį šeštadienį 3 v. Sutvirtina
miesiems iškilmių drabužiai bus iš
duodant šeštadienį po repeticijos. 
Sutvirtinimo kūmai taip pat prašomi 
sekmadienį susirinkti 10.30 v.r.

— Ilgojo savaitgalio proga šį sek
madienį 5 v. p.p. pamaldos bus Ge
rojo Ganytojo stovyklos koplyčioje 
Springhurste.

— Gražiai praėjo pirmosios Komu
nijos iškilmės praėjusį sekmadienį 
10 vai. pamaldų metu. Padėka sese
lei vyresniajai M. Ritai už rūpestin
gą vaikučių paruošimą pirm. Komu
nijai.

— Motinos Dienos proga kviečia
ma paaukoti Mišias už motinas. Spe
cialūs lapeliai padėti bažnyčios prie
angyje. Jie grąžinami sekmadieniais 
pamaldų metu.

— Lietuvių kapinėse palaidoti: a.a. 
Vladas Skripkus iš Sudbury ir a.a. 
Benediktas Zubrickas iš Toronto. Ve
lionių giminėms ir artimiesiems nuo
širdi užuojauta.

— Šį šeštadienį 8 v. pamaldos už 
a.a. Karolį Balčiūną, 9 v. — už a.a. 
Benediktą Zubricką. Sekmadienį 10 
v. — už a.a. Mykolą Gvildį, 12 v. — 
už Vaišvilų gimines.

Lietuvių kapinėse koplyčios ir 
paminklo pašventinimas įvyks 
birželio 1, sekmadienį. Pamoks
lą iškilmių metu kapinėse pasa
kys prel. J. Balkonas. Koplyčios 
ir paminklo statybai aukojo po 
$100: Z. Laurinavičius iš Tilbu
ry, K. Gaidamavičienė, B. Nor
kus, M. ir P. Petrušauskai; po 
$50: V. Girnius, A. Vaitkus; po 
$20: P. Kirstukas, E. Stungrys, 
M. Adams, A. ir R. Puidokai, V. 
Puniuškienė, V. Bucevičius ir B. 
Kriaučeliūnas. šešiolikai naujų 
paminklų išlieti pamatai. Plasti
kinės gėlės nuo kapų nuimamos 
šią savaitę.

V. Bačėnas, All Seasons ke
lionių Įstaigos savininkas, gegu
žės 9 d. išskrido Europon. Ap
lankys Amsterdamą, Vakarų 
Berlyną ir kitus miestus; grįš 
į Torontą gegužės 18 d.

ĮVAIRIOSE LIGONINĖSE atlikęs 
praktiką ir baigęs ligonių 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.

VASAROTOJŲ DĖMESIUI!
Lietuviškos vasarvietės Cape Cod 

vilos “AUDRONE” 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. 02655, USA. Visi 
maloniai kviečiami atvykti ir praleis
ti savo atostogas prie atviro Atlan
to jūros paplūdimio, pušų pavėsy ir 
žalumynuose paskendusioje viloje 
“Audronė”, (sklb.)

SPRINGHURSTE, sekančioje gat
vėje nuo lietuvių bažnyčios, išnuomo
jamas šviesus izoliuotas vasarnamis. 
Skambinti po 6 v.v. tel. LE 1-5982.

’I TORONTO^
Sv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios
— Sutvirtinimo sakramento iškil- — Sutvirtinimo sakramentas tei- 

mės — šį sekmadienį 11 vaL pamal- kiamas šį sekmadienį, 4 v. p.p. Visi jį 
dų metu. Sutvirtinimo apeigas at- priimantieji su savo kūmais 3 v. ren- 
liks vysk. V. Brizgys. Sutvirtinamie- kasi į apatinę salę. Paskutinės pa

siruošimo pamokas — šį antradienį 
ir ketvirtadienį, 7 v.v., L. Vaikų na- 
namuose. šeštadienį, 4 v.p.p., baž
nyčioje bus trumpa susikaupimo va
landėlė ir repeticija priimantiems Su
tvirtinimo sakramentą bei jų kū
mams. Po repeticijos — išpažintys. 
Kadangi per Sutvirtinimo sakramen
to pamaldas nebus Mišių, šv. Komu
niją prašoma priimti įprastinėse Mi
šiose.

— Praėjusį penktadienį, gegužės 
8, po ilgos ligos mirė a.a. Benedik
tas Zubrickas; palaidotas pirmadie
nį iš mūsų bažnyčios. Velionies žmo
nai, dukroms ir artimiesiems reiškia
me nuoširdžią užuojautą.

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

— Gegužės mėnesio Mišios už gy
vas ir mirusias motinas — kasdien 
8 v. r.

— Tretininkų mėnesinis susirinki
mas — šį sekmadienį po 12.15 v. Mi
šių.

— Pensininkų vakaras — šį tre
čiadienį parodų salėje. Visi pensinin
kai ir vyresnio amžiaus lietuviai ma
loniai kviečiami atsilankyti.

— Chorų repeticijos: trečiadienį, 
7 v.v. — bendra studentų; ketvirta
dienį, 7.30 v.v. — bendra suaugusių; 
penktadienį, 6 v.v. — vaikų.

— Mišios sekmadienį — 10 v. už 
a.a. Marcelę Tamošaitienę; 11.15 v. 
už a.a. Kotryną Grinkevičienę; 12.15 
v. už a.a. Bronislavą Dambrauskienę; 
ketvirtadienį, gegužės 22 d., 7 v., už 
Maculevičių ir Gurauskų šeimos mi
rusius.

— Ateinančią savaitę, gegužės 19- 
24, lankomi parapijiečiai Ferma
nagh Ave., High Park Blvd, ir Wright 
Ave.

— Sutuokta — Algirdas Kybartas 
ir Margarita Simanavičiūtė.

— Pakrikštytas Petro ir Marijos 
Genių sūnus Dovydas-Henrikas.

— Stovyklavietės tvarkymo darbai 
jau pradėti ir galį pagelbėti malo
niai prašomi kreiptis į T. Paulių. Ge
gužės 24 d. ateitininkų tėvų komite
tas organizuoja didesnio masto tal- 
kądškylą į stovyklavietę. Galį pri
sidėti prašomi paskambinti į parapi
jom raštinę. Stovyklavietėje, šalia 
Įprastinių valymo ir tvarkymo dar
bų, numatoma praplėsti mergaičių 
rajono apšvietimą bei pertvarkyti ir 
pagerinti sporto aikšteles. Numaty
ti darbai kainuos apie $3.000. Aukas 
šiam tikslui prašoma įteikti raštinė
je arba bažnyčioje rinkliavos metu.

— Šių metų stovyklos: ateitinin
kų — nuo liepos 6 iki 19; parapijos 
ir “Aušros” — nuo liepos 20 iki 
rugpjūčio 3 d.; Aušros krepšinio kur
sai — nuo rugpjūčio 17 iki 30 d. 
Registracija į visas stovyklas jau pra
dėta; tėvai yra maloniai prašomi re
gistruoti vaikučius neatidėliojant.

Algis Kybartas ir Margarita 
Simanavičiūtė susituokė gegužės 
10 d. Prisikėlimo bažnyčioje. Su
tuoktuvių apeigas atliko jauno
sios dėdė kun. Augustinas Sima
navičius, OFM. Vestuvinėje puo
toje dalyvavo arti 500 svečių iš 
Kanados ir įvairių JAV vietovių. 
Vien Simanavičių-Kybartų gimi
nių buvo arti šimto. Sveikinimo 
žodi tarė kun. B. Bagdonas, 
OFM, V. Simanavičius, kun. P. 
Ažubalis ir abiejų tėvų vardu — 
J. R. Simanavičius. Programos 
vadovu buvo antrasis jaunosios 
dėdė inž. Kęst. Simanavičius. 
Jaunojo tėvai yra stambūs pre
kybininkai Hamiltone, o nuota
kos tėvas J. R. Simanavičius —. 
nenuilstamas visuomenės veikė
jas ir liet, radijo valandėlės ve
dėjas.

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

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

MAŽAS IR NEBRANGUS ORKEST
RAS įvairiems parengimams. Skam
binti — A. Zaremba 767-7084.

ATLIEKU VISUS NAMŲ ME
DŽIO REMONTO DARBUS. 

TEL. 5354724.
SUOMIŠKA PIRTIS — 

MAUDYMASIS IR MASAŽAS 
583 Annette St Tel. 7674086 

Atidaryta vyrams ir moterims 
nuo antradienio iki šeštadienio 

1—11 vai. vakaro

Parduodamas 
nepasterizuotas

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji minkšti baldai ir ap 
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2-7981 
Namu telefonas AM 1-0537.

VASARNAMIAMS 
$1195 — $50 įmokėti 

GEORGIAN BAY 
tik 89 mylios 

% akro sklypai 
su gražiais medžiais prie 

saulėto paplūdimio 
Brošiūros teirautis tel. 

223-6222 Toronto
medus

Iš NUOSAVO BITYNO
ĮVAIRIAIS KIEKIAIS.

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

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus 

923-7194. Sav. A. Čeponis

Parduodamos baigiančios pranykti nepriklausomos Lietuvos 
sidabrinės monetos: 5 litai su J. Basanavičiaus atvaizdu, 
10 litų — su Vytauto Didžiojo, 10 litų — su prezidento A.

Smetonos ir kitos. Kainoraštis — pareikalavus.,
P. ZABLOCKIS, 2333 ONTARIO St, Vancouver 10, BC, Canada

-
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Jaunimo ansamblių vadovai — montrealietis Z. Lapinas ir toron- 
tietė D. Viskontienė Montrealyje "Gintaro“ ansamblio krikštynose

MOTINOS, MOKYTOJAI, MOKINIAI
Motinos Dienos minėjimas ir 

Toronto Maironio šeštadieninės 
mokyklos metų pabaigtuvės bu
vo sujungti į vieną iškilmę, ku
rią gegužės 11 d. surengė KLB 
apylinkės valdyba, mokykla ir 
tėvų komitetas. Apylinkės pirm. 
L. Švėgždaitė atidarė iškilmę 
Prisikėlimu salėje gražiu įvadi
niu žodžiu ir pakvietė kun. R. 
Šakalį, OFM, invokacijai. Mo
kyklos vedėjas J. Andrulis pri
statė susirinkusiems gausų bai
gusiųjų būrį — net 52. Jie šį 
pavasarį baigė X skyrių, tuo bū
du išeidami pilną šeštad. mokyk
los programą. Tai pati gausiau
sia laida, kuriai vedėjas linkė
jo pereiti į lituanistinį semina
rą. Pažymėjimus baigusiems įtei
kė gen. konsulas J. Žmuidzinas 
kartu su klasių auklėtojom A. 
Kuoliene ir L. Nakrošiene. Ypač 
jaudino visus momentas, kai mo
kiniai gautus rožių žiedus įteikė

montažu “Motina”, kurį paruošė 
mokyt. S. Sakalienė ir A. Kuo
lienė, padedamos Stp. Kairio. 
Montaže dalyvavo baigusieji mo
kiniai, kanklininkės, šokėjai ir 
choras. Pasibaigus programai, 
apylinkės pirm. L. švėgždaitė vi
siems padėkojo ir pakvietė moki
nius vaišėms, kurias paruošė tė
vų komitetas. Visa iškilmė vai
nikuota Lietuvos himnu. Moky
tojams tėvų komitetas suruošė 
vakarienę šv. Jono Kr. par. sa
lėje. U.
ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS 
10 SKYRIŲ 1969 M. BAIGĖ: 

1. Kęstutis Abromaitis, 2. Angelė 
Abromaitytė, 3. Silvija Augaitytė, 4. 
Vytautas Bačėnas, 5. Irena Batarlai- 
tė, 6. Nijolė Bočkutė, 7. Ramutė Bra- 
žukaitė, 8. Vida Bubelytė, 9. Janytė 
čižikaitė, 10. Vincas Didžbalis, 11. 
Jolanda Dūdaitė, 12. Sigita Dūdaitė, 
13. Ramona Girdauskaitė, 14. Sigitas 
Gudavičius, 15. Mikas Gvildys, 16. Al

savo motinoms. Gausių rėmėjų. gis Janulaitis, 17. Dalė Jurkaitė, 18. 
dėka konkursiniai mokinių raši
niai buvo atžymėti dovanomis. 
Sveikinimo žodį tarė gen. kon
sulas J. Žmuidzinas, mokyklos 
tarybos pirm. kun. P. Ažuba
lis, tėvų komiteto pirm. Z. Gu
dauskas*. Baigusiųjų vardu pa
dėkos žodį mokytojams ir vedė
jui tarė R. Sungaila. Ta proga 
jiems buvo įteiktos simbolinės 
dovanėlės. Dešimtojo skyriaus 
mokytojų vardu kalbėjo mokyt. 
J. Jankaitis. — Meninės progra
mos pranešėja buvo IX sk. mo
kinė R. Bukšaitytė. Savo rašinį 
Motinos Dienos proga skaitė abi
turientė K. Totoraitytė, laimėju
si konkurse I vietą. Tautinių šo
kių grupė, paruošta V. Balsie
nės. ir jaunesniųjų choras, vad. 
A. Paškausko, džiugino visus su
sirinkusius. Programa baigta

Rimantas Kaknevičius, 19. Daiva Kas- 
peravičiūtė, 20. Danutė Kazlauskaitė, 
2L Danutė Kiaupaitė, 22. Jūratė Ko- 
belskytė, 23. Elenutė Kriščiūnaitė, 
24. Gražina Laurinaitytė, 25. Gražina 
Mačionytė, 26. Romanas Marijošius, 
27. Daiva Mikšytė, 28. Sofija Nor
kutė, 29. Jonas Plučas, 30. Petras 
Plučas, 31. Petras Razgaitis, 32. Lina 
Razgaitytė, 33. Laima Simanavičiūtė, 
34. Algis Simanavičius, 35. Vytautas 
Sinkevičius, 36. Jūratė Sriubiškytė, 
37. Gina Stankutė, 38. Eduardas Stra
vinskas, 39. Raimundas Sungaila, 40. 
Raminta šapočkinaitė, 41. Jūratė Meš
kutė, 42. Nora Šimkutė, 43. Edvar
das Taseckas, 44. Kristina Totoraity- 
tė, 45. Ramunė Underytė, 46. Dai
nius Vaidila, 46. Vida Vaitiekūnaitė, 
48. Auksuolis Valiūnas, 49. Ramūnas 
Vanagas, 50. Birutė Žaliauskaitė, 51. 
Daina Žukauskaitė, 53. Vyt. Žulys.

Toronto Lietuvių Akademikų 
Draugijos metinis susirinkimas 
įvyko gegužės 5 d. Prisikėlimo 
muzikos studijoje. Per 1968-69 
mokslo metus Draugija suruošė 
6 paskaitas. Narių skaičius pri
augo, visuomenės susidomėjimas 
paskaitomis buvo gan didelis. 
Susirinkimas svarstė praeities 
darbus ir ateities painus. Priei
ta išvados, kad Draugija per 6 
metus davė akademikams ir To
ronto visuomenei daug intelek
tualinių- vertybių. Kaip visuo
met, taip ir dabar Draugija rū
pinasi lietuvybės išlaikymu ir jos 
kultūros puoselėjimu. Draugijai 
taipgi svarbu supažindinti jau
nąją kartą su Įvairiais mokslo 
ir meno, literatūros ir visuome
nės klausimais akademinėje 
plotmėje, pristayti iškiliausius 
mūsų intelektualus. Valdyba, už
baigdama 1968-69 m. veiklą, 
nuoširdžiai dėkoja visiems pa
skaitininkams, Prisikėlimo para
pijos vadovybei už patalpas, “Tė
viškės žiburiams” už garsini
mą, Pr.> Alšėnui už rūpestingai 
parašytas paskaitų apžvalgas ir 
visiems svečiams bei nariams, 
kuo nors prisidėjusiems prie 
Draugijos veiklos. I 1969-70 m. 
valdyba išrinkti: Vaclovas Lia- 
čas, Raimondas Stirbys, Vida Šu
kienė ir Sofija Butkevičienė. 
Naujai valdybai linkime sėkmės 
bei ištvermės toliau tęsti Drau
gijų veiklą, praolečiant ir oaivai- 
rinant jos programą' Valdyba

REIKALINGOS STOVYKLON ŠEI
MININKĖS, galinčios Wasagoje ar 
Dainavoje stovyklų metu dirbti vir
tuvėje. Už darbą vienas vaikas gali 
stovyklauti nemokamai. Ponios, ga
linčios dirbti Wasagoje nuo liepos 
6 iki 19 d., prašomos skambinti p. 
Girdauskui 533-0342, galinčios dirbti 
Dainavoje nuo birželio 22 d. ir visą 
liepos mėnesį arba bent dvi savaites, 
— seselei Ignei tel. 534-5773.

Čiurlionio ansamblis iš Kleve- 
lando koncertuos Toronte gegu
žės 31, šeštadienį, 7.30 v.v., Ry- 
ersono instituto auditorijoj, kur 
telpa arti 1500 dalyvių. Ansamb
lis atvyksta su visai padaliniais: 
mišriu choru, kanklininkais, so
listais, tautiniais šokiais. Didžio
ji programos dalis bus paimta iš 
koncerto PLB seimo metu Niu
jorke. Koncertą rengia KLB To
ronto apyl. valdyba ir lietuvių 
kapinių administracija laisvės 
kovų paminklo ir kapinių koply
čios pašventinimo išvakarėse. Bi
lietai į koncertą bus gaunami 
nuo šio savaitgalio (vietos nu
meruotos). Bilietų kaina nuo $4 
— $2. šeštadieninės liet, mo
kyklos mokiniams — 50 et. No
rima mokykliniam jaunimui duo
ti progą išgirsti vieną geriau
sių mūsų išeivijos ansamblių.

Dokumentinį filmą apie Čeko
slovakijos okupaciją rodys CBC 
televizijos tinklas gegužės 20, 
antradienį, 10 v.v. Filmas pava
dintas “Seven Days to Remem
ber”. Jis padarytas čekų okupa
cijos dienomis ir slaptai išgaben
tas užsienin.

Boris Volkoff baleto studija, 
kurioje mokosi ir keletas lietu
vaičių, mini savo veiklos 40 me
tų sukaktį. Ta proga ruošiamas 
vakaras gegužės 30, penktadie
nį. 8 v.v., Ryerson instituto au
ditorijoj. Specialioj programoj 
dalyvaus žymus šokėjas Bill 
Martin-Viscount ir šokėja Mi
chelle Starbuck. Jiems asistuos 
lietuvaitės — Nora Novogrods- 
kaitė, Liucija Barkauskaitė ir 
kitos. Iš viso pasirodys 25 šo
kėjai. B. Volkoff studijoj dir- 
ga kaip mokytoja ir buvusi Kau
no valstybinio baleto teatro ba
lerina Zinaida Orentienė. Bilie
tai i sukaktuvini spe’-^’^f gau
nami studiįoi WA 2-2918, pas 
J. Novogrodską 769-8846 ir prie 
įėjimo.

PARDUODAMAS VARTOTAS, betPARDUODU bites su aviliais. LE
4-1348, 75 Beaconsfield Ave., To- gerame stovyje pianinas. Skambinti 
ronto 145, Ont. tel. 535-9397.

BARONESSA
BEAUTY SALON

BLOOR ST. W.2265
(kampas Bloor-Durie gatvių).
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TEL 762-4252
Sav. Alė Kerberienė j

A

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
▼AISOM IR PARDUODAM TV h HIPI 

STATOM IR TAROM T V. ANTENAS

1613 Dundas St W.
$3* - 7733

Sav. IL Si&sfalls

Ateitininkų šventė Montrea- 
lyje Įvyko balandžio 27 <L Gra
žus būrelis moksleivių, studentų 
ir jaunučių ateitininkų atžygia
vo į Aušros Vartų parapijos baž
nyčią padėkoti Dievui už palai
mą, vaisingus veiklos metus bei Kazimiero na r žiniospaprašyti tolimesnės globos. Šv. ^azim,ero Par- z,n,os
Mišios buvo atlaikytos už mirų- — Parapijos choro koncertas įvy
siąs ateitininkų vadus. Pamokslą ko gegužės 3 d. Choras, vadovauja- 
pasakė AV par. klebonas kun. L. 
Zaremba, SJ. Moksleiviai atnešė 
aukojamą vyną ir ostijas, šioje 
parapijoje tai buvo pirmas toks 
atvejis. Parapijos salėje įvyko 
iškilmingas aktas, kuriam vado
vavo moksleivių koordinatorius 
P. Styra. R. Abromaitytei ir V. 
Kizerskytei perskaičius mokslei
vių bei jaunučių komisijos eg
zaminų protokolus, įžodį davė 9 
jaunučiai, 19 moksleivių. Reikia 
pasidžiaugti, kad Montrealio 
ateitininkų istorijoje pirmą kar
tą į moksleivius įsijungė ir ber
niukai. Po įžodžio sekė įvairūs 
sveikinimai. Paskaitą “Jaunimas 
ir mes” skaitė V. Kolyčius iš 
Toronto. Paskaita savo aktualu
mu buvo įdomi, bet jaunimui 
perilga. Meninę dalį atliko jau
nimas, vadovaujamas sės. Mar
garitos ir seselės Jonės. Sceną 
puošė labai originaliai paruoš
tas ateitininkų ženklelis, kurį 
paruošė sės. Jonė. Dėl laiko sto
kos šiai šventės daliai teko ne
dėkingiausia vieta. Vykstant sce
noje programai, tuo pačiu metu 
metu salėje teko stiprintis tuoj 
pat išvykstančiam Toronto jau
nimui. Visdėlto Montrealio jau
nimas entuziastingai iki galo at
liko savo dalį gražiai. Sveikin
tina. Aplamai, šventė praėjo gra
žioj nuotaikoj, su nauju jaunimo 
ryžtu: dirbti, kovoti dėl Lietu
vos! T. L.

Motinos Diena šiais metais 
buvo atšvęsta su specialiu minė
jimu AV parapijoj. Kun. L. Za
remba, SJ, gegužės 11 d. 5 v. 
p.p., atlaikė pamaldas bažnyčio
je, kur buvo prisimintos miru
sios motinos. Salėje gražią pro
gramą paruošė lituanistiniai 
kursai, padedami tėvų komite
to. Ji buvo pradėta giesme “Ma
rija, Marija”. Sklandžiai prane
šinėjo Raimundas Zabieliauskas. 
Be kitko, jis pranešė, kad ren
gėjai šia proga atžymėjo moti
nas: p. Skučienę, p. Mačiukienę 
ir p. Čepaitienę, neseniai atvy
kusią iš Lietuvos. Pagrindinei 
kalbai buvo kviestas kun. Pr. 
Gaida iš Toronto. Meninėje da- 
lyj'e jaunimas pasirodė su ge
rai paruoštomis deklamacijomis, 
kanklių ir birbynių muzika, cho
rine daina ir tautiniais šokiais. 
Visi jais gėrėjosi ir kai progra
ma baigėsi daina “Lietuva bran
gi”, pilna salė dalyvių dar neno
rėjo skirstytis. Visa programa, 
iškaitant pamaldas, užtruko va
landą ir 40 min.

Lituanistinių kursų vedėja yra 
Br. Lukoševičienė, * mokytojai: 
M. Jonynienė, H. Lapinienė, S. 
Baršauskas, R. Otto. Jų moki
niai, kiek buvo galima matyti iš 
pasirodymo Motinos Dienos pro
gramoje, pasižymi gera lietuviš
ka tarena.

L. Stankevičius, Montrealio 
lietuviškosios radijo programos 
vedėjas, išleido muzikos plokš
telę “Lauksiu tavęs”. Joje įdai
nuota 12 dainų ir operinių iš
traukų. Solistų tarpe yra E. Šau- 
levičiutė, R. Marijošius, E. Iva
nauskas, St. Laurinaitytė, L. Ab- 
lėnaitė. Kaina — $5, persiunti
mas — 75 et. Adresas: Lithua
nian Radio Programme. 1053 
Cr., Albanel, Duvernay, P. Q.

“Liepsna” — Montrealio li
tuanistinių kursų laikraštėlio 2 
nr. išleistas Motinos Dienos pro
ga. Jį leidžia lituanistiniai kur
sai. redaguoja: Rasa Lukoševi- 
čiūtė, Vida Burbaitė, Rūta Po- 
causkaitė, Rimas Ališauskas, Rū
ta Rudinskaitė. Talkino mokyto
ja M. Jonynienė ir Pr. Rudins- 
kas. Laikraštėlis techniškai gra
žiai sutvarkytas. Gana daug 
straipsnelių, parašytų pačių mo
kiniu.
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Aušros Vartų parapijos choro 

koncertas Motinos Dienos išva
karėse praėjo su dideliu pasise
kimu: klausytojų buvo gausu, o 
programa ir jos atlikimas — pa
sigėrėtini. Nuostabu yra tai, kad 
choro dirigentė yra prancūzė po
nia M. D. Roch, o akompaniato-
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menų dalyvavo. Choro koncertas da
vė gryno pelno $375.25.

— Parapijos choras pakviestas at
likti programą Vytauto Didžiojo 
klube.

— Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas kun. dr. F. Jucevičius gegužės 
4 d. pamaldų metu pranešė, kad kun. 
J. Gaudzė išvyksta iš Montrealio, kur 
išbuvo bevęik 5 metus.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $148.86.

— Pradėti bažnyčios vidaus dažy
mo darbai. Jie vykdomi talkos būdu, 
be rangovų, nes taip daug pigiau.

— Šiuo metu kun. J. Gaudzė yra 
išvykęs atostogų.

Aušros Vartų par. žinios
— Pagal Kanados vyskupų nuta

rimą, Dangun žengimo šventė — 
šeštinės nukeliamos į sekantį sek
madienį, šiais metais — į gegužės 
18 d.

— Gegužinės pamaldos — trečia
dieniais ir penktadieniais 7.30 v.v., 
sekmadieniais — po 11 vai. Mišių.

— Šį sekmadienį, gegužės 18, Šv. 
Onos Dr-jos valdyba šaukia susirin
kimą tuoj po 11 vai. Mišių parapijos 
salėje.

— Šį sekmadienį po 11 vai. Mišių 
— tretininkių susirinkimas.

— Gegužės 21 d., trečiadienį, tuoj 
po gegužinių pamaldų — religinė 
konferencija NPM seselių patalpose.

— Gegužės 4 d. vysk. V. Brizgys 
mūsų parapijoje teikė pirmąją Ko
muniją ir Sutvirtinimo sakramentą. 
Parapijos choras labai gražiai pagie
dojo “Ecee Sacerdos” ir kitas Mišių 
giesmes. Po pamaldų didelis parapi
jiečių būrys kartu su vyskupu, sak
ramentus priėmusiais vaikučiais ir 
jų tėvais dalyvavo vaišėse. Atsilan
kė — kun. dr. F. Jucevičius ir kun.
J. Gaudzė.

— Rengiasi tuoktis: Gediminas K. 
Stankaitis su B. Ann Young ir Vy- 
tautas J. Petrulis su Joy L. Holda- 
way.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $248.04.

— Regina Tauteraitė ištekėjo už
N. R. White.

— Aukojo bažnyčios fondui $100:
K. Smilgevičius; $50: A. Narkeliū- 
nas; $10: A. Keblys, K. Sagaitis, I. 
Sirevičius. Aukojo altoriui po $10: 
V. Drešeris, P. Kvietkauskas, M. ir
O. Martusevičiai.

— Naujam altoriui ir kitiems šven
tovės pertvarkymams surinkta $4.- 
302.85. Išleista: altoriui, sakykloms 
ir kitiems marmuro darbams $1,890, 
naujiems garsiakalbiams ir mikrofo
nams $127.11, presbiterijos šviesoms 
sutvarkyti $47.50, presbiterijos kili
mui $1,000.47, presbiterijos perdažy- 
mui $150, naujai spintai liturginiams 
drabužiams $183.08; naujoms choro 
pakopoms $105.78, smulkiems patvar
kymams $30. Lietuviai specialistai da
rė labai dideles nuolaidas arba visai 
neėmė už darbą, žvakides paaukojo 
NPM seserys.

Dienraštis “The Montreal Star” 
gegužės 5 d. laidoje atspausdino 
savo korespondento Maskvoje 
David Levy reportažą “Untidy 
Russia demands tidy politics”. 
Jame minimos ir Baltijos vals
tybės. “Pasižiūrėjęs į betkokį 
viešą pastatą Baltijos respubli
kose jautiesi esąs Kanadoje. Ten 
statytojai stengiasi padaryti taip, 
kad jų nauji pastatai naujai ir 
atrodytu.” Statybinę medžiagą 
jie perka gražiojoj Suomijoj. 
Dėlto Baltijos respublikos yra 
laikomos Sov. Sąjungos vaka
rais. Mini korespondentas Vil
nių kaip Lietuvos sostinę ir Tra
kus, kurių pilis esanti atstato
ma (jau atstatyta, Red.).

A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreol 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

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

Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 1030 iki 12.30 v„ 
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius.

Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

l l Į1 1 T U U ’ ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET L 1 1 H U MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS: MOKA UŽ: '
Asmenines iš __ _______ 9 %

j Nekiln. turto iš............... 83%
iškaitant gyvybės draudimą

Depozitus_____________  5.0%
Šerus (numatyta) . ..... . .5,5%
Term. ind. 1 metams ___ 7.0 % ,

iki $10.000.
JAU IŠDUOTOS PASKOI.OS 
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 63%)

Term. ind. 2 metams . 7.25% 
Term. ind. 3 metams ....  7.25%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 šėru sumos. 

—------ ----------------------------------- tarnai

3907 Rosemount Blvd, teL 722*3545. Dieną — penktadieniai* nuo 1 Ou
6 vėl. ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 r.

mas muz. A. Ambrazaičio, repertua
rą išpildė gerai. Baletą šoko p. Lu- 
kauskaitė. Tautinius šokius atliko 
jaunimas. Dėl kiekvieną šeštadienį 
vykstančių parengimų salė nebuvo rė irgi prancūzė — M. Rochon, 
perpildyta, bet apie pora šimtų as- Dirigentė dirba su AV par. cho- 

zm. . , ru ketvirti metai ir jau pasiekė
tikrai pasigėrėtino lygio. Ji yra 
ne tik profesijonalė muzikė, so
listų paruošėja, bet ir pedago
gė, mokanti išvengti vidinės cho
ro nedarnos ir išlaikyti jį ryžto 
dvasioje. Jai talkina sol. A. Keb
lys, ypač kūrinių parinkime, gai
dų paruošime. Kai dirigentei bu
vo pateiktas klausimas, kaip ji 
gali įsijausti į lietuvių muziką, 
atsakė: “Muzika yra universali.” 
Be to, jai išpildomų kūrinių teks
tai išverčiami anglų kalbom Ir 
reikia pripažinti, kad jos inter
pretacija lietuviškų dainų buvo 
gana artima lietuvio dvasiai. Pir
mąją koncerto programos dalį 
sudarė lietuvių kompozitorių 
dainos. Dalį jų atliko mišrus cho: 
ras, kitą dalį moterų choras ir 
vyrų oktetas. Ypač įspūdinga bu
vo iš Lietuvos gauta partizanų 
daina apie pašautą ereli 
(“Aras”). Antrąją programos da
lį sudarė operų ištraukos, kurio
se choras net * stipriau, drąsiau 
ir dinamiškiau pasirodė. Kiek 
sunkiau sekėsi su “Jaunojo ba
joro daina”, kurią atliko su sol. 
A. Kebliu. Užbaigus koncertinę 
programą, choras sugiedoję “Il
giausių metų” choristei Siniuvie- 
nei, jos bene 50 metų chorinio 
dainavimo sukakties proga. Jau
dinantis buvo momentas, kai žo
dį tarė choristo p. Rusino moti
na, grįžtanti Lietuvon po ilgokos 
viešnagės. Ji sakė: “Laiminga, 
kad galėjau jus pamatyti. Ne
žinojau, kad lietuviai ir čia ne
užmiršta tėvynės, stengiasi iš
laikyti jos papročius ir suartėti 
su savo krašto žmonėmis.” Po 
meninės programos visi ilgokai 
linksminosi, nepaisydami laikro
džio. Mat, čia Kvebekas... Dl.

Jaunimo ansamblis “Gintaras’ 
vyksta į Vašingtoną gegužės 17- 
19 d. Jis ten bus Vašingtono Lie
tuvių Bendruomenės svečias, 
šeštadienio vakare dalyvaus jau
nimo pasilinksminime, o sekma
dienį vakare koncertuos Va
šingtono lietuviams. Gintariečiai 
vyks specialiai pasamdytu auto-, 
busu ir ta pačia proga aplankys 
Vašingtono įdomesnes vietas. — 
Gegužės 25 d. “Gintaras” daly
vaus Otavoj Motinos Dienos mi
nėjime. Ta proga Otavos lietu
viu Bendruomenė pirmininko p. 
Priščepionkos rūpesčiu rengia 
“Gintaro” koncertą puošnioje 
National Library auditorijoje 
lietuvių ir kanadiečių visuome
nei. Salė yra gana didelė ir bū
tų gražu, kad šia proga į Otavą 
suvažiuotų apylinkės lietuviai. 
Tuo būdu būtų paremtos šios 
mažos kolonijos lietuvių pastan
gos pasirodyti Kanados sostinės 
visuomenei. Gegužės antroji pu
sė yra pats tulpių žydėjimo lai
kas — gera proga pasigrožėti 
Otava.

Išvykstančiam iš Montrealio 
kun. J. Gaudzei šv. Kazimiero 
par. taryba ir komitetas rengia 
išleistuves gegužės 24, šeštadie
nį. 8 v.v., parapijos salėje. Bi
lietus platina tarybos ir komi
teto nariai. Informacijas teikia 
Petras Adomonis tel. 722-3545. 
Išleistuvėse numatoma oficialio
ji dalis ir vakarienė. Rengėj'ai 
kviečia Šv. Kazimiero parapijie
čius ir aplamai Montrealio lie
tuvius dalyvauti išleistuvėse.

“Lito” valdyba nutarė padi
dinti palūkanas už terminuotus 
indėlius. Už vienų metų indėlį 
dabar bus mokami 7%, už dve
jų ir trejų metų indėlius 7.25%. 
Montrealio lietuviai kviečiami 
kuo daugiau santaupų perkelti į 
“Litą”, kad padidėjusi apyvarta 
atsvertų didesnes mokamas pa
lūkanas už santaupas, nekeliant 
palūkanų už paskolas.

Jaunųjų narių ekskursija į 
“Upper Canada Village” įvyks 
birželio 21, šeštadienį. Dalyvau
ti galės “Lito” nariai nuo 7 iki 
16 m. amžiaus.

Ruošiamasi išversti ir išsiun
tinėti nariams Kvebeko koopera
tyvų įstatymą (Savings and Cre
dit Union Act, Chapter 293). Po 
to bus sukiestas diskusinis “Li
to” narių pobūvis “Lito” statu
to klausimu.

Nepaprastas “Lito” susirinki
mas — 1969 m. birželio mėn. 1, 
sekmadienį, 3 v.D.p.. D.L.K. Vy
tauto Klube, 2159 St. Catherine 
East, Montreal. Darbotvarkė: 1. 
Susirinkimo atidarymas. 2. Bal
su skaičiuotojų ir tikrintojų rin
kimai. 3. Praeito metinio susi
rinkimo protokolo skaitymas ir 
nriėmimas. 4. Išėjimas iš Que
bec Credit Union League. 5 Per
ėjimas i Cendel Credit Unio’> 
Federation. 6. “Litų” statutui « 
peržiūrėti komisijos sudarymas.
7. Susirinkimo uždarymas. Re
gistracija prasidės 2.30 v. p. n. 
Nariai prašomi atsinešti nario 
knygeles. P. Rudlmkas.




