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Spauda-skalbykla?
Daug yra nesidomėjimo savąja spauda, bet daug ir jos verti

nimo. Jeigu dauguma išeivijos tautiečių nesidomėtų spauda ir jos 
nevertintų, negalėtų išsilaikyti mūsų laikraščiai. Nors ir su nema
žais sunkumais, dar gausi eilė laikraščių gyvuoja. Reiškia, jie te
bėra daugiau ar mažiau reikalingi. Kai dings reikalingumas, joks 
pasigailėjimas neįstengs jų išlaikyti. Tasai reikalingumas, žinoma, 
yra labai nevienodas. Vienam laikraštis reikalingas lietuviškojo 
gyvenimo informacijai, kitam — bendro pobūdžio žinioms, tre
čiam — kultūrinio gyvenimo skatinimui, ketvirtam — lietuviško 
žodžio išlaikymui, penktam — komerciniams reikalams ir t.t. Taigi, 
konkrečiame gyvenime į savąją spaudą kiekvienas žiūri savojo in
tereso akimis, užmiršdamas bendrąjį spaudos uždavinį — formuoti 
ir informuoti, budėti moralinių ir tautinių vertybių plotmėje, kelti 
bei turtinti skaitytojų lygį, būti pozityviu visuomenės šaukliu. Iš 
tradicijos lietuvis skaitytojas turi tam tikro respekto spausdin- 
,tam žodžiui. Imdamas laikraštį į rankas, jis tikisi rasti ko nors 
naudingo vienu ar kitu atžvilgiu. Deja, nekartą lietuviškų laikraš
čių skaitytojas turi nusivilti, nes randa aiškų nuslydimą nuo bend- 

' rojo spaudos uždavinio; užuot radęs gaivinantį lietuvybės šaltinį, 
nekartą pajunta pamazgų kvapą. Žinoma, tai veikia atstumiančiai.

Tuo netenka stebėtis, nes kaikam spauda tapo skalbykla. Kaip 
seniau, taip ir dabar yra žmonių, kurie mano, kad geriausia vieta 
sąskaitom suvesti yra laikraštis. Įvyko kurioj nors lietuvių kolo
nijoj nesusipratimas, susipyko asmenys ar grupės, žiūrėk, pasipila 
serijos laiškų — abi pusės bėga skalbti savo marškinių į laikraštį. 
Kai reikia parašyti korespondenciją apie kultūrinius Įvykius, nėra 
žmogaus, bet kai užverda skalbykla, atsiranda ir rašančių. Nege
riau yra ir mūsų lietuviškosios veiklos viršūnėse. Tiesa, f jas žiū
rime kaip į visuomenės vadus, laukiame iniciatyvos šiuo sunkiuoju 
Lietuves gyvenimo metu ir jaučiame dėkingumą, bet nusiviliame, 
kai pamatome, kad ir tie viršūnių veikėjai iš spaudos daro skal
byklą. Ir jie bėga su savo marškiniais viešumon, užuot juos išskalbę 
privačioje aplinkoje. Tuo būdu jie kompromituoja save, piktnaū- 
doja spaudą, žemina patį lietuvybės reikalą. Suprantama, veikėjai 
nėra angelai — atsiranda nesusipratimų, susikirtimų, ambicijų. 
Bet ar tiem dalykam išlyginti reikia viešumos? Tikriausiai at
virkščiai! Viešuma tik pagilina užsikirtimus, ambicijas ir dar la
biau apkartina atmosferą. Nesusipratimai lengviau išlyginami pri- 
vatumoje. Dėlto ir mažieji, ir didieji veikėjai turėtų rasti kelius Į 
taiką be triukšmo spaudoje ir netapti boksininkais,” kurių smūgių 
tėra ištroškę jų mėgėjai.

Pažymėjimai po dešimties metų! Toronto Maironio šeštadieninės mokyklos mokiniai, gavę pažy
mėjimus, liudijančius baigimą dešimtmetės mokyklos Nuotr. S. Dabkaus
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Lietuvių paroda Kanados muzėjuje
Valstybinio muzėjaus pareigūno laiškas Kanados Lietuvių Bendruomenės valdybai

Kanados valstybinio muzėjaus liečiančių Kanados Lietuvių 
Otavoje vadovybė, ypač folkloro Bendruomenės vaidmenį, ru<> 
skyrius, susidomėjo ne tik lietu- šiant tokią parodą. Kaip žinote, 
vių liaudies dainomis, kurių ga-

Sakoma, ginčai spaudoje reikalingi, nes tuo budu išsiaiški
nama, surandama tiesa. Deja, tokiais ginčais, kokie paprastai vyksta 
mūsiškėje spaudoje, tiesa ne tik nesurandama, bet dar labiau ap
temdoma, supainiojama. Juk ginče-peštynėse kiekvienas siekia ap
joti savo poziciją, daro viską, kad kitą suniekintų ir išeitų nuga
lėtoju. Tai žodinė kova, kuriai rūpi ne tiesos suradimas, bet savo 
ambicijos apgynimas. Kas kita ramus svarstymas, diskusija, kuria 
riekiama išsiaiškinimo. Čia vyrauja ne ambicinė kova, o loginių ar
gumentų dėstymas. Toks lojalus dialogas pageidaujamas ir spau
doje. Skaitytojas, sekdamas vienos ir kitos pusės įrodymus, pa
mato dalyką iš įvairių pusių bei susidaro pilnesnį vaizdą. Viešajame 

, gyvenime juk yra įvykių,” kuriuos žmonės, būdami nevienodose 
pozicijose, nevienodai mato ir vertina, juoba, kad kiekvienas as
muo iš prigimties yra skirtingas. Nuomonių skirtumai yra natūra
lus dalykas, ir nė vienas laikraštis negali jų išvengti. Kai atsi
randa ryškesnio pobūdžio skirtumų, ypač viešumon iškilusių, dera 
viešai ir išsiaiškinti. Bet tai nereiškia, kad reikia iš to padaryti 
peštynes. Čia viską lemia saikas ir elementarinis kultūringumas. 
Kai jo pritrūksta, diskusija tampa peštukišku ginču. Tai labai, 
ryšku išeivijos spaudoje ir šiaurės ir Pietų Amerikoje. Kai paly
gini angliškąją ir prancūziškąją spaudą su lietuviškąja, matai 
didelį skirtumą mūsiškės nenaudai. Ten niekas purvais nesidrabs
to. net ir skaitytojų laiškuose. Mūsų jaunimas tai mato. Jo respekto 
lietuviškai spaudai įkyrėjusiais ginčais nepakelsime. Ir aplamai 
spauda neturėtų pamiršti pagrindinės savo misijos.

KANADOS ĮVYKIAI

vių liaudies dainomis, kurių ga- mes dar neturime muzėjaus va
ria daug užrašė muzikės D. Rau- dovybėje baltiečių kultūros spe- 
tinš dėka, bet ir kitokiu liaudies cialisto, dėlto esame ypač dėkin- 
menu. Netolimoje ateityje nu- ’ 
matoma surengti Otavoje lietu
vių liaudies meno parodą, kuriai 
eksponatai jau.renkami. KLB 
pirmininkas dr. S. Čepas nese
niai gavo iš muzėjaus pareigūno 
Kenneth Peacock laišką, kurio

PRIEKAIŠTAI PAŠTO MINISTERIUI
Konservatoriai ir naujieji de

mokratai federaciniame parla
mente bandė suversti dabartinę 
netvarką Kanados pašte prem
jero P. E. Trudeau vyriausybei, 
bet balsavimą pralaimėjo san
tykiu 99:67. Aštrios kritikos su
silaukė ryšių ministerio E. Kie
rans pradėtos pašto reformos ir 
paslaugų pabranginimas. Kon
servatorių atstovas H. Macquar- 
rie pvz. pareiškė: “Jeigu kuris 
nors parlamento narys lig šiol 
dar nėra gavęs skundų apie ne
tvarką pašte, tai tik dėlto, kad 
paštininkai dar neįstengė pri
statyti laiškų.” Kreditistų vado 
R. Čaouette nuomone, E. Kie
rans yra tapęs pagrindine Ka
nados jungtimi, nes šiandien ant 
jo pyksta visi kanadiečiai. E. 
Kierans teisinosi, kad prie da
bartinės netvarkos privedė ne 
jo reformos, bet jų visiška sto
ka paskutiniajame dvidešimt- 
metyje. Pasak jo, 70% pašto 
siuntų yra pristatoma laiku. Tai. 
žinoma, menka paguoda tiems, 
kurių siuntos patenka į 30% 
laiku nepristatomu gruoę.

Sovietų dienraštis “Izvestiia” 
paskelbė V. Tarasovo rašinį 
apie Kanados vyriausvbės nu
tarimą mažinti įsinareigojimus 
Atlanto Sąjungai. V. Tarasovas, 
buvęs šio laikraščio korespon
dentu Otavoje, daro propagandi
ne išvadą, kad ši žingsni prem
jerui P. E. Trudeau padiktavo 
bašlirn ekonominiai reikalai i*- 
kanadiečiu spaudimas atsiriboti 
nuo Atlanto Sąjungos, nors iš 
tikrųjų didžioji kanadiečių da
lis yra priešingos nuomonės, bet

Federacinis parlamentas pa
tvirtino kriminalinio kodekso 
pakeitimus, pradedant abortų 
legalizavimu dėl moters sveika
tai gresiančio pavojaus ir bai
giant išgėrusių vairuotojų pri
verstine kvapo analize. Didžiau
sios opozicijos susilaukė abortai 
ir homoseksualizmo nelaikymas 
nusikaltimu. Pagal naująjį ko
deksą, bus laikomasi premjero 
P. E. Trudeau pareiškimo, kad 
Kanados vyriausybei nerūpi tai, 
kas vyksta kanadiečių miega
muosiuose. Naujasis įstatymas 
taipgi įteisins federacinės ir pro
vincinių vyriausybių loterijas, 
įves didesnes bausmes už pasų 
klastojimą bei jų neteisėtą įsi
gijimą. Kodekso pakeitimus tu
ri patvirtinti senatas.

Premjeras P. E. Trudeau pa
skelbė kovą infliacijai, žadėda
mas apkarpyti vyriausybės išlai
das, bet, kaip paprastai tokiais 
atvejais, neišryškino savo nlanu. 
Daug kas spėja, jog gali būti 
panaikintos $6-8 tėvams moka
mos premijos už vaikus, šiemet 
šiam reikalui numatoma išleisti 
S562.400.000. Galimas dalykas, 
premijos bus nutrauktos turtin
goms šeimoms, kurioms tie keli 
doleriai neturi jokios reikšmės. 
P. E. Trudeau taipgi pranešė, 
kad gyvenamųjų namų statybos 
įsigijimo problemos atidedamos, 
nes pirmiausia parlamentas tu
rės patvirtinti naująjį dvieju ofi
cialiu Kanados kalbų įstatymą. 
Onorieija tokiu nutarimu nėra 
ratenkinta. Daugeliui namu pro
blema atrodo svarbesnė už kal
bų klausimą. Jeigu Kanada jo 

jos” nepaiso didžiule balsu per- lailkė ištisą šimtmetį, gali pa
svarą parlamente turintis P. E. laukti dar vieną pusmetį, o na- 
Trudeau. Jo užsienio politikos mu negalinč;os isigvti šeimos 
reforma naudos duoda tik ko- negali gyventi po atviru dan- 
munistų propagandai. • Nukelta j 8-tą psl.

gi už sugestijas įr pagalbą, atei
nančią iš Kanados Lietuvių 
Bendruomenės. Eksponatų fotm 
grafavimas ir katalogo paruoši
mas spaudai bus atliktas muzėju- 
je, bet jų dokumentavimas turės 
būti patikėtas žinovui, panašiai 

būdingesnes vietas čia pateikia- kaip tautinių drabužių, dovanotų 
me.
' “Džiaugiuosi galėdamas pra
nešti, kad iries planuojame se
kančiam sezonui lietuvių liau
dies meno ir muzikos instrumen
tų parodą valstybiniame žmo
gaus muzėjuje (National Muse
um of Man). Parodos laikas pri
klausys nuo to, kaip greitai su- 
skubsim padidinti lietuvių rank
darbių rinkinį ir paruošti iliust
ruotą brošiūrą apie išstatysimus 
eksponatus. Tikimės, kad tai bus 
ateinančių metų pradžioje, bet 
nevėliau Velykų.

Nors laiko dar gana daug, bet 
manau, kad reikia pradėti pla
nuoti jau dabar. Vieta tokiai pa
rodai turi būti rezervuota iš 
anksto, be to, dr. Roy (direkto
rė, Red.) ir aš vasaros mėnesiais 
būsime tyrinėjimų kelionėse. 
Įvairūs parodos eksponatai turi 
būti surankioti tris mėnesius 
prieš atidarymą, kad galėtų būti 
nufotografuoti ir aprūpinti do
kumentiniais įrašais, kurie bus 
atspausdinti brošiūroje - katalo
ge.’

Gavę Jūsų laišką, žadantį pa
ramą tais atvejais, “kai bus pla
nuojami nauji ir reikšmingi da
lykai”, tikimės Jūsų pasiūlymų,

muzėjui, atveju.
Matydami d^’ėfiinkų' A. ir A. 

Tamošaičių susidomėjimą musų 
planuojama lietuviška progra
ma. tikimės, kad jie sutiks prisi
dėti prie mūsų eksponatų doku
mentavimo. Gal ir kiti padės. Pa
galiau kaip ten bebūtų, dabarti
nėje planavimo stadijoje laukia
me iš Jūsų naujai sudaryto ko
miteto pradinių sugestijų, kad 
galėtume žengti toliau. Galimas 
aalykas, kad mes pajėgsime su
daryti trumpalaikę sutartį su as
meniu, kuris padėtų atrinkti pa
rodai eksponatus ir paruošti, 
trumpus duomenis katalogui.

Pati paroda, man rodosi, turė
tų apimti platų liaudies meno 
spektrą, pabrėžiant audinius ir 
drožinius. Dabartinio senojo mu- 
zėjaus erdvė neleidžia Įrengti 
plačios parodos, bet mes turime 
pakankamai vietos reprezentaci
niams įvairių liaudies meno rū
šių eksponatams, šiuo metu mu- 
zėjaus rinkinyje yra gražūs tau
tiniai drabužiai, drožinys — 
Kristaus statula, miniatiūrinė 
koplyčia, padaryta prof. Kon
čiaus, juostos, margučiai, skudu
čiai ir kanklės. Būtų gera gauti 
Sekminių ragelį, kuris derintųsi

su Balio Pakšto įgrojimais, ku
riuos jis teikėsi mums atsiųsti 
(planuojame įrengti mažą gar
siakalbį instrumentų kabinete, 
kad lankytojai galėtų išgirsti ir 
parodoj išstatytų instrumentų 
garsą). Parodos pagrindas, žino
ma, būtų reti audiniai ir droži
niai, kuriais Lietuva užtarnautai 
garsėja...

Iki šiol folkloro skyrius rūpi
nasi tyrinėjimais ir knygų leidi
mu. Įsigijimas liaudies meno kū
rinių ir jų parodos mums yra 
naujas ir įdomus užsimojimas. 
Esu tikras, kad su Jūsų pagalba 
mes galime suorganizuoti lietu
višką parodą, kuri savo apimtimi 
bus kukli, bet pirmaeilės vertės 
visais atžvilgiais. Mes žiūrime į 
ją kaip į bandomąjį projektą, ku
ris ateityje patarnaus daug di
desnėm parodom, kai galėsime 
naudotis praplėstomis naujojo 
pastato patalpomis. O tuo tarpu 
Jūsų domesys mūsų lietuviškie
siems projektams ”yra didžiai 
vertingas.

Nuoširdžiai Jūsų —
Kenneth Peacock, 

Reserch Fellow, Folklore 
sion, National Museum of Man.

Red. prierašas. Mūsų žiniomis, 
šiuo reikšmingu projektu iš lie
tuvių pusės rūpinasi Kanados 
Lietuvių Bendruomenės valdy
bos kultūros komisija, pirminin
kaujama Stepo Kairio. Prie laiš
ke minimos parodos paruošimo 
sutiko prisidėti dailininkai Anas
tazija ir Antanas Tamošaičiai. 
Vertingi eksponatai jau telkia
mi. Jų reikalais kreiptis į Stp. 
Kairį, ”167 Glendonwynne Rd., 
Toronto 9, Ont.

Divi-
99

čiurlionio Ansamblio dirigentas-kompozitorius Alfonsas Mikulskis. 
Jo diriguojamas ansamblis koncertuos Toronto Ryersono instituto 
salėje gegužės 31, šeštadienį

KANADOS LIETUVIŲ 
DIENA

Penkioliktoji Kanados Lietu
vių Diena, KLB tarybos pavedi
mu, šiais metais rengiama Ha
miltone rugpjūčio 30—31 dieno
mis. Sudarytas specialus komite
tas. kuris po eilės posėdžių bei 
kitų paruošiamųjų darbų jau su
planavo pagrindinę Lietuvių 
Dienos programą. Jau yra gau
tas žodinis Hamiltono karinių įs
taigų sutikimas išnuomoti šešta
dienio pobūviui erdvias kareivi
nes.

Sekmadienio iškilmingos aka
demijos - koncerto programa be
veik jau nustatyta. Pagrindiniu 
kalbėtoju sutiko būti “NL” red. 
dr. H. Nagys, o meninę dalį at
liks buv. hamiltonietė, Metropo
litam Operos sol. L. Šukytė, To
ronto “Birbynės” ansamblis, 
vad. D. Viskontienės, ir Danutė 
Kudabaitė, kuri Čikagoje įvyku
siam teatru festivalyje buvo iš
rinkta iškiliausia jauna aktore. 
Laukiamas “Gyvataro” sutiki
mas.

Kanados lietuvių jaunimo su
važiavimą numatoma pradėti 
penktadienį, rugpjūčio 29. o šeš
tadienį skirti simpoziumui, spor
tui. dailės parodai ir pobūviui. 
Svarstomas ir iškiliausios Kana
dos lietuvaitės rinkimas. Tuo 
reikalu numatoma pasitarti su 
kitom KLB apylinkių valdybom.

Kviečiame Kanados ir JAV 
lietuvius ruoštis Darbo Dienos 
savaitgaliui Hamiltone.

KLD komiteto inform.

VEIDMAINIŠKA LAISVĖ LIETUVOJE
Nubausti trys kunigai • Vienintelėj seminarijoj tik 25 

klierikai • Leidžia šventinti po 5 į metus
Kremliaus valdovai Sovietų 

Sąjungoje ir okupuotuose kraš
tuose religijos laisvę žiauriai te
bevaržo. Tai vienintelė valstybė 
pasaulyje, kuri persekioja tikin
čiuosius, bijodama, kad religi
nė laisvė nesugriautų sovietinės 
imperijos, atremtos į tankų jėgą. 
Tai visi žino, tačiau Kremliaus 
žmonės ir jų patikėtiniai užsie
niečiams tebeskelbia, kad Sov. 
Sąjungoje religija yra laisva, 
kad tą laisvę laiduoja konstitu
ciją. Net ir Vatikanas panašiai 
informuojamas. Deja, faktai kal
ba ką kita. Visa eilė šventovių, 
su Vilniaus katedra priešakyje, 
yra uždarytos arba paverstos 
sandėliais, salėmis, kino teat
rais. Vyskupai — J. Steponavi
čius ir V. Sladkevičius tebelai
komi namų arešte, šešiose vys
kupijose tėra du pusiau laisvi, 
senyvo amžiaus vyskupai. Iš bu- 
busių keturių kunigų seminari
jų palikta tiktai viena Kaune su 
apribotu klierikų skaičiumi. 
Anksčiau buvo leidžiama priim
ti iki 40 klierikų, dabar — tik 
25. Įvestas prievartinis ateizmo 
kursas. Kandidatų priėmimas į 
seminariją kontroliuojamas par
tijos; taipgi — jų auklėjimas ir 
išleidimas į kunigus. Leidžiama 
kasmet šventinti į kunigus tik 5 
naujus kunigus, 6 senųjų kuni
gų miršta po keliolika į metus.

Matant tokią nepakeliamą si
tuaciją, buvo kreiptasi i kulto 
ministeriją Maskvoje specialiu 
memorandumu. Jame buvo iš
dėstyta esamoji būklė, primin
ta, kad seniau buvo net keturios 
kunigų seminarijos, ir paprašyta 
leidimo priimti daugiau kandi
datų į seminariją ir padidinti 
šventinamųjų skaičių. Memoran
dumą i Maskvą nuvežė kunigai 
— Dumbliauskas, Tamulevičius 
ir Zdebskis. Jiems, vos grįžus į 
Lietuvą, už toki žygį buvo pra
nešta bausmė: kum Dumbliaus
kui, Garliavos ir Išlaužo klebo
nui, keliama teisminė byla už 
Sov. Sąjungos “šmeižimą”, o 
kun. Tamulevičiui ir kun. Zdebs- 
kiui atimti leidimai kunigauti. 
Leidimų atėmimas reiškia, kad 
jie turi susirasti civilinį darbą 
arba bus išgabenti į koncentra
cijos stovyklą. Kun. Tamulevi
čius tuojau gavo darbą Vilkaviš
kio geležies įmonėje, o kun. 
Zdebskis — Prienų apylinkėje 
prie nusausinimo.

Tai labai akivaizdus faktas, 
rodąs kokia religijos “laisvė” 
dabartinėje Sov. Sąjungos oku
puotoje Lietuvoje. Prieita prie 
to, kad net memorandumo įtei
kimas valdžiai laikomas nusikal
timu. Tai XX amžiaus barba
rybė, dengiama veidmainystės 
šydu. B.

Pasaulio įvykiai
KREMLIAUS ĮSAKYMU TAŠKENTE BUVO SUIMTAS BU

VĘS GENEROLAS P. GRIGORENKO už antisovietinę agitaciją. Jis 
išgarsėjo kaip suimtų intelektualų gynėjas, kovotojas už skriaudžia- 

„mų tautinių mažumų teises. Karo-metais gen.,P. Grigorenko buvo 
divizijos vadu, pokaryje — dėstytoju Frunzės karinėje akademi
joje. Už N. Chruščiovo kulto kritiką 1961 m. jis buvo atleistas iš 
kariuomenės ir uždarytas beprotnamyje 14 mėnesių. Kai jo buvu
sieji ginklo draugai planavo Čekoslovakijos invaziją, P. Grigoren
ko Čekoslovakijos ambasadoje pareiškė pritarimą A. Dubčeko pra
dėtoms reformoms. Atsisveikindamas su mirusiu rašytoju A. Kos
terimi Maskvos krematoriume, jis turėjo drąsos viešai pasmerkti 
sovietinio komunizmo diktatūrą, prisidengusią sovietinės demo
kratijos apgaulinga skraiste. Po® 
intelektualų teismų P. Grigo
renko pagrindinį dėmesį skyrė 
totoriams, kuriuos Stalinas 1945 
m. iš Krymo buvo ištrėmęs į Uz
bekistaną ir Kazachstaną. Nors 
totoriai buvo rehabilitųoti 1967 
m., bet jiems neleidžiama grįžti 
į Krymą, kur kadaise jie turėjo 
savo respubliką. Taškentan P. 
Grigorenko nuvyko ginti už an
tisovietinę veiklą teisiamų 10 to
torių. Jo suėmimas buvo tik lai
ko klausimas. Kremliaus vadams 
būtų buvę nepatogu P. Grigo
renko teisti Maskvoje, kur yra 
būrys užsieniečių laikraštininkų 
ir buvusio generolo gerbėjų. Da- 
bargi jis bus teisiamas Taškente, 
centrinėje Azijoje. Užsienio laik
raščių korespondentai negaus 
leidimo teismo metu lankytis 
Taškente. P. Grigorenko bute 
Maskvoj KGB agentai konfis
kavo knygą apie Ortodoksų 
Bendriją ir seną rašomąją maši
nėlę, kuria jis rašydavo antiso- 
vietinius atsišaukimus.

Prez. R. Niksonas per tele
viziją pasakytoj kalboj pasiūlė 
planą karui P. Vietname užbaig
ti. Metų laikotarpyje jis siūlo 
atitraukti didžiąją dalį JAV ir 
š. Vietnamo kariuomenės iš P. 
Vietnamo. Likusieji kariuome
nės daliniai būtų sutelkti specia
liose stovyklose be teisės vesti 
karo veiksmus ir vėliau taipgi 
būtų išvežti iš P. Vietnamo. 
Tarptautinė komisija.prižiūrėtų 
kariuomenių atitraukimą, karo 
paliaubas ir pravestų laisvus rin- 

. kimus, šį planą pasmerkė Š. 
Vietnamo ir komunistų partiza
nų atstovai Paryžiuj vykstančio
se derybose, bet sutiko ji svars- 
tvti. Galbūt teisingiausią žodį ta
rė P. Vietnamo premjeras T. V. 
Huong, primindamas prez. R. 
Niksonui, kad iš esmės jo pla
nas yra išmaldos nrašym^s. 
Amerikiečiai kovoja kaip liū
tai. laimi kars kovos lauke ir 
ima maldauti taikos, kai tuo tar
pu būtu žvmiai tiksliau derybas 
vesti iš jėgos taško. Tolimuo
siuose Rytuose negerbiami iš
maldas prašvtojai. Jų pastangos, 
nors ir gražiausios, nevertina
mos.

Amerikiečių erdvėlaivis “Aool- 
lo X” su astronautais T. Straf- 
fordu. J. Youngu ir E. Cemanu 
nradėio kelione i mėnuli. Mėnu
lio orbita pasiekta gegužės 21 d. 
čia dvieju astronautu pavojin
gas uždavinys — mažuoju erd-

vėlaiviu priartėti 9,5 mylios prie 
mėnulio, surasti liepos mėnesį 
planuojamam nusileidimui tin
kamą vietą ir vėl grįžti į “Apol
lo X” erdvėlaivį, 69 mylių at
stume skriejantį aplink mėnulį. 
Jeigu mažajam erdvėlaiviui ne
pavyktų susitikti su didžiuoju, jo 
įgulos lauktų mirtis erdvėse, už
baigus ribotas deguonies atsar
gas. Mažasis erdvėlaivis yra pri
taikytas nusileisti mėnuliu, bet 
juo neįmanoma grįžti žemėn.

Demokratiją Malezijoje gali 
palaidoti po parlamento rinki
mų prasidėjęs rasinis karas tarp 
malajų ir kiniečių. Rinkimus la
bai nežymia persvara laimėjo 
premjero T. A. Rahmano jung
tinė partija, daug vietų atiduo
dama kairiųjų pažiūrų kinie
čiams. kurių triumfo demonst
racijos ir sukėlė skerdynes. 
Premjero T. A. Rahmano teigi
mu, kaltė tenka komunistinei 
Kinijai ir Mao garbintojams Ma
lezijoje. Faktinį krašto valdymą 
perėmė premjero pavaduotojas 
ir naujai įsteigtos valstybinės 
tarybos pirm. T. A. Razakas, ku
rio kariuomenė suiminėja parla- 
mentan išrinktus kiniečius. Žu
vusiųjų yra apie 200.

Kremlius išsiuntinėjo kvieti- 
. mus kompartijų vadams daly

vauti pasaulinėje kompartijų 
konferencijoj, kuri įvyks birže
lio 5 d. Maskvoj. Tikimasi, jog 
iš 90 kompartijų dalyvauti su
tiks apie 70. Turbūt šos konfe
rencijos reikalu Maskvoje lan
kėsi Rumunijos prezidentas ir 
kompartijos vadas N. Ceausescu. 
Maskvoj paskelbtame pranešime 
konstatuojamas “atviras nuomo
nių pasikeitimas”, kuris panras- 
fai reiškia nesutarimą. Spėjama, 
iog L. Brežnevas, teisindamas 
invaziją į Čekoslovakiją, konfe- 
renriios dalyviams pateiks pa- 
♦'drtmti savo doktrina, ribojan
čia komunistinių kraštų nepri
klausomybe. Rumunai nesutiko 
su Čekoslovakijos okupacija ir 
renritaria Sovietu Sąjungos 
rinkluotam kišimuisi į kitų kraš
tu reikalus. Konferencijai jie 
vra naruoše memorandumą, siū
lanti pabrėžti kiekvieno komu
nistinio krašto nepriklausomybę 
»r garantuoti sienų neliečiamu
mą.

Prancūzijos prezidento rinki
muose. nepaisant net penkių ofi-
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* Jėzuitai provincijolai iš Taryba pasisakė už įvairius ban- 

angliškai kalbančių kraštų buvo dynius religinėje srityje, tačiau 
priimti Šv. Tėvo, kuris kreipėsi su sąlyga, kad tai būtų vykdo- 
į juos prašydamas pagalbos ir iš- • ma ne pavienių asmenų nuožiū- 
vardino dabartines Bendrijos bū- ra, bet ekspertų priežiūroje. Bū
tinybes: vidinį susiklausymą, 
tikros kunigystės sampratos iš
laikymą su šventumo bei asketi- 
kos savybėmis, nepasimetimą bei 
tvirtą išsilaikymą tikėjime, no
rą, kad Vatikano santarybos su
keltos viltys jaunimo neapviltų, 
vestų tvirtai ir tiesiai atsinaujini
mo keliu.

* Kardinolo Seperio vadovau
jamai Doktrinos Kongregacijai 
paskirta centrinė teologų komi
sija iš 30 narių, kurie bus naujai 
parenkami kas 5 metai. Dabar
tiniai nariai yra šie: iš JAV — 
kun. Walter J. Burghardt, SJ, 
ir kun. Barnabas M. Ahren, CP; 
iš Prancūzijos — kun. Yves Con- 
gar, OP, kun. Louis Bouver, kun. 
Andre Feuillet, kun. Marie-Jo- 
seph le Guillou, OP, ir kun. Hen
ri de Lubac, SJ; iš Vokietijos — 
kun. Karl Rahner, SJ, kun. Jo
sef Ratzinger, kun. Hans Urs 
von Balthasar ir mons. Rudolf 
Schnackenberg; iš R. Vokietijos
— kun. Heinz Schuermann; iš 
Belgijos — kun. Philippe Del- 
haye ir kun, Gerard Philip; iš 
Olandijos — kun. J. F. Lescrau- 
waet. MSC, ir kun. A. H. Maltha, 
OP; iš Italijos — vysk. Carlo Co
lombo ir mons. Cipriano Vagag- 
gįni, OSB; iš Šveicarijos — kun. 
Jphann Feiner; iš Argentinos — 
lain. Lucio Gera; iš Austrijos — 
kun. Franz Lakner, SJ; iš Čilės
— kun. Giorio Medina; iš Japo
nijos — kun. P. Nemeshegy, SJ; 
iš Lenkijos — kun. Stanislaus 
Olejnik; iš Brazilijos — mons. 
Roberto Roxo Mascarenhas; iš 
Jugoslavijos — kun. Tomistas 
Sagi-Bunic, OFM Cap.; iš Kongo
— mons. Tarcizijus Tshibangu; 
iš Libano — kun. Ignace Abdo 
Khalife, SJ; iš Ispanijos — kun. 
Olegario Gonzalez de Cardenal; 
iš Kanados — kun. Bernard, SJ.

- * 1 ^^3 • v Paulius VI pra- įr toliau jie laikomi šventaisiais. 
Kiti šventieji, kaip Romos kan
kinys Valentinas, Myros vysku
pas Nikalojus, Anglijos globė
jas Jurgis ir Airijos — Patrikas, 
palikti tautiniuose kalendoriuo
se kaip tų kraštų šventieji, ta
čiau išimti iš bendrojo kalendo
riaus užleidžiant vietą naujes
niems Japonijos, Ugandos ir ki
tų kraštų kankiniams bei šven
tiesiems.

* Kardinolas John Wright, 
amerikietis. 59 m. amžiaus, pa
skirtas Vatikano kunigų kongre
gacijos prefektu vieton kardino
lo Villot. kuris tapo Vatikano 
valstybės sekretorium. Kunigų 
kongregacija įsteigta 1964 m. ir 
rūpinasi kunigais bei vienuo
liais. dirbančiais parapijose. .

* M. Collins, buvęs Jėzaus 
Širdies kunigas, savo laiškuose 
Vokietijos kunigams, skelbiasi 
esąs “popiežius Klemensas XV”, 
matas kasdien Kristaus kančią ir 
vienoj vizijoj buvęs įšventintas 
vyskupu, kuris 1950 m. tapęs po
piežiaus Jono įpėdiniu. Jis skel
bia. remdamasis neva Marijos 
pasirodymais La Salette, kad Ro
ma neteksianti tikėiimo ir tap- 
s:art’ antikristo sostine. Taipgi 
iis cituoja Fatimos pranašystę, 
kad “kardinolai išeis prieš kar
dinolus. vyskupai prieš vysku
pus” ir kad antroje XX š. pusėje 
kilsiąs didelis karas. Iš viso ma
tyti. kad tai liguistas asmuo, ku
ris neva tikėjimo vardu klaidina 
nekritiškus asmenis, šiuo metu 
M. Collins gyvena Prancūzijoj, 
Nomeny vietovėje.

Kun. J. Stš.

vo pasiūlyta panaikinti sekma
dienio Mišių prievolę, pasitenki
nant skatinimu, o taipgi ugdyti 
naujas atgailos formas, pabrė
žiant bendruomeninį charakte
ri- Visi pasisakė, kad Bendrijos 
pinigus reikia daugiau investuo
ti į žmones, o ne į pastatus.

* Toronto teologinės kolegi
jos, katalikų ir protestantų, šį 
rudenį ruošiasi visos susijungti 
į vieną Toronto teologijos fa
kultetą. Trinity, Wycliffe, Em
manuel, Knox, Regis ir St. Mi
chael’s kolegijos žada sujungti 
savo mokomąjį personalą ir bib
liotekas. Tokiu būdu teologijos 
studentai, kurių bus 400, turės 
didesnį specialių kursų pasirin
kimą bei gyvesnę ekumeninę 
dvasią, šv. Augustino kunigų se
minarija irgi jau yra paskutinia
me įsijungimo tarpsnyje. “Tai 
junginys, kuris galės tapti vienu 
svarbiausių teologinių centrų vi
soje šiaurės Amerikoje”, — pa
reiškė Regis kolegijos dekanas 
kun. Colin Maloney, SJ. “Iki 
šiol... teologinės kolegijos bu
vo tik dvasiškių paruošimo įstai
gos. Dabar bus daugiau dėmesio 
kreipiama į mokslinius-teologi- 
nius tyrinėjimus”. Bendrajame 
Toronto teologijos fakultete dės
tys pasaulinio garso teologai, 
kaip anglikonų Trinity kolegi
jos profesorius kun. Eugene 
Fairweather, katalikų St. Mi
chael’s kolegijos profesorius dr. 
Leslie Dewart, kun. Gregory 
Baum, jėzuitų Regis kolegijos 
prof. kun. B. Lonergan, SJ.

★ Vatikanas išleido naują li
turginį Katalikų Bendrijos ka
lendorių, iš kurio išimtos arba 
suprastintos 200 šventųjų šven
tės'. 46 šventieji, jų tarpe ir šv. 
Kristoforas, yra išbraukti iš nau
jojo kalendoriaus švenčių sąrašo 
dėl istoriniu žinių stokos, nors

Prieš pusmetį atrodė, kad tugalijos, kaikurių Afrikos vals- roj apie 4 mil. savo žmonių, 
................................tybių ir net iš komunistinės Ki- atseit, apie pusė Biafros gyven- 

~ ‘ * ’ “ ’ tojų yra katalikai. Šv. Sostas pa
rūpina Biafrai daug maisto.

Iš didžiųjų valstybių neutra
liausiai laikosi JAV. Vašingtonas 
pripažįsta Lagoso vyriausybę, 
kaip vienintelę teisėtą visos Ni
gerijos valdžią, bet daug ameri
kiečių užjaučia Biafros gyvento
jų vargus. Atsirado politikų su 
Edv. Kennedy priekyje, kurių 
dėka vyriausybė pigiai pardavė 
8 transporto lėktuvus labdaros 
organizacijoms, šelpiančioms 
Biafrą, o prezidentas Niksonas 
paskyrė specialų koordinatorių 
to krašto šalpai. Biafra turi daug 
jai simpatizuojančių 
abiejose partijose — 
torių ir liberalų.

Negrai nesidomi
Nuostabiausia yra 

amerikiečiai negrai mažiausiai 
rodo simpatijų badu mirštan
tiems biafriečiams; ypač abejin
gi juodieji ekstremistai. Jie net 
baltųjų amerikiečių akcijoje 
biafriečių naudai įžiūri rasizmą 
po humanitarizmo priedanga. 
Juodieji biafriečiai sukilo prieš 
juoduosius nigerijiečius, gelbė
dami savo gyvybę, o amerikiniai 
negrai į tai žiūri kaip į “rasiz
mą”. Harvardo un-to prof. Mar- 

son aplankė Nigerijos sos- . tin Peretz šitaip paaiškino šią 
tinę Lagos su taikos misija. Po- negrų laikyseną: “Amerikiniai 
piežius Paulius VI pareiškė norą negrai nenori kištis į Biafros rei- 
tarpininkauti tarp Nigerijos ir kalą, nes tas brolžudiškas karas 
Biafros ir padaryti vizitą Nigeri- ''' 1 ''
jai, bet Lagos atmetė tą pasiūly
mą. Katalikų Bendrija turi Biaf-

Biafros byla galutinai pralaimė
ta. Apie 8 milijonai žmonių, 
daugiausia ibų genties, liko su
varyta ir suspausta tokiame plo
te, kuris tesudaro vieną šeštada
lį visos Nigerijos ploto. 7.000 
biafriečių, daugiausia vaikų, mi
rė badu kas savaitė, bet pasiro
dė, kad tai būta persilaužimo lai
kotarpio. Atkirsti nuo jūros ir 
grasinami visišku sunaikinimu, 
ibiai mobilizavo visą savo energi
ją ir sumanumą. Netekę naftos 
rafineriju, ėmė naftą valyti sa
vo bakužių virtuvėse, o tirštą 
alyvą transmisijoms imti iš ko
kosinių riešutų ir džino. Nami
niu būdu jie gamino ir primity
vius ginklus, amuniciją; avalynę 
kareiviams — iš medžių žievės.

Užsienio pagalba
Žinoma, to neužtektų gynybai, 

jei biafriečiai negautų pagalbos 
iš užsienio. Be užsienio pagalbos 
biafriečiai negalėtų sėkmingai 
gintis. Vienas iš karinių laimėji
mų yra atsiėmimas svarbaus 
strateginio punkto Owerri, ku
riame paėmė į nelaisvę 2.000 fe- 
deralinių kareivių. Biafriečiai 
per pastaruosius mėnesius išplė
tė savo ginamos teritorijos peri
metrą ir pakėlė savo armijos 
skaičių iš 30.000 iki 80.000. Pa
didintą armiją jie galėjo apgink
luoti tik iš užsienio gaunamais 
ginklais. Gaunamu iš užsienio 
maistu sumažino mirimų skaičių 
iki tūkstančio per savaitę.

Karinę pagalbą Biafra neofi
cialiai gauna iš Prancūzijos, Por-

nijos. Dalį ginklų nusiperka pati 
iŠ tarptautinių ginklų 
tų. Ta pagalba ateina lėktuvais 
ir, žinoma, yra ribota, tačiau įga
lina Biafrą priešintis federacinei 
Nigerijos vyriausybei ir kariuo
menei, kuri yra žymiai geriau 
apginkluota, bet neturi neišse
miamų atsargų. Daug federaci
nių tankų buvo sunaikinta iš už
sienio gaunamais ginklais.

Federacinė kariuomenė vy
rauja ore, tačiau neturi tiek lėk
tuvų. kiek jų reikėtų. Vienas 
toks lėktuvas pastoviai po kelias 
valandas paroje sukasi viršum 
vienintelio Biafros aerodromo 
UUi, laikas nuo laiko mesdamas 
ant jo bombas ir tuo apsunkin
damas nusileidimą lėktuvams, 
gabenantiems Biafrai maisto, 
ginklų bei amunicijos. Manoma, 
kad tas lėktuvas gauna iš sovie
tų žvalgybinio laivo radijo pra
nešimus apie atskrendančius 
transporto lėktuvus iš Sao Tome 
ir iš Fernando Po salų.

Bandymai sutaikyti
Sovietai ir Britanija remia fe

deracinę Nigerijos vyriausybę, 
nors viešoji opinija Britanijoj. 
yra daugiau Biafros pusėje. Dėl
to Britų premjeras Harold Wil-

politikų 
konserva-

tai kad

Nigerijoje pakerta visus jų šū
kius ir mitus apie "juodąją rasę”.

Ramiojo vandenyno pakrantėmis
STASYS DALIUS

Baigiant laisvės paminklą ir koplyčią
Jau nuo praėjusių metų ru

dens esame liudininkai Toronto 
lietuviu kapinėse vykdomos sta
tybos: kapinių koplyčios ir lais-

įvairių geradarių. Tiek pamink
las, tiek koplyčia yra bendras 
visų reikalas, tarnaująs visiem 
Toronto ir kitų vietovių lietu
viam. šis kūrinys bus liudinin
kas mums ir būsimoms kartoms 
lietuvių ryžto ir nerimo tėvy
nės laisvės dramoje. Tad šį gra
žų projektą, kuris birželio 1 d. 
bus vainikuotas iškilmingu pa
šventinimu, palydėkime ne tik 
gražiais linkėjimais, bet ir pini
gine auka. Tam tikslui yra su
darytas jungtinis komitetas iš 
Toronto apylinkės valdybos, ka
pinių administracijos, organiza
cijų atstovų ir pavienių asmenų. 
Komitetui pirmininkauja buvęs 

amfiteatras, kur galės tilpti apie apylinkės pirm. Augustinas Kuo- 
2000 asmenų. Iš ten jie galės las, vienas iš projekto iniciato- 
sekti pamaldų eigą koplyčioje- 
Ant koplyčios stogo, lyg ir pyli
mo, iškyla laisvės kovų pamink
las, 40 p. augščio. Paminklo an
goje — didžiulis langas, amži
nosios ugnies žibintas, laisvės 
kelią simbolizuoją laiptai.

Šis projektas pareikalaus ga
na didelių išlaidų — virš $35.- 
000. Koplyčios statyba rūpinasi 
kapinių administracija, o lais
vės kovų paminklo — KLB To
ronto apylinkės valdyba. Pa
minklo statybos sąmata yra $10.-

tekto Vaclovo Liačo projektą. 
Kapinių koplyčios statyba rūpi
nasi kapinių' administracija, o 
laisvės kovų paminklu — KLB 
Toronto apylinkės valdyba.

Išoriniai darbai tiek koply
čios, tiek paminklo yra užbaig
ti. šiuo metu vykdomi vidaus 
įrengimai. Koplyčioje tilps virš 
šimto asmenų. Ji bus tinkama 
tradiciniam pavasario bei Vėli
nių kapinių lankymui, o taip pat 
vasaros metu laidotuvių apei
goms. Prieš koplyčią paruošia
ma apvalios formos aikštė, lyg

rių. Komiteto tikslas — kreiptis 
į Toronto ir apylinkių geros va
lios lietuvius, prašant paaukoti 
paminklo ir koplyčios statybos 
užbaigimui. Aukas prašoma siųs
ti Statybos Komitetui, 941 Dųn- 
das St. W., Toronto 140, Ont., 
į voką įdedant raštelį su nuro
dymu, kam skiriama auka: pa- * 
minklo ar koplyčios statybai.

Pirm. Aug. Kuolas, apylinkės 
valdybos pirm. L švėgždaitė, 
kapinių administracijas atsto
vas kun. P. Ažubalis

mirus, jos dukrą RAMUTĘ VERI KAITI ENĘ su

nešė, kad birželio mėnesį daly
vaus Ženevoje Tarptautinės Dar
bo Sąjungos 50 metų sukakties 
iškilmėse ir ta proga pasakys 
kalbą. Tarptautinė Darbo Są
junga buvo įsteigta 1919 m. kaip 
savarankiška su Tautų Sąjunga 
bendradarbiaujanti įstaiga, šiuo 
metu ji apima 108 kraštus ir 

* artimai bendradarbiauja su 
Jungtinėmis Tautomis. Ta pa
čia proga šv. Tėvas ketina ap
lankyti ir Pasaulio Bendrijų Ta
rybos centrą Ženevoje. Jį ly
dės kard. Jan Willebrands.

* Paruoštas naujas mišiolas, 
kuriame įvesti kaikurie pakeiti
mai Mišių apeigose. Pagal nau
jąjį mišiolą, kuriuo bus galima 
naudotis nuo š.m. lapkričio 30 
d., laiptų maldų nebebus, o jų 
vietoje, po įžanginio priegies
mio. bus bendros atgailos valan
dėlė, kuri galės turėti tylaus su
sikaupimo, kunigo primenančio 
žodžio bei kitokias formas. Taip
gi pertvarkytos aukojimo bei 
Komunijos maldos.

* Olandų pastoracinė taryba 
savo ketvirtame visuotiniame su
sirinkime pareiškė, kad dabarti
nė tikėjimo krizė Bendrijoje vra 
vystymosi ir tobulėjimo ženklas, 
tačiau pripažino pavojų, kad kai
kurie, neturėdami tinkamų ryšių 
su Bendrija, pamažu tampa “re
liginiais agnostikais”. “Kiekvie
nas. kuris save vadina kataliku, 
turėtų būti priimtinas Bendri
jai”. nes “Evangelija yra tiek 
turininga, jog nė vienas paski
ras žmogus, laikotarpis ar Bend
rija negali pilnai visko apimti”.

MOHAWK
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(Tęsinys iš pr. numerio)
Izalco ugnikalnis
Kai grįžau žemyn iš pasivaikš

čiojimo kalnų tarpeklio takais, 
radau prie savo automobilio 
Volkswageną ir jauną blondinį 
vyrą, kuris užsikabinęs filmų 
aparatą tvarkėsi. Aiškiai matė
si, kad nevietinis, bet automo
bilio leidimai rodė EĮ Salvado
ro ženklus. Man bestebint vyras 
atsisuka ir prakalba angliškai. 
Pasirodo esąs vokietis, gyvenąs 
Čikagoje, bet atostogų atskridęs 
čia, nes vedęs salvadorietę, ku
rią irgi pristatė. Kadangi visi 
žmonos gimines čia gyvena, tad 
išsinuomojo automobilį ir važi
nėja po apylinkes. Dabar jiedu 
važiuoja pamatyti ugnikalnio, 
kuris esąs už kokių 50 mylių, ir 
kviečia kartu važiuoti. Prisijun- 
giam.

Izalco ugnikalnis iškilęs virš 
6000 pėdų ir beveik iki šių die
nų nebuvo užgesęs. Nakties me
tu jo raudona viršūnė šviesda
vo iš tolo ir buvo praminta “Ra
miojo vandenyno švyturiu”. Jau 
pora metų neveikia.

Važiuojant artyn, ugnikalnio 
kontūrai vis daugiau ryškėjo, o 
kartu su jais — ir sustingusios 
lavos raukšlės, nors pats ugni
kalnis buvo dar už keleto my
lių. Pagaliau iš asfaltuoto kelio 
iššukam ir paprastu dulkančiu 
viešeliu įriedame į vieną mies
tuką, kurio gražiai prižiūrima
me parke yra natūralus basei
nas. Parke atsiranda vaisių par
davėjai, kurie siūlo didelius sul
tingus ananasus. Salvadorietė 
perspėja nemokėti kiek prašo ir 
nuperka už keletą centų. Pa
vaikščioję po tą parką, išsukam 
atgal į kelią, kuris rangosi vul
kano papėdėje. Besiartinant va
karui. ugnikalnio šešėlis daro 
jau visišką prieblandą, todėl nu
sprendžiame tas kelias blogo ke
lio mylias nevažiuoti — juk į jo 
viršūne nekonsime, o vaizdą tu
rim puikiausią. Pasukame atgal 
į San Salvador, kuri pasiekia
me vakaro tamsoje. Atsisveikin
dami su maloniais bendrakelei
viais. sutariame rytojaus dieną 
susitikti kitai išvykai.

Ežeras ugnikalnio krateryje
Sekančią dieną važiuojame į 

Ilopolango ežerą — buvusio ug
nikalnio krateryje. Kelias siau
ras, bet asfaltuotas vingiuoja 
pagal ežero krantus čia iškilda
mas augštyn, čia nusileisdamas 
žemyn prie vandens. Važiuoja
me keletą mylių, stebėdami eže
ro mėlyną vandenį, apsuptą pli
kų buvusio kraterio uolų. Tik 
iš vieno šono prisiglaudęs par
kas teikia gaivinančio žalumo ir 
pavėsio.

įvažiavę į parką, automobilį 
paliekame po medžių pavėsiu ir 
nueinam prie ežero. Pakrantės 
vanduo priaugęs povandeninių 
žolių, kranto smėlis taip įkai
tęs, kad negalį basas atsistoti. 
Daug meškeriojančiu. Kaikurie 
pasinėrę su žeberklinėm strė
lėm šaudo į žuvis. Parke po me
džiais įrengtos lauko krosnelės, 
ant kurių moterys kepa žuvis ir 
bananus. Ypatingai čia populia
rūs kepti bananai. Laikas nuo 
laiko prie ežero pakrantės atva
žiuoja nemažas motorlaivis, ku
ris vežioja keleivius nuo vieno 
ežero kranto i kita. Ežero pa
krantėse matyti keli indėnų kai
meliai, todėl tarp jų motorlai
vis ir siuva.

Pasivaikščiodamas ežero pa
krante, nueinu į netoliese esan
tį kaimelį. Šunes ir kiaulės 
vaikšto visais pašaliais, jieško- 
dami maisto. Pusnuogiai vaikai 
vartosi ant dulkino kelio, o mo
terys, subridusios į vandenį, 
skalbia žlugtą ir garsiai klega. 
Keletas indėnų,, įbridę vandenin, 
nedideliu tinklu gaudo žuvis. 
Kiti meta ant ilgo šniūro į to
lumą apvalų tinklą, kuris trau
kiamas užsidaro kartu su pa
gautom žuvim.

Grįžtame į miestą pavakary, 
pravažiuodami kitu keliu pro 
prezidentūrą, kurios labai kuk
lūs balti pastatai, apsupti me
džių ir krūmų žalumo, šviečia 
ryškiu baltunatMMaža valstybė
lė, gal todėl ir prezidentūra nė
ra prašmatni — panaši į vilą. 
Nesimato ir kareivių aplinkui, 
tik pora policininkų * stovi prie 
įvažiavimo.

Velnio vartai
Viešbučio gyventojai patarė 

aplankyti Balboa parką. Jis ypa
tingas tuo, kad prisodintas me
džių ir krūmų, pilnas žydinčių 
gėlių ir vietinių skulptorių iš
puoštas įvairiom figūrom seno
vės indėnų temom. Jame išve
džioti asfaltuoti keliukai, tad vi
są plotą gali apvažiuoti. Parke 
budi policininkas prisikabinęs 
ilgą guminę lazdą — “bananą”. 
Viskas gražiai prižiūrima, lais
toma žolė ir gėlės, kurių čia 
ištisos alėjos. Pirmą kartą ma
čiau šiuose kraštuose tiek daug 
žydinčių rožių. Apsuptos gėlėmis 
arba medeliais stovi įvairaus 
dvdžio skulptūros. Nežinodamas 
pagalvotum, kad tai senovės in
dėnų palikimas, bet tai vietinių 
dailininkų darbas, pamėgdžiojąš 
senųjų indėnų akmenines skulp
tūras.

Už poros mylių nuo šio parko 
yra keista dviejų akmens uolų 
formacija, vadinama “velnio var
tais”. Pro juos matyti gražus re
ginys į plačią apylinkę. Čia nie
kad netrūksta žmonių — vis su
tiksi būrelius su foto aparatais 
ir žiūronais, žvelgiančius žemyn.

Juodas smėlis
Ramiojo vandenyno paplūdi

mys — kelių mylių ilgio, nusi
lesęs juodo Vulkaninės kilmės 
smėlio krantais. Matyti pašiūrės, 
dengtos palmių lapais, o vidu
je sukalti paprasti stalai ir suo
lai atsisėsti, šiose pašiūrėse dau
guma atvykusių visą laiką sėdi, 
nes ant kranto perkaršta. Vietą 
pašiūrėje tenka išsinuomoti su
mokant po dvi kolonas.

Jūra šniokščia, ūžia smarkau
dama, nes nėra jokios įlankos. 
Bandos kaip kalnai lūžta į kran
tą. Juodas smėlis sūkuriais ma
lamas, sukamas ir bangu mai
šomas. Maudytis ir plaukti šitam 
gaivalingam jūros siautime ne
įmanoma. Vos iki keliu įbrendi. 
ir tau atūžianti banga verčia iš 
kojų, o lūždama traukia atgal 
jūros gilumon. Galinėtis su ban
gomis gali tik visai arti kran
to, toliau — oavojinga. Užtat ir 
nesimato kas bandytu Piliau bris
ti — visi laikosi nalei krenta, 
tvirtai įsispyrė prieš bangų šėls
tančią jėga. Vanduo nepanrastai 
šiltas ir stipriai sūrus Ištinus 
iš vandens, kūnas tuojau pasi
dengia džiūstančios druskos 
sluogsneliu. Reikia greit nerti 
nėr deginanti koias smėli i pa
šiūrės pavėsi. Paiikyje saulė ne
gailestingai spirgina. Užtat tose

pašiūrėse vyksta gyvenimas — 
žmonės valgo ir geria viską pa
sidėję ant stalų. Laikas nuo lai
ko moterys atneša šviežias aust
res ir siūlo pirkti. Juo ilgiau 
žmonės sėdi, juo darosi balsin
gesnį triukšmingesni, nes šal
tas alus ir cukrinių nendrių deg
tinė pradeda rodyti savo jėgą.

Visą laiką negi sėdėsi pavė
syje. tad pasimaudęs užsimetu 
baltinius ant pečių ir einu pa
jūrio krantu miestelio link, nes 
tolumoje matyti, kad subridę į 
vandenį žmonės kažką daro. Pa
sirodo, subridusios iki juosmens 
moterys renka kiaukutus, iš ku
rių vėliau daro įvairius papuo
šalus. Nevisus kiaukutus ima — 
tik tam tikros rūšies ir spalvos. 
Kaikurios buvo prisirinkusios 
jau gana didelius maišus kiau
kutu.

Kiek toliau prieinu iš mies
telio atitekantį upelį, kuriuo lei
džiami visi nešvarumai, tad dvo
kia atsakančiai. Iš upelio į šoną 
pravestas lyg kanalas, kur mo
terys skalbia, o būrys nuogų vai
kų taškosi vandenyje. Vaikus 
nuogus dažnai pamatysi ir to
liau nuo kranto, tiktai didesnie
ji aprengti, o mažiukai nuogi 
laksto.

Hondūrą pasiekus
Pervažiavę tiltą, randame ei

lę sunkvežimių, belaukiančių 
Hondūro muitinėje.

Ši Hondūro valstybė, kurią 
pasiekėm, yra ne ta pati, kurią 
prol. K. Pakštas propagavo kaip 
atsarginę Lietuvą. Jo garsina
mas buvo Britų Honduras, esąs 
tarp Meksikos ir Gvatemalos 
prie Atlanto vandenyno. Hondu
ras yra antroji savo dydžiu vals
tybė Vidurio Amerikoje — virš 
40.000 kv. mylių. Labai kalnuo
ta ir sunkiausiai pasiekiama iš 
visų valstybių, nes beveik netu
ri tinkamų kelių. Pagrindinis 
krašto eksporto produktas — 
bananai, kurių plantacijos dau
giausia valdomos amerikiečių. 
Taip pat turi gero kietmedžio 
miškų, kuris irgi eksportuoja
mas. '

Honduras turi 2 milijonus 
gyventojų — maišytų indėnų, 
ispanų ir negrų. įvažiavęs iš Ė1 
Salvadoro iš karto pamatai di
delį skirtumą, kai sutinki daug 
negrų, kurių ten nebuvo. Kraš
tas nepriklausomybę atgavo iš 
ispanų, kaip ir visa Vidurio 
Amerika. 1821 m. ir buvo nio
kojamas revoliucijų bei tarpusa- 
,vio kovų. Vienu tarpu buvo už
imtas net JAV-ių, kad apsaugo
tų nuo visiškos anarchijos.

Krašto piniginis vienetas yra 
‘lempira”. Tai vardas vieno in
dėnų vado, kuris kovojo prieš 
ispanu invaziją. Jo vertė — 50 
amerikinių centų.

Kelias prie sienos yra geras, 
asfaltuotas ir ligi Jicaro Galan 
kryžkelės matyti didelis auto
mobilių judėjimas. Ypač daug 
įvairaus dydžio sunkvežimių. 
Nuo Jicaro Galan kryžkelės iki 
krašto sostinės Tegucigalpa yra 
anie 60 mylių kelio. Prasideda 
kooimas iš trbpikinės gamtos į 
labai gražius kalnus. Per 35 my
liu distanciją tenka pakilti iki 
5000 pėdų augščio kalnų. Labai 
nlatus ir didingas reginys nuo 
šių viršukalnių, kaip niekur ki
tur Vidurio Amerikoje. Nuo šių 
kalnų prasideda vėl leidimasis 
žemyn iki Tegucigalpa miesto.

(Bus daugiau)

šeima nuoširdžiai užjaučiame —

Z. Daugvainienė 

M. Gudaitienė

Mirus B. ZUBRICKUI, 

gilią užuojautą reiškia sesėms — SIGITAI 
RUDIENEI, DANUTEI FIDLERIENEĮ žmonai ir 

visiems artimiesiems —

"Šatrijos" tunto skautės 
ir vadovės

BENEDIKTUI Z U B R I C K U I 
mirus, reiškiame seserišką užuojautą žmonai B. 
ZUBRICKIENEI, dukroms — DANUTEI ir SIGU
TEI bei jų artimiesiems —

Toronto Skautininkių Ramovė

S K R I P K U I

tragiškai žuvus, Hamiltono
LIUCIJAI SKRIPKUTEI ir 

užuojautą reiškia —

visuomenininkei seseriai 

visiems giminėms gilią

KLB Hamiltono apylinkės valdyba

VLADO SKRIPKAUS tragiškai netekus, 
jo mamytę S. SKRIPKIENĘ, žmoną VIOLETĄ, seseris 
— A. ASMENAVIČIENĘ, L. SKRIPKUTĘ, S. PAKŠ
TIENĘ, O. STEPONAVIČIENĘ, L. KRIAUČIŪNIENĘ ir 
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia —

D. P. Sabinai E. L. Klevai
A. D. Kochankos

VLADUI S K R I P K U I
netikėtai atsiskyrus su šiuo pasauliu, žmoną, motiną, 
seseris ir visas gimines didelio liūdesio valandose giliai 
užjaučia ir kartu liūdi —
M. A. Mikštai
Sudbury, Ont.

C. P. Mikštai
Dearborn Hts., Mich.

Mylimom sūnui ir broliui

mirus, velionies motiną ir seseris — S. RAKŠTIENĘ, 
LIUCIJĄ ir kitas seseris bei jų artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame —
O. K. Celiauskai, K. J. Šlekaičiai, E. J. Ramanauskai

Tragiškai žuvus broliui

skausmo valandoje brangią SOFIJĄ RAKŠTIENĘ, 
jos mamytę bei visus kitus gimines nuoširdžiau
siai užjaučia —

V. Stanaitienė

Mylimai MAMYTEI mirus, A. GRIGIENEI ir visai

šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia —

S. J. Tumoso? R. J. Piciniai
L. Vyšniauskas
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LIETUVOS
AL. GIMANTAS

Mūsų spaudoje paskutiniu me
tu vėl atsirado daugiau Įvairių 
žinučių ar net ištisų rašinių apie 
lietuviškąją naftą. Sakoma, kad 
naftos jieškojimas, noras kuo 
greičiausiai rastus šaltinius eks
ploatuoti — yra grynai sovieti
nės okupacinės valdžios intere
sas ir aiškus pasikėsinimas Į lie
tuviškuosius žemės gelmių tur
tus. Sis teigimas gal yra teisin
gas, bet derėtų pažvelgti ir Į ki
tą šio reikalo pusę. Pereitų me
tų vasarą lietuviškosios naftos 
problematiką teko gana plačiai 
diskutuoti su čia besilankiusiu 
jaunesnės kartos mokslininku, 
Vilniaus universiteto dėstytoju, 
kurio teigimai buvo priešingi čia 
mūsų susidarytosioms nuomo
nėms.

Jei mes tvirtiname, kad Lietu
vos gelmėse naftos jieškojimas 
tėra grynai sovietinės valdžios 
iniciatyva, tai minėtasis svečias 
sakė priešingai — tai esąs vieti
nis sumanymas. Yra būrys savų
jų geologų, pakankamai gerai 
pasiruošusių, kurie labai lengvai 
gautų net ir gerai apmokamus 
darbus Sov. Sąjungoje, bet jų 
noras kaip tik esąs dirbti ir pasi
likti Lietuvoje, būti labiau nau
dingais savajam kraštui, padėti 
savajai tėvynei būti kiek galint 
daugiau nepriklausoma bent 
ekonominiuose dalykuose. Sovie
tiniai planuotojai Maskvoje ge
rai žino, kad lietuviškieji ligšio
liniai naftos radiniai, palyginus, 
labai menki, negausūs, perdaug 
giliai paslėpti, vargiai ar apsi
mokėtų eksploatuoti. Todėl kre
ditai visiems tiems tyrinėjimo 
darbams labai sunkiai gaunami, 
nes maskvinis dėmesys šiuo me
tu nukreiptas Sibiro plotų link, 
kur neseniai buvo rasti itin gau
sūs ir geros kokybės naftos šal
tiniai. Ten nebus sunku pradėti 
ją ir naudoti dideliais kiekiais. 
Su lietuviškaisiais radiniais jų 
nebūtų net ir kaip lyginti. Vis- 
dėlto lietuviai geologai nerims
ta, jieško, prašo, Įrodinėja val
dinėse Įstaigose, kad tik gautų 
lėšų tęsti tyrinėjimo darbams. 
Kai pritrūksta lėšų, aišku, viskas 
turi sustoti. Jei vėl pasiseka vie
nam ar kitam įtikinti valdančiuo
sius Maskvoje, kad greit prasi
verš gausiais šaltiniais lietuviš
koji nafta, gauna lėšų tęsti tyri
nėjimams.

Kokios nuotaikos lydi tuos ge
ologų darbus Lietuvoje? Įvai
rios. Vieni šaiposi ir sako, kad 
tie vyrukai pokštus krečia su sa
vąja nafta, kiti visai rimtai linki 
jauniesiems užsispyrėliams pasi
sekimo ir tvirtina, kad naftos 
jieškojimas yra būtinas, tiesiog 
gyvybinis Lietuvos interesas. 
Esą, radus gausią naftos gyslą, 
Lietuva susidomėtų ir Vakaruo
se. Vieniems tai dfenos sensaci
ja, kitiems tik suaugusių žmonių 
žaidimas. Tuo tarpu, atrodo, ma
ži nepasisekimai neataušina to 
būrelio entuziastų nuotaikų — 
jie tiki, kad Lietuvos gelmėse tu
ri būti gamtos turtų, kuriais iki 
šiol dar niekas nesinaudojo. Esą, 
kam laukti, kol kada nors sveti
mieji susidomės ir pradės įvai
rius kasinėjimus, gręžimus. Val
džios, okupacijos yra laikini da
lykai — jie ateina ir praeina, bet, 
tautos turtai, gelmėse paslėpti, 
visada liks. Kodėl tad nepradėti 
planingai j ieškoti, tyrinėti jau 
dabar, ypač jei pasiseka gauti 
lėšų. Be to, vis daugiau savojo 
jaunimo pradeda domėtis žemės 
gelmių kasinėjimu — mokosi, ------- ,------- , . . ..... ...
studijuoja ir tiki, kad baigus sa- — dail. V. K. Jonynas. Po parodos Vatikanas skulptūrą padovanojo lietuviams pranciškonams, ir 
vąji išsimokslinimą neteks vykti j* dabar stovi parke prie šv. Antano gimnazijos. Dešinėje — gimnazijos pastato dalis __
tarnybų jieškoti toli už tėvynės k'"~4’“ t i d

ribų.
Svečias pabėrė ir daugiau kri

tinių pastabų mūsų spaudai, pa
stebėdamas, * kad išeivijos laik
raščiai perdaug lengva ranka 
žarsto teigimus, kurie neretu at
veju yra nutolę nuo teisybės. Pa
gal ji, krašte esama labai daug 
grynai lietuviškos iniciatyvos, 
kuri nors neretai ir yra irikiuota 
į “visasąjunginius planus” (ki
taip ten neįmanoma pravesti), 
bet neabejotinai tarnauja visos 
lietuvių tautos labui.

Red. prierašas. Autoriaus pa
teikiami samprotavimai, kad 
naftos jieškojimą Lietuvoje fi
nansuoja Maskva, remdama lie
tuvių interesus, yra neįtikimi. 
Maskva daro tik tai, kas jai nau
dinga. Šiuo atveju jai rūpi Įsteig
ti naftos pramonę Lietuvoje, kad 
tuo būdu galėtų apgyvendinti 
daugiau rusų specialistų, pana
šiai kaip Latvijos ir Estijos pra
monėje. Mūsų žiniomis, kitas 
Vilniaus universiteto mokslinin
kas yra visai priešingos nuomo
nės nei straipsnio autoriaus mi
nimasis.

M

IIIIP

Skautų jaunimo šventė Šv. Antano gimnazijoje Keinebunkporte, Maine. Šventėje dalyvavo ,300 
moksleivių iš rytinio Amerikos pakraščio ir 50 vyresniųjų skautų veikėjų. Ruošė gimnazijos ' Kre
tingos“ tuntas. Nuotraukoje matome skautus, beiirikiuojančius eisenai Į pamaldas, prie didžiulės 
religinės skulptūros, kuri pasaulinės parodos metu buvo Vatikano paviljone Niujorke. Jos autorius

Nuotr. T. J. Bacevičiaus, OFM

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS BULAITIS

PAGERBTOS MOTINOS. Gegužės 
10-11 <LtL savaitgalis buvo skirtas 
motinoms. Ta proga surengta nema
ža viešų minėjimu. Teko dalyvauti 
dviejuose: Dariaus ir Girėno mokyk
los minėjime Gage Parko salėje ir 
LB Cicero apylinkės — Šv. Antano 
par. salėje.

Dariaus ir Girėno mokykla, turin
ti 108 mokinius, kurie lituanistinių 
žinių semiasi tik šeštadieniais, pa
sirodė su trumpa, bet Įdomia progra
ma. Jaunieji minėjimo dalyviai, pa
sipuošę tautiniais drabužiais, sukosi 
kaip vijurkai. Antroje minėjimo da
lyje buvo parodyti du lietuviški gar
siniai filmai: “Poetas” ir “Nemuno 
žiotyse”. Pirmajame jaunieji pamatė 
savo tėvų krašto groži, taip gražiai 
apdainuotą Maironio, kurio prisimi
nimui šis filmas ir skirtas. Antrasis 
filmas buvo skirtas Nemunui, kuri 
tik iš tėvų ir mokytojų pasakojimų 
daugumas atsiminė, o šį kartą di
džiausiąją Lietuvos upę pamatė gyvą 
ekrano drobėje, ši mokykla, kuriai 
vadovauja J. Plačas, dabar kiekvie
name minėjime stengiasi Įtraukti ir 
lietuviškų filmų demonstravimo dalį, 
kad jaunieji akivaizdžiai galėtų iš
vysti savo tėvų kraštą.

Ciceriečiai jaunieji savo motinas 
pagerbė kiek ilgesne programa, čia 
pasirodė skautai, ateitininkai ir šv. 
Antano par. lituanistinės klasės mo
kiniai. Kadangi ciceriečiai turi ge
resnes sąlygas lavintis — lietuvių 
kalbos mokosi kasdien, tai ir jų pasi
rodymas buvo tobulesnis. Deklama
vo Arvydas Žygas, Rūta Končiūtė, 
Laimutė šulaitytė, Vytautas Laniaus- 
kas. Mokyklos choras — visos Čika
gos apygardos pažiba pasirodė su 
savo dainomis, šis choras turi daug 
kvietimų pasirodyti. Per trejetą sa
vaičių dalyvavo Čikagos apyg. lit. 
mokyklų koncerte, šaulių minėjime, 
“Margučio” radijo programoje ir Mo
tinos Dienos minėjime. Pastarojo 
programoje, kuriai vadovavo LB Ci
cero apyl. valdybos narys A. Milu-

nas, apysaką “Motulė paviliojo” pa
skaitė akt. Julius Balutis.

NAUJASIS VYSKUPAS DR. AN
TANAS DEKSNYS, kuris yra paskir
tas Europos lietuvių vyskupu, bus 
pagerbtas Čikagos lietuvių birželio 
29 d. Martinique restorane. Į pager
bimą pažadėjo atvykti Čikagos arki
vyskupas kardinolas John P. Cody 
ir nemaža vyskupų. Rengėjų komi
teto pirmininkas yra dr. L. Kriau- 
čeliūnas, kuris vadovavo III JAV ir 
Kanados liet, tautinių šokių šventei.

PIRMĄSIAS MIŠIAS Čikagos Šv. 
Kryžiaus par. bažnyčioje aukos Ta- 
das-Jonas Degutis birželio 15 d. Jis 
kunigystės šventimus gaus Amerikos 
Nekaltai Pradėtosios Mergelės Mari
jos šventovėje birželio 7 d. Nauja
sis kunigas yra pranciškonų ordino 
narys; ilgą laiką gyveno Čikagoje ir 
aktyviai reiškėsi lietuvių sportinin
kų organizacinėje veikloje. Su juo 
teko nemaža šioje srityje darbuotis 
ir pažinti jo didelę meilę lietuvių 
jaunimui. Linkėtina, jog darbas ir 
kitoje srityje būtų našus bei sėk
mingas.

ČIKAGOS BENDRUOMENININ- 
KAI paskutiniu laiku pasižymi ne
sutarimais. JAV ir Kanados 
tautinių šokių šventė paliko nelabai 
malonių prisiminimų, kurie jau bai
gia išdžiūti. LB tarybos sesija balan
džio 19 d. buvo labai audringa ir vie
tomis prašoko PLB seimo Niujorke 
ginčus. Nė kiek neatsiliko ir Čika
gos apygardos atstovų suvažiavimas 
gegužės 4 d. Jaunimo Centre, čia 
buvo stipriai pasisakyta prieš “Nau
jienų” dienrašti, kuris pabėrė nema
žai prasimanymų prieš dabartini 
JAV LB c.v. pirm. Br. Nainį, kurie 
sukėlė bereikalingo nepasitikėjimo 
mūsų visuomenėje. Buvo siūloma 
“Naujienas” pasmerkti dėl tokios ar
domosios veiklos, tačiau po ilgų gin-

N u kelta i 7-ta psl.

Gen. konsulas J. Žmuidzinas įteikia pažymėjimus baigusiems To
ronto Maironio mokyklos 10 skyrių Nuotr. S. Dobkaus

Verslininku ir bendrovių mokesčiai

VIEŠA “IŠPAŽINTIS" PO 25 METŲ
Kaip saugojom ūkininkus nuo vokiečių karo mašinos?

J. KRUČAS

Verslininkų mokesčių išpla
navimas turėtų būti kruopščiai 
paruoštas. Jeigu kas turi žemės 
gabalą, kuris nuomojamas arba 
kitokiu būdu iš jo gaunamos pa
jamos, tai jis negali būti amor
tizuojamas ir amortizacijos bū
du žemės vertė negali būti ma
žinama. Laikoma, kad žemės 
vertė metams bėgant nemažėja. 
Tuo tarpu namo vertė, kuris 
naudojamas verslui, yra kasmet 
amortizuojama. Bet jeigu nuo
mojamas žemės sklypas, ant ku
rio yra verslas, tai sumokėta 
nuoma už tą sklypą yra laiko
ma verslo išlaidomis ir atimama 
nuo pajamų, kaip ir kitos susi
jusios sū verslu išlaidos.

Kas amortizuojama?
Amortizacija leidžiama, mo

kesčių departamento nustatytose 
ribose, visoms ūkinėms gamy
bos priemonėms, kurios naudo
jamos gaminti gėrybes verslo 
ribose. Naudojamos gamybos 
priemonės pajamoms gauti, kaip 
pastatai, mašinos, susisiekimo 
priemonės, yra amortizuojamos, 
ir atitinkama suma atimama 

. kaip gamybos išlaidos nuo gau
namų pajamų.

Gamybos priemonių, Įgytų 
metu būvyje, amortizacija lei
džiama už pilnus metus, nežiū
rint įsigijimo datos. Pvz. susi
siekimo priemonės pirktos 1969 
m. lapkričio mėnesi už $20.000. 
Tas susisiekimo priemones gali
ma amortizuoti 30% tais pa
čiais bendroves finansiniais me
tais. Jei numatomas bendrovės 
finansinių metų pabaigoje dide
lis pelnas, tai pirkus naujas su
sisiekimo priemones ir tais pa
čiais metais amortizavus, gali
ma sumažinti tų metų gryną pel
ną ir tuo pačiu žymiai sumažės 
mokesčiai.

Pirktų 1969 m. pervežimo 
priemonių už $20.000 amortiza
cija 30% sudaro $6.000 sumą, 
kuri atimama iš gryno 1969 m. 
pelno, nors tos transporto prie
monės gal bus pilnai išnaudoja
mos tik sekančių metų gamybos 
procese.

Nuostolis ir pelnas
Jei 1969 m. buvo nesėkmingi 

ir jūsų verslas davė nuostolius, 
galima perkelti juos i 1970 me
tus. kurie jums gal atneš pelno 
iš verslo. Praėjusių metų nuos
toli leidžiama padengti būsimų 
metų pelnu. Pelnui sumažėjus ir 
mokesčių našta palengvėja.

Imkime kitą atveji. 1969 m. 
Įsigyjami nauji pastatai ir per
organizuojama gamyba, todėl 
tais metais pelno negaunama 
arba pelnas perorganizavimo 
metais sumažėja. Naujų pasta
tų amortizacijos galima tais me
tais nedaryti, jei numatoma, 
kad verslas pradės duoti dides
nes pajamas ir pelną tik nuo 
1971 m. Tuomet bus galima ir 
pradėti naujų pastatų amortiza
ciją. Tokia namų amortizacija 
mažina 
ir 1971

Toks 
srityje 
stiprius 
kiną didėliais mokesčiais bend
rovės kūrimosi stadijoje.

Inventorius bei prekės
Versle daug reikšmės turi rū

pestingas inventoriaus planavi
mas. Prekės arba prekių inven
torius, esantis gale metų sandė
liuose, negali būti peraugštai 
Įkainotas, nes tuomet rodys di
desni pelną ir reikės mokėti 
daugiau mokesčių.

Prekių inventorius turi būti 
nedaugiau Įkainotas, kaip tų 
prekių Įsigyjamoji vertė. Metai, 
kurie versle rodo didesnį pelną, 
gali padėti sumažinti mokesčius, 
rūpestingai perplanuojant ir 
perkainojant prekių invento-

gryną pelną, tuo pačiu 
m. mokesčius.
planavimas mokesčių 

bendrovei gali padėti 
pamatus, nes neapsun-

B. VAIČAITIS

rių. Sumažinama vertė pasenu
sių ir išėjusių iš mados prekių, 
apgadintos prekės nurašomos, 
perdi delis ir užsigulėjęs inven
torius parduodamas už sumažin
tą kainą. Galima ir viso prekių 
inventoriaus vertę sumažinti 
tam tikru nuošimčiu, jeigu rin
koje tų prekių kaina krinta. 
Toks nūošimtinis prekių nuver
tinimas naudingas tais metais, 
kai numatomas didelis grynas 
pelnas.

Užbaigiant finansinius verslo 
metus, gautą gryną pelną gali
ma sumažinti, stropiai peržiūrint 
skolon parduotas prekes, bet dar 
neapmokėtas. Abejotinas skolas 
galima nurašyti, padengiant gau
namu pelnu. Ankstyvesnių metų 
bendrovės nuostolis gali būti 
metai iš metų perkeliamas pir
myn ir padengiamas sekančių 
metų pelnu. Toks nuostolių pa
dengimas mokesčių departamen
to leidžiamas 5 sekančių metų 
laikotarpyje.

Rangovui pastačius pastatą, 
jeigu dalis arba visa suma buvo 
už ji gauta, bet tas pastatas ar
chitekto arba inžinieriaus nepri
imtas ir pastato priėmimo pa
žymėjimas negautas iki firmos 
finansinių metų pabaigos, tai to
kių pajamų galima einamaisiais 
metais neparodyti. Tai sumažins 
tu metų pelną ir kartu mokes
čius (contractor’s holdbacks).

Bendrovės metai
Įsteigus naują bendrovę ar 

individualiai pradėjus naują 
verslą, pastarasis užregistruok 
jamas ir gaunamas tam verslui 
teisinio asmens vardas. Naujam 
verslui finansinių metų užbai
gą paliekama pasirinkti pato
giausiu metu. Jei verslas pasi
rinks finansinių metų užbaiga 
1969 m. sausio 31 d., pajamos 
iš to verslo, gautos naujųjų ka
lendorinių metų pradžioje, bus 
pridedamos prie jūsų asmeni
nių pajamų vienuolika mėnesių 
vėliau, t.y. tų pačių 1969 m‘ 
gruodžio 31 d. Tuo būdu jūsų 
asmeninių mokesčių mokėjimas 
nukeliamas beveik metais vė
liau, nes asmeniniai mokesčiai 
mokami pagal kalendorinius me
tus.

Pasirinkus tokiam teisiniam 
asmeniui finansinių metų užbai
gą, be finansų ministerio leidi
mo ir rimtos priežasties jos ne
galima pakeisti.

Verslo finansinių metų termi
no parinkimas tuojau po kalen
dorinių naujų metų visiems to 
verslo dalyviams buna naudin
gas. nes skirstant bendrovės pel
ną ir dalinantis gautais divi
dendais, nukeliamas mokesčių

mokėjimo laikas atskiram akci
ninkui beveik metais.

Pelno išdalinimas
Bendrovė gali išvengti augš- 

tų mokesčių, išlygindama bend
rovės gryną pelną metų eilėje. 
Pvz. Įsisteigė akcinė bendrovė 
(limited company), kurios pir
mininkas turi supirkęs daugumą 
šėrų. Jis priima i bendrovės val
dybą savo žmoną pavaduotoja 
ir vyresnįjį sūnų — bendrovės 
sekretorium. Tie asmenys gau
na nedideles algas iš to verslo. 
Nežiūrint metų laikotarpyje iš
mokėtų algų, jiems bendrovė 
duoda virš $25.000 pelno ir fede
racinių mokesčių reikėtų mokė
ti apie 50% už paskutinį pelno 
tūkstantį. Sumažinimui augšto 
mokesčių nuošimčio bendrovės 
pirmininkas iš pelno paima sau 
$5000 priedo prie algos, taip 
pat žmonai ir sūnui išmoka po 
$4.000 kiekvienam komiso me
tų gale. Bendrovės pelnas po 
tokios operacijos sumažėja iki 
$11.000. Bendrovei nuo suma
žinto pelno belieka mokėti fe
deracinių mokesčių apie 35% 
už paskutinį tūkstantį, vietoje 
50% prieš pelno pasidalinimą.

Kiekvienas šeimos narys už
pildo atskirai blankus ir moka 
nuo savo pajamų mokestį, bet 
jiems taip pasiskirsčius pelną, 
gal tereikės mokėti 25% mo
kesčių. Tuo būdu tarp bendrovės 
ir jos valdytojų galima mokes
čių nuošimtį atitinkamai išlygin
ti, sumažinti ir nepatekti Į “high 
brackets”.

Asmuo ir bendrovė
Privatus asmeninis verslas 

gali būti padarytas bendrove 
(Corporation). Veikdamas savo 
vardu, verslininkas susidarė 
klientūrą, vadinamą “goodvill”. 
Kitaip sakant, viršininkas suor
ganizuoja bendrovę ir jai par
duoda savo verslą. Steigdamas 
bendrovę, klientūrą perleidžia 
bendrovei, Įkainodamas “good
vill” $75.000 kaip būsimos bend
rovės aktyvą. Taigi, jis laiko ka
pitalu savo buvusius klientus. 
Bendrovė pirkimo metu ar vė
liau privalės išmokėti savinin
kui $75.000 sumą, nes tai yra 
bendrovės aktyvas, kurį bend
rovė gavo iš buvusio savininko. 
Ta gaunama suma neapdedama 
mokesčiais. Laikoma, kad tas 
aktyvas klientūros pavidale buvo 
sutelktas jo asmeniniame versle. 
Parduodant bendrovės verslą, 
savininkas gauna vadinamą “ca
pital gain”, kuris mokesčiais iki 
šiol neapmokestinamas.

Stambesnės bendrovės, sam
dydamos tarnautojus, kartais su
daro sutartį, pagal kurią tam 
tikras nuošimtis algos neišmo- 

(Nukelta į 7 psl.)

DIANA
COUGHS

COLDS

ASTHMA

SORE 
THROAT

JUO ILGIAU LAUKSITE, JUO ILGIAU REIKĖS KEN 
TĖTI! KURIE IŠ TIKRŲJŲ NENORITE KENTĖTI — 
JAUSITĖS GĖRIAI! UŽ KELIŲ MINUČIŲ — paėmę 
DIANA LAŠŲ tuojau geriau jausitės nuo didelio nuša
limo, krūtinės skausmų, drebulio, slogos, sąnarių skaus
mų, gerklės skaudėjimo, užkimimo, čiaudėjimo, bėgan
čios nosies, astmos, bronchito. Taipgi lengviau galėsite 
kvėpuoti. Nieko nėra geresnio kaip DIANA DROPS, 
kurie greitai veikia. Tik $2.00 už bonkutę.

GAUNAMI VAISTINĖSE

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

GAUNAMI VAISTINĖSE AR

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

Rytų fronte vokiečių karo ma
šina braška. Trūkstant maisto, 
žvarbiems šiaurės vėjams ir snie
go pūgoms siaučiant, karių ge
ležiniais ir riterio kryžiais ne
pamaitinsi — jie nori valgyti ir 
šiltai apsirengti. Todėl Reicho 
komisaras Lietuvai Renteln per 
Lietuvos tarėjus Įsakė suorgani
zuoti turto surašymą, užpildant 
tam tikslui paruoštas anketas. 
Reikėjo atsakyti Į šiuos klausi
mus: kiek turi žemės, karvių, 
avių, kiaulių, vištų, bičių avilių 
ir t.t. Pagal surašymo duome
nis, buvo skirstomos prievolės 
— grūdų, mėsos, pieno, vilnų, 
linų, medaus ir per nustatytą 
laiką turėjo būti pristatyta vo
kiečių civilinei valdžiai.

Surašė seniūnai
Valsčiuose surašymą pravedė 

vietos seniūnai, aplankydami gy
ventojus vietoje ir visus duome
nis įrašydami Į anketas. Iš tų 
duomenų buvo sudarytos prievo
lių knygos, o kiekviename vals
čiuje įsteigtas ūkio gaminių pa
skirstymo skyrius. Tarnautojų 
skaičių nustatė apskričių virši
ninkai pagal komisariato nuro
dymus. Kaip susitarus, visuose 
Lietuvos valsčiuose buvo sten- 
giamąsi vokiečius apgaudinėti, 
savo tautiečiams padėti, kad kuo 
mažiausiai lietuvio prakaitu ir 
vargu pagamintų gėrybių patek
tų Hitlerio karinei mašinai. Se
niūnai, surašinėdami gyvulius Į 
sąrašus, sužymėdavo tik trečiąją 
dalį, o kartais dar mažiau, kad 
kuo mažiau mėsos, pieno, vilnų, 
kiaušinių ūkininkui tektų ati
duoti vokiečiams.

Suklastoti kvitai
Šimonių valsčiuje labai ma

žai ūkininkų laikomų gyvulių 
buvo Įtraukta į sąrašus. Be to, 
dar daugeliui ūkininkų buvo iš
duoti suklastoti kvitai, kad prie
volės atliktos. Per lietuvišką 
“kombinaciją” iš Kupiškio prie
volių priėmimo punkto, t.y. koo
peratyvo buvo gauta ankstyves
nių metų kvitų knygučių. Vie
nas kvitas buvo išrašomas ūki
ninkui, pirmas nuorašas likda
vo gaminių Įstaigoje ir iš jo bu
vo atžymimas išvežtų gėrybių 
skaičius, svoris Įstaigos knygo
se; antrasis nuorašas turėjo lik
ti prievolių supirkimo punkte, 
bet jį sunaikindavom, nes i pir- 
kyklos kvitų eilę nebebuvo ga
lima jo įterpti. Raminomės, 
kad per milijonus kvitų supir
kimo punktuose revizija nieko 
“nuodėmingo” surasti negalės.

Ūkininkai, nors ir nevežė prie
volių, bet gavę iš mūsų įstaigos 
kvitą pagal pažymėtą jame skai
čių bei svorį gaudavo “taškus”. 
Už’ taškus buvo galima viską 
pirkti, žinoma, ir degtinę. Tuo 
būdu beveik trečdalis valsčiaus 
ūkininkų prievolių nedavė. 
Tiems faktams patvirtinti daug 
gyvų liudininkų yra JAV-se ir 
Kanadoje. Gaminių paskirstymo 
knygos, išbėgant iš tėvynės, bu
vo paslėptos vieno ūkininko so
dyboje, o tas ūkininkas dabar 
gyvena Kanadoje ir turi gražų 
tabako ūkį.

Nurašyti gyvuliai
Jei karvė nugaišdavo, ūkinin

kas turėjo pristayti seniūno pa
žymėjimą, o gaminių įstaiga tą 
karvę knygose nurašydavo ir už 
ją nereikėdavo duoti pieno prie
volės. Karvių, kiaulių, vištų gai
šimas greitu laiku pasiekė augš- 
čiausią laipsnį. Baimė ėmė, kad 
vokiečiai neprisiųstų veterinaro 
patikrinti, ar “epidemija” ne
bus apnikusi Šimonių valsčiaus 
ūkininkų gyvulius.

O jei atvyks “rudmarškiniai” 
tikrinti gyvulių vietoje, “mir
čių aktų” knygose, kas gi mums, 
tarnautojams, reiks daryti? Vir
šaitis, vedėjas ir aš ramindavo- 
mės pagalvoję, kad Šimonių gi
ria yra paslaptinga ir didelė — 
ten vokiečių rankos nepasieks. 
Kartu imdavo ir baimė, nes ta 
pati giria buvo pilna iš lėktuvų 
numestų rusų ir parsidavėlių lie
tuvių, vadinamų “banditais”. 
Mums su jais nepakeliui. Taip 
bėgo laikas. Kasdieną bridome 
gilyn į prievolių nurašymo pink
les.

Atvyksta revizoriai
— Kaip Dievas duos, taip ir 

bus; Į balą puolęs sausas ne
kelsi, — ramindavomės. Juk esa
me kalti ne lietuviams, bet vo
kiečiams. Pradžioje gelbėjome

nepasiturinčius ūkininkus ir už- 
draudėm apie prievolių nurašy
mą pasakoti. Pastarieji gi iš 
džiaugsmo pasipasakojo savo ar
timiesiems irgi su sąlyga, kad 
niekam nepasakotų. Taip “pas
laptingai”- tai sužinojo beveik vi
so valsčiaus ūkininkai. Kelio at
gal jau nėra. Kaip tikėjomės, 
taip ir atsitiko. Vieną gražią die
ną sulaukėme 3 revizorių, bet 
baimės neturėjome — jie buvo 
lietuviai. Į pagalbą atėjo ūkinin
kai, kuriems prievolių nevęžus 
buvo išduoti kvitai, o pagal juos 
gavo “taškus” ir panaudojo deg
tinei pirkti, nes reikėjo vaišin
ti “revizorius”. Pastarieji, per 
savaitę laiko patikrinę lietuviš
ką vaišingumą, knygų nežiūrė
jo ir revizijos aktą parašė kuo 
puikiausią. Broliškai atsisveiki
nome ir jie išvyko į Panevėžį. 
Ir vėl ramybė, bet turbūt prieš 
audrą — pagalvodavom. <

Užklumpa “rudžiai”
— Atvažiuoja pas jus “ru

džiai” tikrindami ūkininkų gy
vulius, — telefonu pranešė Ku
piškio valsčiaus viršaitis. Jis 
“rudžių” buvo užkluptas netikė
tai, nespėjo visko paslėpti, to
dėl nukentėjo. '

Mūsų valsčiaus viršaitis tuo
jau suorganizavo 5 raitelius ir Ši
monys—Kupiškis vieškeliu pa
siuntė Kupiškio link, kad pra
neštų ūkininkams, gyvenan
tiems 2-3 km. nuotolyje iš abie
jų vieškelio pusių, pas kuriuos 
apsilankys vokiečiai ir surašys 
gyvulius, tuojau atvykti į vals
čių. Čia komisijos rastas vieto
je gyvulių skaičius tuojau bus 
perrašytas surašymo blankuose, 
pakeičiant pirmykšti ir suklasto
tą įrašą. Vokiečiams išvykus, 
kas norės, galės vėl grįžti į pir
mykštį įrašymą. Raiteliams iš
vykus, po gero pusvalandžio ga
minių įstaigos kambaryje jau ri
kiavosi nemaža eilė ūkininkų, 
kurie nervindamiesi laukia eilės 
pakeisti pirmykščius blankų įra
šus. Kad keliems dirbant ne
įvyktų klaidų, blankų ištaisymą 
paėmiau aš. Seniūnai blankus 
užpildė pieštuku, todėl jų ištai
symas buvo nesunkus. Dar ne
maža eilė laukiančių, o vokie
čių delegacija jau valsčiaus kie
me. Gyvenime mažai jaudinda
vausi, bet šį kartą pajutau stip
rų širdies plakimą, ranka pra
dėjo drebėti, ima pagunda viską 
mesti Į šalį ir per užpakalines 
duris spausti Į mišką ... Bet su
sivaldžiau. Delegacijoje' buvo 
rudmarškinis, žandarmerijos ka
pitonas, vienas civilis ir lietu
vis vertėjas. Viršaitis, matyda
mas labai rimtą padėtį ir norė
damas uždelsti laiką, juos malo
niai sutiko ir pakvietė Į savo 
kambarį - kabinetą “svarbiems” 
pasitarimams. Įvairių klausimų 
išsiaiškinimas su vokiečių at- 
tovais užtruko keliolika minu
čių, o uer tą laiką sąrašų ištai
symas buvo baistas. žmonės kuo 
skubiausiai išsiskirstė.

Prakaito momentas
Ruda uniforma, nutukęs, rau

donais veidais ir ilga nosimi vo
kietis, lydimas žandarmerijos 
kapitono ir lietuvio vertėjo, iš
didžiai įžengė į gaminių paskirs
tymo įstaigą. Drebančia ranka 
padaviau reikalaujamus sąrašūs- 
blankus. Laukiu kas bus. Ma
tau, kad ir per įstaigos vedėjo 
veidą veržiasi šaltas prakaitas. 
Vokietis rastus pas ūkininkus 
gyvulių sąrašus sutikrino su 
valsčiaus, t. y. mano ištaisytais. 
Atrodo viskas sutinka, kaip ma
tyti iš jo išvaizdos, bet nesu tik
ras. Deja, ne — vienu paršiu
ku jų sąrašas didesnis. Rudmarš
kinis betgi buvo labai patenkin
tas, nes jo nuomone čia įvykusi 
“mažytė” klaida. Padėkojo vir
šaičiui ir įstaigos vedėjui, nu
rodydamas mūsų valsčių kaip 
pavyzdį kitiems. Nuo mano šir
dies nusirito sunkus ir pavojin
gas “akmuo”...

Viršaitis išbuvo 15 metų Si
biro pusnynuose, vėliau grižo 
į Lietuvą. Man teko tremtis Va
karų pasaulyje, o dar keturių 
tarnautojų likimas man nėra ži
nomas. Todėl man laisvoje lietu
vių spaudoje savo ir kitų buvu
sių tarnautojų vardu tenka at
likti šią “išpažintį”. “Baudą” 
mums tegu uždeda pavergtos 
Lietuvos ir laisvojo pasaulio lie
tuviai.

Toronto oteitininkoi moksleiviai, davę įžodį metinės šventės proga 
Nuotr. Almio Kuolo
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® PAVERGTOJE TFVWEJE
MIRĖ KUM. BUBĄS
Panevėžio vyskupijos kun. Bubąs 

mirė vėžio liga. Palaidotas š. m. ba
landžio 22 d. Laidotuvėse dalyvavo 
140 kunigų ir daug žmonių. Prieš pat 
mirti, balandžio 16 <L, įkalbėjo į ma
gnetofoną keliems draugams atsisvei
kinimą su parapija, iš anksto dėkoda
mas laidotuvių dalyviams ir savo pa
rapijiečiams. Aplankė jį žydas med. 
dr. Sancbotas, kurį kum Bubąs buvo 
išgelbėjęs nuo sunaikinimo vokiečių 
okupacijos metu. Dr. Sancbotas jau 
senukas, pensininkas; prie mirties be
laukiančio savo gelbėtojo jis balsu 
raudojo. Kun. Bubąs yra buvęs Sibiro 
tremtyje, nors ir buvo žydą išgelbė
jęs nuo mirties Hitlerio okupacijos 
metu. Dr. Sanchotas yra žydas kata
likas ir uolus Panevėžio katedros lan
kytojas.

PABRANGO PAUKŠTIENA
Respublikiniai paukščių supirkimo 

punktai gavo įsakymą nuo š. m. ge
gužės 1 d. kolchozams, sovchozams ir 
kooperatiniams ūkiams padidinti kai
nas vištoms 20%, viščiukams — 40%, 
antims — 50%, žąsims — 60% ir ka
lakutams — 40%. šį žingsnį, matyt, 
padiktavo nepakankamas i supirkimo 
punktus pristatomų paukščių skai
čius. Kainų padidinimas, atrodo, bus 
surištas su paukštienos pabrangini
mu vartotojams, nes priešingu atveju 
prekyba būtų nuostolinga valstybinei 
sistemai.

VIENIŠA BURĖ
Kauno radijo gamyklos buriuoto

jų jachta “Bauga-2” su septynių vyru 
įgula, vadovaujama gamybos sky
riaus viršininko R. Būdvyčio, pradėjo 
sportinę kelionę Baltijos jūroje. Bu
riuotojai numato užsukti Gdynėn, 
Ruegeno salon, Rostockan ir per 
Skagerako sąsiaurį pasiekti Šiaurės 
jūrą, o iš ten į Klaipėdą grįžti pro 
pietinę Švedijos pakrantę, Bomholmo 
salą. Per tris savaites buriuotojams 
teks nuplaukti 2.890 jūrmylių.

PREMIJA “RŪTAI-701”
Respublikine premija pernai buvo 

atžymėti Vilniaus “Sigmos” susivie
nijimo skaičiavimo mašinų SKB kons
truktoriai už sukūrimą skaitančio 
įrenginio “Rūta-701”. “Tiesos” kores
pondentas R. Barzda “Rūtai-701” ski
ria šias eilutes: “Rūta-701” — pirma
sis šalyje pramoninis skaitantis auto
matas ir vienas pirmųjų pasaulyje 
Įrenginių, skaitančių ranka rašytus 
ženklus.” šiemet “Rūtos-701” kūrėjai 
susilaukė sovietinės akademiko S. Va- 
vilovo vardo premijos, kurių 8 kas
met skiriamos už geriausius išradi
mus Sovietų Sąjungoje. “Rūtos-701” 
kūrėjų gretoms priklauso: projekto 
vadovas R. Našliūnas, vyr. konstruk
toriai P. Jašinskas, A. Kvedaravičius, 
L. Telksnys, R. Žlabys, jų talkininkai 
V. Andriatis, A. Bagdonas, G. Bučiū- 
nas, V. Kapočiūtė, R. Litvinaitis, P. 
Švaigždys ir A. Variakojis. “Rūta-701” 
jau yra išstatyta Maskvoj atidarytoj 
tarptautinėj parodoj “Automatizavi- 
mas-69”. Vėliau ji bus perkelta į nuo
latinę Sovietų Sąjungos liaudies ūkio 
laimėjimų parodą. Lietuviškąja “Rū
ta-701 ” yra. susidomėjusios užsienio 
firmos. Dalis jos konstrukcijoje pa
naudotų naujovių patentuojama už
sienio kraštuose.

SUVALKIEČIŲ PATIEKALAI
Lietuviškų valgių etnografinis kon

kursas buvo pradėtas Utenoje, o da
bar šakiuose, “Gulbės” restorane, tu
rėjo progos savo meną parodyti ir su
valkietės. Geriausių virėjų vardą 
Griškabūdžio ir “švyturio” kolchozo 
moterų tarybos šeimininkėms laimė
jo etnografiniu autentiškumu pasižy
mėję patiekalai ir gražiausiai paruoš
ti stalai. Konkursą papildė kaimo mu
zikantų grojamos melodijos ir daly- 
viu dainuojamos liaudies dainos. Kon
kursas dzūkėms įvyks Varėnoje, že
maitėms — Kretingoje. Vidurio Lie
tuvos atstovėms—Radviliškyje. Kaip 
atrodo tie etnografiniai valgiai? Ci
tuojame uteniškių konkurse dalyva- 
/usios Onos Maniušienės “švyturio” 

žurnale paskelbtą “Raugalos” aprašą: 
“Iš ruginių miltų padarau salymą: 
šaltame arba karštame vandenyje iš
plaku miltus ir šutinu karštoje kros
nyje. Skysčiui salstelėjus, išimu jį

iš krosnies ir, pridėjusi ruginės duo
nos plutelių, truputį parauginu. Val
gydama pridedu cukraus. Raugalą 
srebiame su karštomis bulvėmis arba 
su virtomis pupomis, arba su žir
niais.”

ĮKURTUVES LAZDYNUOSE
Vilniaus priemiestyje Lazdynuose 

jau įsikūrė 150 šeimų trijuose pen- 
kiaaugščiuose namuose Neries pa
krančių terasose. Lazdynų užstatymo 
projektą yra paruošę architektai V. 
Čekanauskas ir V. Brėdikis. Kelias
dešimt hektarų Lazdynų plotą riboja 
Erfurto, Žėručio, Architektų gatvės 
ir Kosmonautų prospektas. Šiemet 
tikimasi užbaigti apie 100.000 kv. 
metru gyvenamąjį plotą. Be gyvena
mųjų namų, statomas prekybinis 
centras, 280 vietų vaikų lopšelis-dar- 
želis ir didžiausia Vilniuje vidurinė 
mokykla, kuri galės turėti 1912 mo
kinių. Autobusų linija Lazdynus jau 
sujungė su Žvėrynu.

KONCERTAI AIKŠTĖJE
Kompozitorius prof. Balys Dvario

nas atsiuntė laišką “Tiesos” redakci
jai, siūlantį vasaros sekmadieniais 
rengti pastovius pučiamųjų orkestrų 
koncertus Vilniaus centre. Tinka
miausia vieta, jo nuomone, būtų Le
nino aikštės pakraštys už paminklinio 
akmens Z. Sierakauskiui ir K. Kali
nauskui. Tinkamiausias orkestras — 
R. Balčiūno vadovaujamas “Trimi
tas”, kurį, reikalui esant, galėtų pa
keisti ir kiti pučiamųjų orkestrai. 
Programoms prof. B. Dvarionas siūlo 
maršus, valsus, fantazijas, rimtus 
instrumentinius kūrinius ir, žinoma, 
lietuvišką muziką, kuri paskatintų 
kompozitorius susidomėti pučiamųjų 
orkestru repertuaro papildu.

KOLCHOZININKŲ
PENSIJOS
Kompartijos propagandistai dažnai 

mėgsta rašyti apie pensijas kolchozi- 
ninkams, bet nutyli pensijų dydį. 
Mums jau nekartą teko daryti išvadą, 
remiantis statistiniais duomenimis, 
kad kolchozininko vidutinė mėnesinė 
pensija yra apie 10—15 rublių šį spė
jimą dabar patvirtina klausimai 
“Valstiečių laikraščio” 48 nr. Pata
rimo pvz. prašo Adolfas Vinčiūnas iš 
Molėtų rajono Vindžiūnų kaimo: “Gi
miau 1889 m. Nuo kolūkio susikūri
mo dirbau kalviu. Gaunu senatvės 
pensiją 12 rublių mėnesiui. Esu prof
sąjungos narys, moku nario mokestį. 
Kiek jėgos leidžia, ir dabar dirbu 
kalviu. Noriu sužinoti, ar galiu gau
ti didesnę pensiją?” Justina Zubienė 
iš Skuodo rajono Mosėdžio kolchozo 
skundžiasi: “... Uždirbdavau po 100 
—120 rublių per mėnesį. Dabar gau
nu tik 12 rublių per mėnesi. Nuėjau 
į kolūkio raštinę paklausti, ar nega
lėčiau gauti nors po 15 rublių pensi
jos. Bet buhalterijos darbuotojai at
sakė: “Taip. Tu dirbai fermoje ir ge
rai uždirbdavai. Tą mes žinome. Bet, 
kai degė Mosėdžio miestelis, sudegė 
tų metų, kai dirbai fermoje, kolūkio 
dokumentai. Liko tik vienerių metų 
dokumentai. O iš vienerių metų atly
ginimo mes negalime išvesti uždar
bio vidurkio”. Tie žmonės, kurie man 
priskaičiuodavo ir mokėdavo atlygini
mą, gyvi. Visi gyvena ir dirba tame 
pačiame kolūkyje. Ar aš galėčiau pa
siremti jų paliudijimais apie mano 
uždarbį?” Kapeikas į dieną gaunan
čiai pensininkei redakcija seka so
vietinio biurokratizmo pasaką: “Pen
sijos dydžiui nustatyti kolūkiečio už
darbis turi būti įrodomas dokumen
tais. Galiojančia tvarka nenumatyta, 
kad būtų galima uždarbio dydį įrody
ti liudytojų parodymais. Todėl tais 
atvejais, kai kolūkio dokumentai apie 
kolūkiečių uždarbį neišsaugoti, ski
riama minimalaus dydžio pensija.” 
Užuot dėjęs pastangas pašalinti to
kios “galiojančios tvarkos” visišką 
netvarką, “Valstiečių Laikraščio” re
daktorius J. Karosas ramiausiai snau
džia už biurokratizmo samanomis ap- 
žėlusio rašomojo stalo, o jo bendra
darbiai rašo apie tvenkinių naudą, 
miežių auginimą, plazdančių vėliavų 
šilką ir atsakomybę už derlių. Kom
partijos didžiūnams nerūpi kapeiki- 
ninkei J. Zubienei “galiojančios tvar
kos” daroma skriauda.

V. Kst.

Hamiltoniečiai Jaunimo Centre seka Klevelando "Grandinėlės" šokėjų programą Nuotr. J. Gorios

g HAMILTON®
vybei Kanadoje. Pas mus aukofs TF 
didėja. Tai ženklas, kad mūsų kovin
gumas dėl Lietuvos laisvės nemažė
ja. T. F. v-ba dėkoja visiems talkinu
siems: K. Blekaitienei, L. Borusai, 
P. Kanopai, J. Romikaičiui ir rink
liavai vadovavusiam O. Stasiuliui. 
Valdybos paskutinis prieš vasaros 
atostogas posėdis Įvyko Aid. Matulie
nės bute, kur buvo nutarta, besilai
kant mūsų TF tradicijų, ir šiais me
tais pagerbti šeštad. mokyklos abi-

“GRANDINĖLĖS” KONCERTAS 
Hamiltone praėjo su dideliu pasiseki
mu. Gegužės 3 d. Jaunimo Centro sa
lėje gėrėjomės jaunatviškais, žais
mingais šokiais: čia Našlinis Jonke
lis vilioja svetimas mergeles, kol 
“berneliai dobilėliai” išmeta jį iš šo
kio; čia visas pulkas mergelių atsi
sveikina išskrendančias kregždes į šil
tuosius kraštus (Blezdingėlėje); čia 
vyrai medinėm klumpėm (Pakeltko- 
jis) rodo savo jaunatvišką energiją;
čia vėl mergaitės šoka liūdną, švelnų turientus, įteikiant po simbolinę do- 
Vainikėlių šokį, o jas pakeičia links
mas. gyvas “Jaunimo žaidimas”. Pirš
lio šokyje vede berneliai nori nu
baust “piršlį melagį”, išstumdami pas 
netekėjusias mergeles, bet nepavyks
ta: jos nepyksta už melus ir stengiasi 
laimėti jo simpatijas, kad surastų vy
rus. Visų šokių puošmena ir vaini
kas — Rezginėlė, vestuvių šokis (la
bai gražūs jaunosios taut, drabužiai, 
austi p. Vaitonienės Toronte). Jau
nieji ruošiasi palikti vestuvių pokylį, 
o draugai, šokdami su juostomis, ap- 
rezga jų rankas ir vėl išlaisvina. Tai 
laimingos ateities ženklas. Gale Ša
kalinis, kuriame vėl reikia kentėti 
“piršliui melagėliui” už savo melus: 
“berneliai dobilėliai” su lazdomis pri
verčia jį prisipažinti kaltu ir nuteisia 
mirčiai. Piršlys rašo savo testamentą 
ant statinės dangčio, tačiau moterys, 
galvodamos apie savo netekėjusias 
dukteris, išgelbsti jį. Programa bai
giama daugelio pamėgtu Lenciūgėlių 
ir Greitpolke. Dar norėjosi žiūrėti ir 
žiūrėti, kad ta programa ilgai ilgai 
nesibaigtų. Padėka energingam gru
pės vadovui L. Sagiui, kuris sutrau
kia tokį didelį būrį jaunuolių; taip 
pat jo padėjėjams ir orkestrui, kuris 
teikia šokiams grožio, kaip rėmai pa- 
veikslui (vad. J. Pažemis).

Vėliau, šokių metu, buvo renkamos 
“Kartūnų baliaus” premijoms suk
nelės. Suaugusių grupėje I premija 
teko Z. žebertavičiūtei iš Delhi, II — 
R. Bagdonienei, III — A. Berzinš. 
Jaunimo šokiai vyko parapijos salėje 
ir ten I premija teko L. Bubnytei, II 
— N. Beniušytei ir III — M. Trum- 
pickaitei. V.

TAUTOS FONDO skyrius pasiuntė 
pirmojo pusmečio $1.000 čekį atsto-

vanėlę. Taip pat nutarta šį rudenį, 
lapkr. 29 d., ruošti didelį priešadven- 
tini subatvakarį su menine programa. 
Būtu gera, kad kitos organizacijos, 
planuodamos savo metų parengimus, 
atkreiptų į tai dėmesį. Mes dažnai 
pakenkiame vieni kitiems dėl nevy
kusio savo parengimų suplanavimo.

VYSK. M. VALANČIAUS šeštadie 
ninė mokykla mokslo metus užbaigia 
gegužės 31 d. pamaldomis Aušros Var
tų bažnyčioje ir i š k i 1 m i ngu aktu 
Jaunimo Centro salėje. Tą šeštadie
nio rytą visi vyksta jau nebe į Šv. 
Patriko mokyklą, bet prie mūsų pa
rapijos bažnyčios, kur mokiniai or
ganizuotai dalyvaus Mišiose, o po to 
visi su tėveliais ir svečiais vyks į 
Jaunimo Centrą, kur oficialiai bus 
užbaigti mokslo metai ir pagerbti mo
kykla baigusieji dešimtokai, kurių 
šiemet turėsime 15. K. M.

ATEITININKAI GAUSIAI DALY 
VAVO Ročesterio ateitininkų meti
nėje šventėje gegužės 10—11 d. d. 
šeštadienį vyresnieji moksleiviai 
dviem automobiliais nuvyko į šventę. 
Jie dėkingi D. Jonikienei ir J. Deks- 
niui už nuvežimą. Sekmadienį, vado
vaujami E. Gudinskienės, apie 40 jau
nesniųjų ir vyresniųjų moksleivių nu
vyko autobusu. Visi dalyvavo Mišiose 
ir šventės iškilmėje. ’Po programos 
visi išvykos dalyviai apžiūrėjo įdo
mesnes miesto vietas ir grįžo pilni 
gražiausių įspūdžių.

M. JUODIS ateitininkų veiklai pa
skyrė $50. Ateitininkai jam yra la
bai dėkingi už šią paramą.

MOKSLEIVIAI ATEITININKAI iš
sirinkę naują valdybą: pirm. D. Juo
zapavičiūtė. vicepirifL K. šeštokas, 
seki. J. Gimžauskaitė, ižd. ?.L Gudins-

kas, social, reikalams — R. Borusaitė, 
narės — S. Butkevičiūtė ir K. Gedri- 
maitė Naujoji valdyba turės laiko va 
saros atostogų metu susidaryti pla
nus veiklai. Linkime jai sėkmingos 
veiklos.

ATEITININKŲ VASAROS STO
VYKLA Wasagoje bus liepos 6—19 
d.; stovyklaus kartu jaunučiai ir 
moksleiviai; bus atskira vadovybė ir 
atskiros programos. Dainavoje vy
resniųjų moksleivių stovykla bus bir
želio 22 — liepos 5 d. Netrukus bus 
pradėta registracija.

A. KYBARTAS, verslininkų E. V. 
Kybartų sūnus, gegužės 10 d. susi
tuokė su torontiške M. Simanavičiūte. 
Sutuoktuvių apeigas atliko Prisikėli
mo bažnyčioje jaunosios dėdė iš JAV. - 
Vaišės įvyko Prisikėlimo parapijos 
auditorijoje, kuriose dalyvavo daug 
svečių iš Kanados ir JAV. J. P.

Advokatas 
EUGENIJUS KRONAS, 

B. Sc., B. C. L

32 James St. So., 

Royal Bank Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781

LONDON, ONT.
FOLK ARTS COUNCIL VALDY

BA. Gegužės 13 d. posėdyje išrinkta 
šios sudėties valdyba: pirm. Mrs. H. 
Johnson, vicepirmininkėm — Mrs. M. 
Barbei ir Mrs. S. Pokusi lenkė, ižd. 
— R Epneris. latvis, sekr. — Miss 
M. Gingrich, nariais: M. Chainau.sVas, 
lietuvis. M. Mitchell, Mrs. B. Mc 
Namara. p. Daniliūnienė, Miss M. 
Taylor, F. Jemec, čekas. Miss P. 
Walden, prancūzė, ir Ken Green ry
šiams palaikyti tarp Londono, Onta
rio ir Kanados Folk-Arts Councils. 
Kaip iš sąrašo matyti, daug etninių 
grupių valdyboje visai neatstovauja
mos ir tik lietuviai ten turi du savo 
atstovus: Bravo! Posėdye buvo iš
reikšta didelė padėka lietuviams už 
labai gražų Newfoundlando grupės 
priėmimą gegužės 2 d. Tautų Festiva
lio metu. Tuo pasirūpino “Baltijos” 
ansamb'is. labai gražiai atstovavęs 
Londono lietuviams. Festivalyje da
lyvavo dr. M. Ramūnienė ir G. 
Breichmanienė.

ŽEBERTAVIČIUTĖ — KARALAI
TĖ. Sportininkų baliuj buvo daug 
tautiečių iš Deihi-Tillsonburgo ir 
Rodr.ėš apylinkių. Ypatinga padėtai 
” c«me’ieneL P. Laureckienei ir 
rainiškiams Ignaičiams, taip nuošir

džiai atėjusiems sportuojančiam jau
nimui į talką. “Tauro” karūna atite
ko Irenai žebertavičiūtei iš Delhi-Til- 
Isenburgo, studijuojančiai Vakarų 
Ortsrio universitete. Jai karūną per
leido praeitų metu karalaitė R. 
Bliskytė. Karūna pasirūpino R. Go- 
ccntas V. ir P. Kuzmai pasirūpino 
gėlėnrs, juosta ir dovana. P. Kuzmie- 
nė karalaitei įteikė labai gražius tik
ro lietuviško gintaro dvigubus karo
lius, o ‘“tauro” v-bos narys V. Na
vickas — raudonų rožių puokštę. 
Plaukų specialistės D. Judickienės, 
“Salon 579” savininkės, dovaną — 
pusmetine šukuoseną įteikė jos se
suo B. Eimantienė, nes pati D. Ju- 
dickienė su vyru šiuo metu atostogau
ja Ispanijoje. Juostą karalaitei užriš
ti buvo pakviesti Ontario universite
to dekanas D. A. E. MacKenzie ir 
“Grandinėlės” vadovas L. Sagys. že- 
bertavičiūtės nuotrauka, padaryta 
kartu su viena “Grandinėlės” šokėja 
ir viena londoniške, buvo įdėta Lon
dono dienraštyje “The London Free 
Press". Nuotrauka užėmė ketvirtį 
»'u<siaoio didelio formato laikraštyje. 
Pačias karūnavimo iškilmes perdavė 
televizijos stotis. D. E.
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©LIETUVIAI PASAULYJE

IZMipOT radio &
nil lull I TELEVISION

SALES & SERVICE
168 Locke St S.z 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) PILYPAITIS

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Mafn St. East, kamb. 203, tel. 528-0511

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

pirmadieniais
antradieniais
trečiadieniais 9.30 — 5 v. p.p. 
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p. 
penktadieniais 9.30 — 8 vai vak. 
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.

Mokame nž:
depozitus _ __ 5%
Šerus ......__ „ _5,5%
terminuotus indėlius____ - 6%
Duodame:
asmenines paskolas iš____ 9%
nekiln. turto paskolas iš .  8% %

Nemokama gyvybes ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius ir 
perlaidas (money orderius). Užtikrintas indėlių saugumas. Kapi
talas virš $1,609.000.00.

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

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

MI 83499 ANCASTER, ONT.

WELLAND, ONT.
MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKERIOTO- 

JŲ klubas “Lituanica” rengia tradici
ni kartūnų balių birželio 7 d., 6 v. v., 
ukrainiečių kultūros centre, kuris 
yra Southworth ir McCabe Ave san
kryžoje. Už tris gražiausias sukneles 
bus skiriamos premijos — $20, $15, 
S10. Bus renkama ir baliaus karalai
tė. Laimingasis ar laimingoji loteri
joj laimės $100 žuvavimo rinkinį. Bus 
ir laimės staliukai, bufetas. Gros V. 
Babecko orkestras. Studentams bilie
tai bus papiginti. L.

L. BENDRUOMENĖS VALDYBA, 
kuri yra vieninga ir solidari, surengia 
minėjimus, kuriais tenka tikrai pasi
džiaugti. Visuomenė mielai atsilanko 
ir romia. Retai kur taip vieningai ir 
sutartinai lietuviai sugyvena, kaip 
š uo metu Wellande ir Port Colborne. 
Gegužės 11 d. po pamaldų surengė 
Motinos Dienos paminėjimą slovakų 
salėje. Iškilmę atidarė T. B. Mika
lauskas, OFM, pakviesdamas Romą 
Masiulionį paskaitai. Prelegentas pa
teikė aktualių minčių, gvildendamas 
šių dienų gyvenimą. Motinų ir visų 
dalyvių dėkingumas buvo išreikštas 
stipriu plojimu, o vėliau-gražiais at- 
s:venimais. Meninę programą išpil
dė jau daug kartų pagarsėjusi akor
deonistė Aldona Bogušytė. Motinos 
buvo pagerbtos gėlėmis, kurios buvo 
įteiktos prieš įeinant į bažnyčią. Mi
nėjimas baigtas tautos himnu. Toliau 
sekė vaišės visiems minėjimo daly
viams Tenka padėkoti Buffalo lie
tuviams, kurie šiais metais sumanė 
kartu su Wellando lietuviais minėti 
Motinos Dieną. Nuoširdus ačiū už 
bendravimą ir mūsų negausios bend
ruomenės padidinimą. Koresp.

DELHI, ONT.
DVI TAUTODAILĖS PARODĖ

LĖS, daugiausia Onos šiurnienės pa
stangomis, surengtos Tillsonburgo 
viešosios bibliotekos patalpose. Pir
mojoj parodoj buvo išstatyti įvairūs 
gintaro dirbiniai, o antrojoj — įvai
rūs tautodailės darbeliai, drožiniai ir 
t. t.

AUKOJO TAUTOS FONDUI — 
S30: D. Žiogas; po- $20: A. Rudokas, 
B. Dirsė. P. Augaitis; po $15: G. 
■Rudiems. S. Jakubickas; po $10: Al
bertas Augustine. Ks. Ratavičius, VI. 
Miceika. kun. J. Gutauskas. S. Jaku- 
bilius. A. Mažeika, B. Stonkus, M. 
Grincevičius: po $7: J. Laureckas, A. 
Steigvila: po $6: P. Parkauskas. B. 
Gudinskas; po $5: V. Treigys, B. Ba- 
čiūnas, Pr. žilvitis, A. Budreika, J. 
Jurėnas, V. Zadurskis, A. Masiulis. 
B. Cvirka, J. Dadurka, Alf, Kairys. 
St. Augustine, J. Vitkauskas. D. Siur- 
na, P. Ožalas. J. Strodomskis, V. 
Radauskas, J. Vieraitis, D. ir M. Bar
tuvai, F. Gurklys, Z. Obelienis, M. 
Račys, dr. B. Povilaitis, S. Beržinis, 
A. žebertaviėius, K. Lukošius, B. 
Šeduikis, St Kairys; po $4: Albina 
Skodis, Albinas Mažeika; po $3: P. 
Lapienis, p. Gamelienė; keletas au
kojo po $2 ir mažiau — $13. Iš viso 
surinkta $388. Aukotojams nuoširdus 
aėiū. M. Račys,

Delhi apyl. TF įgaliotinis

J. A. Valstybės
POLITINI SEMINAKĄ JAV Ir 

Kanados lietuvių jaunimui birželio 
7-8 d.d. Niujorke rengia VUKas. 
Programa ir kvietimai jau išsiunti
nėti jaunimo organizacijoms. Semi
nare penkis pranešimus skaitys: VLI- 
Ko pirm. dr. J. K. Valiūnas — apie 
šios organizacijos veiklą, Lietuvos pa
siuntinybės patarėjas Vašingtone dr. 
St. Bačkis — diplomatiją, Lietuvos 
Laisvės Komiteto narys dr. J. Puzi
nas — būklę okupuotoj Lietuvoj, 
VLIKo vicepirm. J. Audėnas — Lie
tuvos laisvės kovos organizacinę san
darą, VLIKo valdybos narys jaunimo 
reikalams A. Budreckis — informa
ciją. Kiekvienam pranešimui bei jo 
diskusijoms skiriamos dvi valandos.

JAV LB TARYBOS III SESIJOJ 
Čikagoj pravestas balsavimas pasiti
kėjimo centro valdyba klausimu su
silaukė skirtingos interpretacijos J. 
A. V. lietuvių spaudoje. Už valdybą 
tada pasisakė 24, prieš — 3, o 12 
sesijos dalyvių nepasinaudojo balsa
vimo teise. Esą jų dalis tuo būdu 
reiškusi protestą prieš dabartinę val
dybą. Kaikurie laikraščiai, ginče re
miantys ALTą, ėmė aiškinti, kad val
dyba pasitikėjimą laimėjo tik vieno 
balso persvara, nes, girdi, balsuoti 
neturėjo teisės centro valdybos na
riai, o balsavime nedalyvavusieji jau 
savaime reiškė nepasitikėjimą valdy
bai. JAV LB tarybos sekr. Arvydas 
Barzdukas spaudai atsiųstame rašte 
praneša, jog JAV LB įstatų 34 str. 
centro valdybai taryboje leidžia da
lyvauti sprendžiamuoju balsu betku- 
riuo klausimu. Pagal tų pačių įsta
tų 41 str. taryba visus klausimus 
sprendžia paprasta posėdžiuose daly
vaujančių narių balsų dauguma. A. 
Barzdukas konstatuoja, kad JAV tei
siniu ir parlamentiniu požiūriu ne
balsavusių balso iš viso negali būti. 
Jis yra bereikšmis balsavimo proce
dūroje. žmogus turėjo teisę pasisaky
ti arba už, arba prieš, bet ta teise 
nepasinaudojo. Kas gi beatspės į ku
rią pusę jis buvo daugiau linkęs — 
už ar prieš, jeigu nesiryžo padaryti 
galutinio sprendimo ir nutarė nebal
suoti?

KETVIRTOJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
šventė bus rengiama 1972 m. Čikago
je. Tais pat metais PLB valdyba pla
nuoja ruošti ir antrąjį pasaulio lietu
vių jaunimo kongresą.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ CENT- 

RAS ALC visuotiniame narių susi
rinkime balandžio 27 d. išsirinko 
nauja valdybą 1969-70 veiklos me
tams: pirm. V. R. Misiūnas, vice- 
pirm. O. J. Jonušys, sekr. E. Rudy
tė, II sekr. B. Daratėnienė, ižd. St. 
Džiugis, II ižd. J. Gradeckas. Iš 339 
turėjusių teisę balsuoti ja pasinau
dojo 146 nariai. Naujasis ALC pirm. 
Viktoras R. Misiūnas yra gimęs 1935 
m. Argentinoje, baigęs augštesnį 
mokslą, sukūręs lietuvišką šeimą su 
Adele Kulionyte. Jos nariai gerai 
kalba lietuviškai, nors Lietuvos nėra 
matę. V. R. Misiūnas yra gumos ap
dirbimo įmonės “Vicant” dalininkas 
ir direktorius. Susirinkime buvo at
kreiptas dalyvių dėmesys, kad ALC 
rūmuose kažkodėl neleidžiama pašar
voti ne tik mirusių narių, bet ir lie
tuvybės išlaikymui nusipelniusių as
menų, kai tuo tarpu parapija ir Su
sivienijimas Lietuvių Argentinoje mi- 
rusiems tautiečiams paskutinę pagar- 

■ bą atiduoda savoje pastogėje. Susi
rinkimas buvo baigtas savišalpinių or
ganizacijų inspektoriaus H. P. De 
Divitiis paskaita apie šių organizaci
jų tikslus ir prasmę.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
AL Centre gegužės 4 d. buvo pradė
tas mirusių motinų pagerbimu. Įvadi
nį žodį tarė naujasis ALC pirm. V. 
R. Misiūnas. Gėlių puokštę dvi duk
ras išauginusiai S. Rukšėnienei įtei
kė E. Rudytė. Apdovanotoji pareiš

kė, kad ji gėles priima visų minėji
me dalyvaujančių motinų vardu. Kon* 
certinę programą pradėjo E. Bany- 
lienė, motinų garbei padainavusi is
panišką ir lietuvišką dainą, pianinu 
palydima L. Mičiūdienės. Eilę dainų 
atliko muz. V. Rymavičiaus vado
vaujamas ALC “Aušros” choras su 
solistais A. Rastausku ir E. Banylie- 
ne. Akompanavo M. A. čikštaitė. Pa
skaitą apie motiną skaitė gražia lie
tuvių kalba Genovaitė Katunskytė. Po 
to pasirodė ALC mažųjų ansamblio 
“Papartynas” nariai L. ir G. Mičiū- 
daitės, E. Preikšą — padeklamavo 
J. Ši u ši o eilėraščių. R. Pocius pa
skambino gitara ir padainavo keletą 
lietuviškų ir ispaniškų dainų. Po 
programos įvyko motinų garbei skir
tos vaišės.

Britanija
VACLOVAS SIDZIKAUSKAS, Lie- 

tu vos Laisvės Komiteto pirm., Lon
dono Lietuvių Namuose gegužės 3 d. 
padarė pranešimą apie Lietuvos lais
vės perspektyvas. Europon jis yra at
vykęs su Pavergtųjų Europos Tau
tų oficialia delegacija, kuri lankėsi 
Britanijos užsienių reikalų ministe
rijoje. Į kelionės planus yra įtraukta 
Kopenhaga, Stockholmas, Bonna, 
Strasburgas, Paryžius, Roma ir au
diencija pas popiežių Paulių VI Va
tikane. V. Sidzikauskas taipgi yra nu
matęs aplankyti minėtuose kraštuose 
gyvenančius lietuvius, o Madride ža
da iškelti lietuviškų radijo translia
cijų klausimą. Lietuviškoms valandė
lėms Ispanijos radijo stotyse atgau
ti esama vilties.

LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRA
TŲ, gyvenančių Europos kraštuose 
ir Britanijoje, suvažiavimas įvyks 
Londone birželio 8-12 d.<L Informa
cijas teikia J. Vilčinskas, 1 Ladbroke 
Gardens, London, W. IL

Vokietija
BONNOS UNIVERSITETE profe 

soriauja dr. Jonas Boguta, o jo 
žmona Teresė gilina studijas. Prof, 
dr. J. Boguta atstovavo universite
tui Austrijoje įvykusiame fizikų su 
važiavime. Ta proga jiedu lankėsi 
Vienoje, Salzburge, Miunchene, sli
dinėjo Alpių kalnuose.

LIETUVIŲ JAUNIMO SEMINA
RĄ Bad Cannstatte surengė LB 
Stuttgarto apylinkės valdyba, Lietu
vių Klubas ir “Jaunimo žodžio” re
dakcija. Dalyvių iš viso buvo 36, 
jų tarpe 15 jaunuolių iki 30 metų. 
Laisvus pašnekesius pravedė Lietu
vių Klubo tėvūnas dr. P. Karvelis iš 
Baden Badeno, taręs ir įvadinį žodį 
apie kultūrą ir pareigas Lietuvai. 
Pranešimą apie jaunimo veiklą bei 
uždavinius padarė K. Brazaitienė. 
Apie skautus kalbėjo M. Dresleris. 
jaunimo sekciją ir studentus — kun. 
J. Damijonaitis, LB tikslus — dr. V. 
Lenartas, apie LB raidą, sąrangą ir 
problemas — K. Dikšaitis, apie laik
raštėlį “Jaunimo žodis” — redakci
jos narys V. Brazaitis. Vieno nume
rio išleidimas ir išsiuntinėjimas at
sieina 530 DM. Paskutiniuose nume- 
riuose yra daugiau kritikos, prieš ku
rią pasisakė dr. P. Karvelis, pa
smerkdamas religijos nuvertinimą, 
pravardžiavimą, negatyvų žvilgsnį į 
Vasario 16 gimnaziją. Su dr. P. Kar
velio mintimis nesutiko dr. M. Baub
lys, bet didžioji dalyvių dalis redak
toriams patarė laikytis atsargesnės 
linijos. Buvo priimtos trys rezoliuci
jos: rūpintis jaunimo centro įstei
gimu. surengti kitą seminarą spau
dos klausimu ir padėkoti už šį se
minarą jo rengėjams.

Honduras
INŽ. ALGIRDAS KEBLINSKAS su 

žmona gyvena Centrinės Amerikos 
Hondūro respublikoje, kur jam ten
ka prižiūrėti Harz bendrovės stato
mos hidroelektrinės jėgainės projek
to vykdymą. Jie yra JAV lietuviai, 
gyvenę Čikagoje.

SUDBURY, ONT.
TUMO-VAIŽGANTO ŠEŠTADIE- motinėlių širdis. Angelė Kručaitė. R.

NINĖ mokykla gegužės 9 d. užbai
gė 19 - uosius mokslo metus. Su 
džiaugsmu reikia pripažinti, kad šie 
metai buvo labai produktingi ir vis
kas labai sklandžiai ėjo. Nors mo
kinių skaičius nebuvo gausus, bet 
visi buvo labai drausmingi, su en
tuziazmu mokėsi lituanistinių daly
kų ir padarė didelę pažangą; akty
viai dalyvavo deklamacijų, dailiojo 
skaitymo varžybose ir lietuviškųjų 
parengimų meninėse programose. Vi
si šiemet lankiusieji mokyklą su 
džiaugsmu pasižadėjo grįžti rudenį 
ir prie jų prisidės dar ir daugiau 
iš jaunojo atžalyno. Uoliajai vedė
jai Nijolei Paulaitienei mokinės įtei
kė gyvų gėlių, o kun. Ant. Sabui — 
dvasinių gėlelių puokštę. KLB Sud- 
burio apylinkės valdyba taip pat pa
skyrė po simbolinę piniginę dova
nėlę mokytojams ir pavaišino moki
nius. Aplamai, mokyklos, to lietu
vybės židinio, išlaikymui reikalinga 
didesnė tėvų ir Bendruomenės me
džiaginė parama.

MOTINOJ DIENOS MINĖJIMAS 
buvo surengtas KLB Sudburio apy
linkės valdybos ukrainiečių salėje 
gegužės 10 d. Vieton paskaitos šeš
tadieninės mokyklos mokinės skai
tė savo rašinėlius, skirtus motinoms 
pagerbti, tuo paMu dalyvaudamos 
švietimo komisijos paskelbtose dai
liojo skaitymo varžybose. Visos mer
gaitės buvo vedėjos N. Paulaitienės 
labai puikiai paruoštos ir dėlto iš 
publikos susilaukė daug katučių ir 
džiaugsmo, kad čia gimusios ir au- 
gusios mergaitės taip gražiai lietuviš
kai bėrė auksinius žodžius j jautrias

Kusinskytė ir M. Stenšytė pasakė 
dar po vieną Motinos Dienai pritai
kyta eilėraštį. Z. Griškonytė, D. Ku
sinskytė ir G. Staškutė paskambino 
tris lietuviškas daineles kanklėmis. 
Sudburio žvejų ir medžiotojų klubo 
vardu St. Krivickas įteikė mokyklos 
vedėjai piniginę dovaną, kuri buvo 
padalinta tarp dailiojo skaitymo var
žovių. Vertintojų komisiją sudarė 
kun. Ant. Sabas, A. Baltutienė ir M. 
Venskevičienė. Visi trys vienbalsiai 
nutarė I dovaną skirti G. Poderytei, 
II — Aldonai Kručaitei, III — M. 
Stepšytei, IV — R. Kusinskytei. Do
vanas įteikė N. Paulaitienė ir kun. 
A. Sabas. Po to ukrainiečių mišrus 
choras gražiai padainavo tris ukrai- 
nietiškas dainas. Angelė Kručaitė 
įteikė choro vedėjai gėlių puokštę. 
Estų jaunimo tautinių šokių grupė 
pašoko keturis tautinius šokius, ku
rių vadovams Aldona Kručaitė ir 
Giedrė Poderytė įteikė gėlių. Pra
nešinėjo S. Poderytė. Po meninės 
dalies buvo šokiai ir veikė bufetas. 
Loterijoj laimė šyptelėjo J. Remei- 
kiui, J. Kručui ir A. Baltutienei. Be 
valdybos narių, prie parengimo daug 
nrisidėio E. Staškuvienė. J. Bataitis. 
J. Kručas. D. Kusinskytė, Pov. Jute- 
lis, A Rukšys ir St. Tolvaišą. Pa
rengimas davė gražaus pelno. Sek
madienį buvo atlaikytos giedotinės 
Mišios už gyvas ir mirusias motinas. 
Po pamokslo kun. Ant Sabas tarė 
žodį motinoms ir jas pasveikino, o 
po Mišių davė ypatingą Motinos Die
nai skirtą motinų palaiminimą.



Kotrynos Grigoitytės “Trapus vakaras”
Penktojo K. Grigaitytės poe

zijos rinkinio “Trapus vakaras” 
vertinimą pradėkime nuo to pa
ties vardo eilėraščio — būdingo 
poetei savo subtilumu.

“Aš ateinu čia pažvelgti į saulė
leidi, atsisveikinti su diena... Esu 
metų palydos karalienė, nešanti pa
vasario spalvas ant savo delno... Tu 
esi žydintis rytas, kažkur, kažkam že
mėje pažadėtas. Kodėl palietei šio 
tilto atramą šalia mano rankos? ... 
Koks trapus vakaras, — tari. Jei pri
minčiau tau savo užaugusius sūnus— 
jis sudužtų. Jei ištartum žodžius, ku
rių nelaukiu — jis sudužtų. Jei pa
liestam mano ranką — jis sudužtų... 
Mano akys juokiasi tolyje, kai tavo 
žvilgsny lūžta nekantrumas. Be ta
vęs — nebūtų Šio vakaro trapaus...” 
(103 psl.)
Tame autorės subtilume glūdi 
jos poezijos jėga ir grožis.

Rinkinyje yra 83 eilėraščiai, 
sudėstyti į tris skyrius: “Į lapkri-. 
tį”, “Neiškeliautos kelionės”,' 
“Pastelinėm spalvom”. Pirmaja
me skyriuje išgirstame žingsnius 
i lapkritį, pajuntame, kaip byra 
valandos, lyg perdžiūvusios sėk
los i žemę, girdime, kaip vasara 
dainuoja pabaigtuvių dainą... 
šmėkštelėja čia ir laisvės kovo
tojų dvasia, pavergtos tėvynės 
kančia ir prisikėlimo viltis, nors 
“Granito kalną broliai kasa vie
nų vieni...” O visdėlto kiek at
viros širdies grožėj imosi, tikros 
poezijos sukaupta tuose i lapkri
ti žingsniuose:
Kaip lietų nuo akmens 
ištroškusi volungė, 
geriu aš paskutini žemės grožį. 
Viliojimai nauji 
su amžinybės spindesiu atbunda... 
Koks veriantis žėrėjimas 
saulėleidžio... langų stikle (39 p.).

“Neiškeliautose kelionėse” po
etė daugiau atsigręžia į prabė
gančių dienų sukeliamas nuotai
kas. Gundymai ir vilionės, prisi
minimai, intymus vidinis kalbė
jimasis motinos su vaikais, kurių 
čia nėra, su artimaisiais:
Tarp manęs ir tavęs — 
tiršta migla.
Už poros žingsnių
mes vienas kito nepažįstam.
Ir kalbamės mums svetima kalba 
su prieskoniu savosios žemės dulkių 

(62 p.)
Prieskonis savosios žemės dul

kių — gilios prasmės motyvas. 
Gyvenimas teka ramiai, net pa
prastai, bet nesulaikomai, ne
grįžtamai mirties slėniu (“Pakly
dę toliuos burės nebepareis”).

Pats žaismingiausias, pulsuo-’ 
jas giedriomis nuotaikomis, švie
siais polėkiais yra paskutinis 
skyrius “Pastelinėm spalvom”. 
Melodinguose klasinės formos 
posmuose žaismingasis K. Gri
gaitytės talentas čia prabyla visa 
jaunatviška jėga.

PR. NAUJOKAITIS

“Trapus vakaras” pratęsia au
torės ankstyvesnių rinkinių lyri
ni subtilumą, formos lengvumą, 
asmeninio išsisakymo gilumą, 
emocijos betarpiškumą, atnešda
mas ir kaikurių naujų motyvų. 
Ir šiame rinkinyje poetė moka 
“lankstyt žodį, kaip berželį... 
saulės gijom puošti mintį”, tikė
ti žydriosiom pasakom, nors ir 
plauktum ant ledo lyties, nors 
būtum tik strėlė, kuria šaudo li
kimas, nors pienės pūkas rody
tųsi sunkesnis už antkapį, nors 
nelabojo nuviliota senų pasakų 
aidu, pasijustum pelkėj be ka
rietos, be žirgų ... Pasekime po
etę jos atviruose posmuose, kai 
ji kalba: žiūriu — nepajėgdama 
nei laiminti, nei prakeikti... aš 
tik žiūriu — ir vos nemirštu — 
pasaulis tokia egzotika; paseki
me. kai ji junta, kad saulėj nual
pusios šakos pradės medum la
šėti, kai medis krauna atžalas at- 
einančiom kartom; -pajuskime 
kartu su autore, kad saulė — 
Viešpaties veidas, kad dangaus 
žydrynė — Viešpaties mintys, o 
vandenys—Viešpaties ašaros... 
Išgirskime, kai rytas sūkury mė
lyno vėjo dainuoja ateinančią 
dieną...

Mirties ir gyvenimo trapumo 
motyvas šiame rinkinyje gauses
nis nei ankstesniuose: “Susiti
kom tyrlaukiuos vienai akimir
kai ... Neturėjom praeities, ne
turėsim niekad ateities” ... Mir
ties mylėti nemoka širdis — nė
ra gyvybės jos glėby •..

Tačiau pavasario ir prisikėli
mo motyvai gaivališkai išblaško 
mirties šešėlius: nuostabus švel
numas liejasi į lauko tėkmę, į 
mano kraują pavasario vardu... 
Pavasaris dainuoja gyslose, ki
birkštimis akyse spraga... Ir 
poetė vėl kaip kadaise savo mer
gautinė dainoj — na, tai kas... 
drąsiai ir žaismingai sušunka: 
nusileiski nuo kalno, gražusis šė
tone ... ant žarijų tau šoksiu ba
sa... Arba:
Pastelinėm spalvom kai brūkštelia 

pavasaris, 
pakvimpa vėjas sakais, gira ir 

medumi, 
nusineša tave i negirdėtas pasakas, 
net mirtimi nebetikėt imi (73 p.).

Tai tokia naujoji K. Grigaity
tės poezijos knyga. Jeigu prisi
spyrę jieškotume rinkinio silp
nybių, tai jų kiek rastume kažku
rių eilėraščių abstraktume ar 
labai siaurame asmeniškume, 
kur skaitytojui sunkoka pagauti 
tikrą autorės nuotaiką ir moty
vus. Taip pat atrodo, kad klasi
kiniuose taisyklinguose eilėraš
čių posmuose K. Grigaitytė yra 
stipresnė, negu palaidame mo
derninio pobūdžio eilėraštyje.

K. Grigaitytė mūsų poezijos 
pasaulin yra atėjusi kartu su

anuo galinguoju kūrybos sriau
tu, kuris apie 1930 metus veržėsi 
iš Kauno universiteto. Tai buvo 
naujam nepriklausomam gyveni
mui prisikėlusios tautos pavasa
ris, šaukiąs žydėti visais žiedais. 
Pražydo tada pirmaisiais poezi
jos žiedais ir K. Grigaitytė. Nuo 
1927 metų jos eilėraščių randa
me periodikoje, o 1937 m. išlei
džiamas jau brandus poezijos 
rinkinys “Akys pro vėduoklę”. 
Antras rinkinys “Paslaptis” susi
kaupė jau * tremties metais 
(1950), svetimam krašte sukurtas 
ir trečiasis rinkinys “Širdis par- 
gamente” (1956), o ketvirtasis 
“Rudens sapnai” (1963) laimėjo 
premiją “Draugo” poezijos kon
kurse. Greta išleido ir novelių 
rinkinį “Veidu prie žemės” 
(1962) — kupiną lyrinių nuotai
kų. “Trapus vakaras” vėl aiškiai 
rodo autorės kūrybinį jaunumą.

Kotryna Grigaitytė, TRAPUS VA
KARAS. Lyrika. Išspausdino Imma- 
culata Press, Putnam, Conn., 1968 m., 
108 psl., kaina $3. Skoningas viršelis, 
pieštas Raimundo Graudžio.

* * *
P. S. “Nepriklausomoj Lietuvoj”, 

prisidengęs M. L. raidėmis, puola ma
ne už “TŽ” išspausdintą G. Tulaus- 
kaitės poezijos knygos “Vakarė ban
ga” recenziją. Su slapuku ginčytis 
dėl poezijos kriterijų, ypač kai jis 
sako, kad aš rašąs apie dalykus, kurių 
nežinau, ir svarbiausia, neišmanau, 
būtų tuščias ir beprasmis dalykas. 
Mano recenziją M. L. vadina valdinin
kiškais reveransais. Kadangi niekad 
valdininku nebuvau (lyg būti Lietu
vos valstybės tarnautoju būtų že
ma?). tai nė nežinau, kas tie valdinin
kiški reveransai. M. Katiliškio vardo 
ir jo kūrybos visai neturėjau galvoje 
rašydamas apie G. Tulauskaitės poe
ziją. Minėjau tik sukeltą triukšmą ir 
niekinančią kritiką. O tai yra faktai! 
Ką darysi, kad M. L. tie faktai ne
patinka. Jis norėtų, kad jie nebūtų 
net minimi. Apie poetei G. Tulauskai- 
tei padarytą moralinę skriaudą net 
kalbėti M. L. norėtų uždrausti. O kas 
tie kovingieji triukšmadariai? Nelie
čiamieji?

M. Katiliškio kūrybą labai ver
tinu ir jį patį bičiuliškai gerbiu. Vi
sai be reikalo jo vardą L. M. mini. 
Mano pasisakymas buvo nukreiptas 
prieš tuos kovinguosius kritikus, ku
rie kūrinį ne vertina, o jį niekina. 
Mūsų kritikos silpnybė buvo ir te
bėra — ne kūrinio objektyvus įverti
nimas, o noras nepatinkamą autorių 
nutildyti. Nuošaliau stovį nuo tam 
tikros grupės labai dažnai mūsų ko
vingųjų pravardžiuojami grafoma
nais. jų kūriniai šališkai peikiami. 
Niekinamoji kritika iš esmės nėra 
kritika. Tikroji kritika siekia atskleis
ti kūrinį, suprasti. įsijausti ir objek
tyviai įvertinti autoriaus pastangas, 
laimėjimus ir netesėjimus. Kūrėjas, 
jei jam kartais ir nepavyksta sukurti 
tobulo kūrinio, nėra nusikaltėlis, ku
rį tariamasis kritikas turėtų teisę 
vien tik peikti ir net niekinti. Ir sa-

John Havard, “The Baltic Story" autorius su inž. Č. Joniu, besirū- 
veikalo populiarinimu

Montrealio jaunimo ansamblio "Gintaras“ mergaičių kvartetas, 
dainavęs krikštynų programoje. Iš kairės: Virginija Murauskaitė, 
Jolanta Andruškevičiūtė, Linda Blauzdžiūnaitė, Dalia Blauzdžiū- 
naitė Nuotr. J. Šablausko

RAŠYTOJAS-KREMLIAUS RAKŠTIS
Apie tą vyrą Aleksandrą Sol- 

ženiciną rašo anglų žurnalistas 
Edward Crankshaw Londono 
laikraštyje “Observer”. Jis pra
deda beletristišku stiliumi ir kal
ba apie miškais, miškeliais apau
gusią vietovę prie Maskvos. Tų 
miškų - miškelių globoj esąs 
daug kieno girdėtas Peredelkino 
kaimas. Tai, galima sakyti, so
vietinių rašytojų kolonija. Tenai 
sovietų persekiojamas už “Dr. 
Živago” ir už Nobelio premiją 
gyveno ir mirė rašytojas Borisas 
Pasternakas. Tenai turi savo va
sarnamius ir daugelis kitų sovie
tinių rašytojų. Tas medines tro
beles — “dačas” dengia eglės ir 
pušys. Vietovė esanti labai graži 
ir romantiška.

Peredelkino kaimelis turi dar 
ir kitą labai seną įžymybę — ne
didelę bažnytėlę, priklausančią 
Maskvos patriachatui, kuris te
nai retkarčiais atvyksta ir atlai
ko pamaldas. Vietiniai gyvento
jai savąja bažnytėle ir savuoju 
vyskupu yra labai patenkinti.
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Konodiečiai V. Viskanta ir S. Jackus Balzeko lietuvių kultūros mu- 
zėjuje Čikagoje, kur buvo išstatyti Marijos Augštesniosios mokyk
los mokinių figūriniai vaizdai

vo recenzijoje aš tik atskleidžiau, ką 
G. Tulauskaitė savo paskutiniam rin- 

_kinyje yra sukūrusi. M. L. tendenci
jos man visai svetimos.

Pr. Naujokaitis

Atsiųsta paminėti
Technikos Žodis 1969 m. 1 nr. Vyr. 

red. G. J. Lazauskas. 208 W. Nato
ma Ave., Addison. Ill. 60101. USA.

žiburėlis, Cicero augštesniosios li
tuanistikos mokyklos laikraštėlis. Ci
cero. III.. 1969 m. 11 nr. ,

Australijos lituanistinių mokyklų 
mokytojų konferencijos darbai Mel
bourne 1967. II. 27-28 d. Paruošė 
A. Krausas, išleido ALB krašto kul
tūros taryba 1968 m., 56 psl.

Užsienio lietuvių spaudos metraš
tis 1967. Čikaga, 1968 m. 64 psl. 
minkštuose viršeliuose, kaina $2. 
JAV LB Kultūros Fondo leidinys 
nr. 37. Sudarė J. Z. Augustinius, dr. 
Z. Ašoklis ir J. Valaitis. Galima 
gaut: pas KF reikalų vedėją A. Ka
reivą. 7030 So. Rockwell St., Chica
go, Ill. 60629. Spaudą metraščiui pra
šoma siųsti J. Švedui, 1347 So. 48th 
Ct., Cicero. III. 60650, USA.

Liepsna nr. 2, Montrealis, 1969 m. 
gegužės 11 d. Lituanistinių kursų 
laikraštėlis. Redagavo Rasa Lukoše
vičių tė, juokų skyrių — Vida Bur- 
baitė ir Rūta Pocauskaitė, iliustravo 
Rimas Ališauskas. Už pagalbą dėko
jama mokytojai M. Jonynienei ir Pr. 
Rudinskui. Administratorė — Rūta 
Rudinskaitė. Adresas nepažymėtas.

Aleksandras Solženicinas

Ii E. Crankshaw’ui dažnai te
ko ten pabuvoti, kalbėtis su rusų 
rašytojais, būti jų svečiu. (Crank
shaw gerai moka rusų kalbą ir

laikomas sovietinės Rusijos žino
vu — Pr. Alš.).

Toji vietelė, galima sakyti, 
Peredelkino parapija, buvo aks
tinu sovietų rašytojui Aleksand
rui Solženičinui parašyti belet
ristinį kūrinį apie tai, kaip jauni 
sovietiniai chuliganai įžeidinėjo 
Velykų maldininkus prie Pere
delkino bažnytėlės. To kūrinio 
rankraštis pateko į Vakarus. (Be
je, šiemetiniame Velykų nume
ryje čia minėto rašinio fragmen
tas buvo atspausdintas “Tėviškės 
Žiburiuose” — Pr. Alš.).

A Solženicinas pradžioje bu
vo mokytoju Riazanėje, apie 120 
mylių nuo Maskvos. Su pirmąja 
knyga viešumoje jis pasirodė N. 
Chruščiovo laikotarpyje. Tai bu
vo beletristiniai atsiminimai — 
“Viena Ivano Denisovičiaus die
na”. Po to Vakaruose pasirodė 
net du jo kūriniai — “Vėžininkų 
palata” ir “Pirmasis apskriti
mas”. Šios knygos išgarsino Šol- 
ženiciną kaip pasaulinio masto 
rašytoją.

A. Solženicinas II D. karo me
tu tarnavo eiliniu kareiviu. Pas
kui. išėjęs reikiamus kursus, ta
po karininku. Net du kartu bu
vo atžymėtas už narsumą, o 1945 
metais suimtas ir pasiųstas į pri
verčiamųjų darbų stovyklą aš- 
tuoneriemš metams Vidurio Azi
joj už priešsovietinius išsišoki
mus. 1957 m. vykstant vadina
mai destalinizacijai. jis buvo re- 
habiiituotas — išleistas iš priver
čiamųjų darbų stovyklos, o 1962 
m. pasirodė jo pirmoji knyga. 
Visiems buvo neįtikėtina, kad 
Sovietijoj, kur tiek daug metų 
gyventa priv. darbų stovyklų ap
linkumoje ir jų' žiaurumuose, 
štai, vienas buvusių kalinių ėmė 
ir parašė apie tuos baisumus net 
ištisą knygą ... Vėliau A. Solže
nicinas, po vieno kito susikirti
me su valdžia, buvo aptildytas, 
bet jau pervėlai — knygos pasie
kė užsieni.

Pažymėtina, kad Solženicinas 
nėra “priešrusiškasis” rašytojas. 
Jis rašo savo tautos žmonėms ru
sams. apeliuoja į jų sąžines, nu
rodo kas gera ir kas bloga žmo
nių ir dabartinės valdžios elgesy
je ir 1.1.

Pranys Alšėnas

a nmikn
SKULPTORIAUS ANTANO MON- 

ČIO skulptūrų, piešinių ir kolažų pa
roda Paryžiaus tarptautinio kultūros 
centro galerijoje įvyko gegužės 2— 
15 d. d. Birželio mėn. A. Mončys da
lyvaus garsiojoje La Baule parodoje, 
liepos mėn. — Lecco mieste, Italijoj, 
rengiamoj parodoj. Tuo metu ten 
vyks tarptautinis muzikos festivalis.

LITERATŪROS IR TAUTINIŲ ŠO
KIŲ vakarą mokytojo V. Kavaliūno 
iniciatyva lietuvių parapijos salėje 
surengė Klevelando Šv. Kazimiero 
lituanistinė mokykla. Su rašytojų 
problemomis dalyvius supažindino 
prof. A. Augustinavičienė. Savo poe
zijos kūrinius skaitė K. Gaidžiūnas, 
B. Auginąs, B. Balašaitienė — nove
lę “Ir tokių reikia”, V. Kavaliūnas— 
ištrauką iš baigiamos rašyti dramos 
“Mūrininkai”. Susirgusį M. Venclaus- 
ką pakeitė V. Žilionytė, perskaičiusi 
jo “Maro” ištrauką. Mokyklos tauti
nių šokių grupė “Šoktinis”, vadovau
jama M. Leknicko, J. Kavaliūnaitės 
ir P. Maželio, pašoko Gyvatarą, 
Grandinėlę, Mikitienę, Landytinį. Šo
kius akordeonu grojo Š. Stempužis.

HARVARDO UNIVERSITETO 
MUZIKŲ DRAUGIJOS koncerte ba
landžio 18 d. buvo atliktas Bostone 
gyvenančio kompozitoriaus Jeronimo 
Kačinsko kvartetas saksofonams.

POETO VYTAUTO MAČERNIO 
poezijos vakarą-koncertą jo 25-tųjų 
mirties metinių proga Čikagos Jauni
mo Centre š. ip. spalio 18 d. rengia 
korporacija “Šatrija”.

DETROITO LIETUVIŲ NAMUO
SE Alice Stephens-Steponavičienės 
vadovaujamo čikagiečių lietuvaičių 
ansamblio “Aldutės” koncertą suren
gė SLA 200 kuopa ir “Švyturio” jūros 
šauliai. Aidučių programa buvo skir
ta lietuvių liaudies dainoms, mūsų 
kompozitorių kūriniams, operų ištrau
koms ir estradinei muzikai. Lietuvių 
kūrinius aidutės atliko pasipuošusios 
tautiniais drabužiais. Programos atli
kėjų gretoms priklausė 14 jaunųjų 
dainininkių choras, solistės Viktorija 
Grigelaitytė, Leonilija Nakutytė, Jū
ratė Jaškevičiūtė ir Danutė Prūsaitė. 
Deja, į šį koncertą atsilankė vos 150 
Detroito lietuvių. Gausi lietuvių ko
lonija kažkodėl pasidarė abejinga pa
rengimams. Žiūrovų trūko ir čikagie
čių “Antrajam kaimui”, “Bubulio ir 
Dundulio” spektakliui, A. Landsber
gio paskaitai.

VALENTINA KOJELIENĖ dainų 
ir operų arijų rečitalį surengė tarp
tautinėms garsenybėms skirtoje Čika
gos salėje — Orchestra Hali. Progra- 
mon ji buvo įtraukusi Gluck, Pergole- 
si, Schubert. Schumann, Faure, Du- 
perc, Boito, Respighi, Giannini, Hage
man, Banaičio kūrinius, kuriuos jai 
teko atlikti vokiškai, itališkai, pran
cūziškai, angliškai ir lietuviškai. Kon
certo reklamose V. Kojelienė buvo 
pristatoma visuomenei kaip kolaratū- 
rinis sopranas, bet muzikiniai kriti
kai ją vadina lyriniu sopranu. Džiu
gu, kad palankių recenzijų lietuvaitė 
dainininkė susilaukė keturiuose pa
grindiniuose Čikagos dienraščiuose— 
“Sun-Times”, “Chicago Today”, Chi
cago Daily News” ir Chicago Tribu
ne”. Lietuviškajai koncerto daliai 
atstovavo K. V. Banaičio dainos “At
siminimas”. “Obelių žiedai”. “Tul
pės”, virš programos lietuviams pa
teiktas papildas — E. Laumianskie-

EJE VEIKLOJE
OKUPUOTOJ LIETUVOJ
TEOFILIS TILVYTIS, sulaukęs 65 

m. amžiaus, mirė Vilniuje gegužės 5 
d., ištiktas širdies smūgio. Augštas 
kraujo spaudimas ir arterijų sukalkė- 
jimas jį kamavo jau nuo 1952 m. Ve
lionis buvo talentingas satyrikas, iš
garsėjęs 1933-40 m. redaguotu saty
ras ir humoro savaitraščiu “Kuntap- 
lis”, parodijų rinkiniu “Trys grena
dieriai”, satyrine poema “Dičius”, ei
lėraščių rinkiniu “Sveiki, broliai 
dainininkai”, kandžia poema “Artojė
liai”, kurios III dalį parašė pokario 
metais, romanais “Ministerijos rožė”, 
“Kelionė aplink stalą”. Kompartijon 
priimtas 1951 m., atžymėtas sovieti
niais ordinais ir medaliais, velionis 
garbino “socializmo statybą” eilėraš
čių knygose “Baltijos vėjas”, “Sone
tai apie laimę”, “Tėvynės laukuose”. 
Jo epinė poema “Usnyne” apie lietu
vio ūkininko kelią į kolchozus susi
laukė netgi Sovietų Sąjungos valsty
binės premijos ir jam atnešė “liau
dies poeto” vardą. Vėlesniuose - po
ezijos rinkiniuose, kaip pvz. “Deja, 
dar pasitaiko”, prisiekęs “kuntapli- 
ninkas” A. Tilvytis grybštelėdavo ir 
komunistines negeroves. Tarp kitų 
nedėkingų pareigų jam buvo tekęs 
nuo 1951 m. respublikinio taikos gy
nimo komiteto pirmininko postas. Ve- 
lionies palaikai buvo pašarvoti Vil
niaus karininkų namuose ir gegužės 
7 d. palaidoti Antakalnio kapinėse.

VILNIAUS FILHARMONIJOS ka 
merinis orkestras, vadovaujamas Sau
liaus Sondeckio, surengė koncertus 
Prahoje ir kitose Čekoslovakijos vie
tovėse. Šalia A. Vivaldi, W. A. Mo
zart, K. Gluck bei kitų klasiku buvo 
atlikta R. žigaičio “Poema prie pa
minklo” ir A. Bražinsko “Kamerinė 
simfonija”. Prahos meno rūmuose 
įvykusiame koncerte buvo eilė augs- 
tųjų kompartijos pareigūnų, jų tarpe 
ir Sovietų Sąjungos ambasadorius S. 
Červonenka, nes Vilniaus filharmo
nijos kamerinį orkestrą buvo nusiun
tusi Maskva gerinti sovietų ir čeko- 
slovakų santykiams. Koncertai vyko 
Čekoslovakijai lemtingomis dieno
mis, kai kompartijos vadas A. Dub- 
čekas buvo pakeistas G. Husaku.

RESPUBLIKINIŲ LITERATŪROS 
IR MENO PREMIJŲ komitetas pa
skelbė ilgą premijuoti siūlomų kūri
nių sąrašą. Dėl literatūrinės premi
jos varžysis J. Macevičiaus eilėraš
čių rinkinys “Kasdieniška knyga” 
Justino Marcinkevičiaus poema-dra- 
ma “Mindaugas”, J. Paukštelio ro
manų trilogija “Jaunystė”, “Nete
kėk, saulele”, “Čia mūsų namai”, A. 
Pociaus apysakų knyga “Randai me
dyje” ir V. Petkevičiaus romanas 
“Apie duoną, meilę ir šautuvą”. Mu
zikine premija siūloma atžymėti A. 
Bražinsko kamerinę simfoniją, kūri
nius liaudies ansambliui “Lietuva”, 
J. Čiurlionytės “Lietuvių liaudies 
melodikos bruožus”, V. Laurušo ope
rą “Paklydę paukščiai”, V. Paltana
vičiaus — “Kryžkelėje”. Teatro ir ki
no premijoms parinkti: Kauno lėlių 
teatre rež. S. Ratkevičius už P. Man- 
čevo “Zuikių mokyklos”, S. Nėries 
“Eglės žalčių karalienės” pastatymus, 
Vilniaus dramos teatro rež. H. Van
cevičius už J. Marcinkevičiaus “Min
daugo” ir V. Paltanavičiaus operos 
“Kryžkelėje” režisūrą. Panevėžio dra-

Proga pagerbti Lietuvos 
kankinius

NEPASIKARTOS!
Mums tenka nepasikarto
janti privilegija įamžinti 
Lietuvos vardą ir jos kan
kinių atminimą lietuviška 
koplyčia Sv. Petro bazili
koje, Romoje. Tapti šio 
darbo dalininku jau ne

daug laiko beliko.
Kviečiame visus jomžinti 
savo ir savųjų vardus Lie
tuvos kankinių koplyčios 

kūrėjų eilėse.
Aukas siųsti:

LITHUANIAN MARTYRS’ 
CHAPEL FUND, 

2701, W. 68th St Chicago,
Ill. 60629.

ATMINTINAS CHORO KONCERTAS
Kiekvienas įvykdytas užsimo

jimas, kiekvienas gerai atliktas 
darbas, kiekviena išvaryta vaga 
lietuviškame arime — tai graži 
prošvaistė pilkoje kasdienybė
je. Montrealio Šv. Kazimiero pa
rapijos choro koncertas, kuris 
įvyko š.m. gegužės 3 d., kaip tik 
ir buvo tokia prošvaistė. Nors 
šis parapijos choras turi jau ilgą 
praeitį ir net savo tradicijas, ta
čiau jis pasiekė savo viršūnę 
paskutiniaisiais metais, kai jam 
pradėjo vadovauti muzikas Al
fonsas Ambrozaitis. Jis vadovau
ja chorams nuo 1952 m.: bend
ruomenės chorui, paskui Aušros 
Vartų p-jos chorui, o dabar šioje 
parapijoje.

Pirmoje koncerto dalyje buvo 
išpildyti lietuviški dalykai, kaip 
pvz. Naujalio “Jaunimo gies
mė”. Dambrausko “Žalioj gire
lėj”. Jaučio “Rami naktis” ir 
Gaubo “Dul, dul dūdelė”. Po to 
paskirai pasirodė vyrai, o po jų 
— moteiys. Jei vyrai tenorėjo 
publika tik maloniai ir linksmai 
nuteikti, tai moterys su Budriū- 
no “Mano tėvynė” ir Rossini 
operos “William Tell” ištrauka 
sugebėjo klausytojus tikrai nu-

stebinti. Moterų choras yra pasi
gėrėtinas ir kokybe, ir kiekybe. 
Vyrai taip pat puikiais balsais, 
tik šiuo metu jų permaža. Jei 
neklystu, jų yra parpus mažiau, 
negu moterų. Tai reiškia, kad 
vyrų chorą reikia sustiprinti 
naujais balsai.

Antroji koncerto dalis buvo 
pats geriausias įrodymas, ką 
gali pasiekti lietuviškai dainai ir 
giesmei pasišventusių asmenų 
būrelis su savo dirigentu. Išpil
dyta Vanagaičio “Laisvės var
pas”, Gudavičiaus “Kur giria ža
liuoja”, rytmečio scena iš operos 
“Faustas” ir Aleksio “Mes grį
šim ten”. Dirigentas lengvai iš
gavo atliktųjų dalykų romantinį 
ir dramatini elementą ir darnų 
sąskambį. §v. Kazimiero par. 
choru džiaugiasi ne tik parapi
jiečiai, bet ir visi Montrealio lie
tuviai bei linki vedėjui ir cho
ristams ištvermės.

Dar pažymėtina, kad choro 
programa buvo paįvairinta ta
lentingos jaunos baleto šokėjos 
Danutės Lukauskaitės ir skautų 
tautiniu šokiu grupės, kuriai va
dovauja p. Sibitis.

Dalyvis

nės “Vakaras” ir A. Kačanausko “Oi 
gražu”. Amerikiečių kritikų dėmesys. 
K. V Banaičio dainoms įtaigoja, kad 
koncerto programoje galėjo būti ir 
daugiau lietuvių kompozitorių, kurie 
amerikiečiams, be abejonės, yra įdo
mesni už šimtus kartų girdėtus klasi
kus. Solistei akompanavo pianistas 
Allen Rogers. Koncertą rengė Allied 
Arts, bet jo pelnas buvo skirtas BAL- 
Fui.

IV SIOS DAINŲ ŠVENTĖS reper 
tuaro dalis — muz. Br. Budriūno 
kantata “Lietuvos šviesos keliu” yra 
jau paruošta išsiuntinėti. Muzikinė 
komisija prašo JAV ir Kanados lie
tuvių chorus registruotis ir kartu 
pranešti, kiek vienetų tos kantatos 
reikia atsiųsti. Adresas: Petras Ar- 
monas, 4538 So. Hermitage Ave., 
Chicago. Ill. 60609, USA.

JURGIO JANAVIČIAUS poemą 
“Songs of Arrival or a Journey to the 
Moon” (“Atvykimo dainos arba ke
lionė į mėnulį”) paskelbė pernai 
Sidnėjuje, Australijoje, pradėtas leis
ti dvimėnesinis literatūros žurnalas 
“Poetry Magazine”. J. Janavičius pri
klauso poetų grupei, įsteigusiai ši 
žurnalą. Jo eilėraščių yra skelbę ir ki
ti australų literatūros žurnalai.

KOMPOZ. VYTAUTO BACEVI
ČIAUS kūrinių ilgo grojimo plokšte
lę išleido “Delta Recording” bendro
vė. Autorius, kuris taipgi yra visuoti
nio pripažinimo susilaukęs pianistas, 
pats plokštelės įrašui atliko eilę savo 
žymesnių kūrinių: Sixiėme Mot, Cap- 
riccio, Mėditation, Deux Grotesques. 
Vision, Trois Pensėes Musicales. Etu
de ir Poėme Cosmique. Plokštelės 
kaina — $5. Ją galima gauti, pasiun
tus čekį pačiam kompoz. V. Bacevi
čiui, Apt. 3 D, 150-03 88th Avė., Ja- 
maica. N.Y.. 11432, USA.

E. J. BRILL ANTIKVARIATAS 
Olandijoj, Leiden mieste, turi ir lie
tuviškų leidinių, kuriuos skelbia sa
vo kataloguose. Pvz. 1969 m. 418 nr. 
pažymėtas V. Zajančkausko “Lietuvių 
literatūros vadovėlis (1400—1904)”, 
pataisytas leidimas, Vilnius 1928, p. 
176; Žemaitės Raštai 1—4, 6—7, Vil
nius 1913—14; paruošė žemaitė ir 
J. Jablonskis; žurnalas “Aidai” 1956 
—1967 metų. Antikvariatas domisi 
slavų ir Rytų Europos kalbomis, li
teratūra, istorija. Adresas: E. J. Brill, 
Leiden, The Netherlands.

mos teatro aktorius D. Banionis už 
šiame teatre sukurtus vaidmenis ir 
Ladeinikovo vaidmenį filme “Ne se
zono metas”, Pr. Verba už kino fil
mus “Ištikimybė”, “V. Svirskis”, “Čiu- 
tyta rūta”. Dailės premijų kandida
tai: R. Antinio terakotos darbai “Už 
ateitį’\ “Skausmas”. “Kanklininkas”, 
“Nepalaužiamoji” ir bronza “Eglė 
žalčių karalienė”, A. Kučo iliustraci
jos knygoms — P. Cvirkos “Saulėly
dis Nykos valsčiuje”, Žemaitės “Mar
ti”. V. Krėvės “Bobulės vargai”, A. 
Ličkutės-Jusionienės dvi dekoratyvi
nės plokštės-bareljefai' “šeima”, de
koratyvinė keramika “Vestuvės”, dvi 
dekoratyvinės sodo kompozicijos, eilė 
dekoratyvinių lėkščių, vazų, skulptū
rėlių. suvenyrų ir servizų, tapytojos 
S. Veiverytės-Lugailienės drobės “Po 
grindininkai”, “Poilsis”, “Traktori
ninkai”, “šokėjai” ir “Statybininkai”.

BALTIEČIAI ETNOGRAFAI Esti 
jos Tartu etnografiniame muzėjuje 
surengtoj konferencijoj aptarė nu
veiktus darbus. Jų dėmesio centre bu
vo Pabaltijo etnografinis atlasas, ku
ris žemėlapiais, piešiniais ir aiški
namuoju tekstu supažindins su XIX 
š. pabaigos ir XX š. pradžios arimo, 
sėjos, derliaus nuėmimo, kūlimo, li
nų mynimo įrankiais, gyvenamaisiais 
bei ūkiniais pastatais ir drabužiais. A. 
Vyšniauskaitė padarė pranešimą apie 
Lietuvoj naudotus linų mynimo prie
taisus — senuosius laužtuvus, mintu
vus, rankines ir arklines mynimo 
mašinas, jų raidą. M. Masionytė kal
bėjo apie lietuvių tautinių drabužių 
prijuostę, pagal raštus, spalvas ir su
kirpimą išskirdama penkis būdingus 
prijuosčių tipus — augštaitišką, dzū
kišką. suvalkietišką, žemaitišką ir 
klaipėdietišką. V. Milius konferenci
jos dalyvius supažindino su kūlimo 
velenu Pabaltijo kraštuose. Sukons
truotas Veronoje, Italijoje, XVIH š., 
jis pirmiausia buvo pradėtas naudo
ti Latvijoje, vėliau — Estijoje ir Lie
tuvoje. Veronos veleną į muzėjų iš
stūmė kūlimo mašinos. Pabaltijo et
nografinį atlasą ruošia bendra taitie
čių redakcine kolegija, kuriai pri
klauso ir du lietuviai etnografai.

KAUNO POLITECHNIKOS INSTI
TUTO liaudies dainų ir šokių an
samblis “Nemunas” gastroliavo Taš
kente. Bucharoje ir Samarkande.

V. Kst.



Momentai iš Kanados lietuvių krepšinio varžybų: "Aušros" klubo 
L. Plačiakis dvikovoje su "Vyčio" A. Duliūnu Nuotr. K. Baltrūno

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 kambarių at
skiras mūrinis (bungalow) namas 
su garažu ir įvažiavimu. įrengtas 
rūsvs. Prašoma kaina $25.900. įmo
kėti anie $4.000. Arti susisiekimo ir 
krautuvių.
RUSHOLME RD. — COLLEGE, 
$10.000 įmokėti. 12 dideliu kamba
riu. atskiras mūrinis namas su ga
ražu ir privačiu įvažiavimu. Didelis 
sklvuas. 3 virtuvės, 2 prausyklos. 
Geros pajamos.
PRINCE EDWARD Drive-Berry Rd. 
4 butai po 2 miegamuosius; $25.000 
įmokėti, 14 metų senumo. 4 garažai, 
vandens alyvos šildymas. Pirma sko
la tik iš 5% ir ilgam laikui.
WTNDKRMERE — BLOOR.
tR.000 Įmokėti. 10 kambarių atski
ras mūrinis namas, dvigubas ears- 
žas, 2 vonios. 3 gražios virtuvės. 4

Tel RO 2-8255
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje.
BLOOR — CLENDENAN,
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin 
ka.
NEW TORONTO.
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, -privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui. $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor . In
dian Grove, $7 000 įmokėti, atski
ras. mūrinis. 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

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

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

naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI 
VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ

$2.000 gyvybės drauda nemokamai

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

MOKA:

už depozitus — 5!4% 
už šėrus
1968 m. išmokėta 53A%

IMA:

už asmenines paskolas 7!^%
už mortaičius TYi%

REALTOR
1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
RONCESVALLES — GARDEN AVE. Tik $5.000 įmokėti už 9 kamba- 
rių namą. Keturi kambariai pirmame augšte, 2 prausyklos, naujas 
šildymas. Arti krautuvių ir susisiekimo. Prašo tik $25.500; vertas ap
žiūrėti.

; ISLINGTON — FINCH. Gražios statybos vienaaugštis, (bungalow), 
6 gražūs kambariai, moderniai įrengta virtuvė, didelis rūsys. Asfal
tuotas privatus įvažiavimas, vieta garažui. Geras pirkinys dirbantiems 
šiaurės vakarų Toronte. Įmokėti apie $7.000, skola iš 6%%.
KIPLING — HORNER. Vakarų Toronte, 6 kambarių vienaaugštis; 
sklypas 50 x 125, įmokėti apie $7.000 ir viena atvira skola 10-čiai 
metų. Prašo tik $25.000.
BLOOR — BERESFORD. Atskiras, mūrinis, 8 kambariai per du augš
tus, 2 virtuvės, 2 prausyklos, didelis kiemas, garažas. Namas arti pože
minio ir krautuvių. Įmokėti -10.000.
HIGH PARK — BLOOR. Originalus naujesnės statybos 10 kambarių 
dvibutis (duplex), puikus gyventi ir nuomoti, 2 garažai ir šoninis pri
važiavimas. Namas arti parko ir susisiekimo. Galima tuoj užimti. Ge
ras pirkinys.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

AL. G A R B E N S
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 GATVE, $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, atvira skola.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

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

BLOOR — RUNNYMEDE, mūro, atskiras, pirmame ir antrame augšte 
po 5 kambarius ir prausykla, II augšte 2 dideli kambariai, atskiras 
9 pėdų šoninis įvažiavimas ir 2 garažai.
ST. CLAIR — BATHURST, $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, tikras 2 
butų pastatas; prašoma kaina $32.000; liks viena atvira skola 10 metų. 
HIGH PARK — RONCESVALLES, mūro, atskiras, 10 kambarių per 
3 augštus, labai švarus ir jokių remontų nereikalingas, parduodamas 
prieinama kaina.
NETOLI WASAGOS, ant upės kranto, parduodamas 170 ha žemės 
ūkis, namas ir 2 kiti pastatai: prašoma kaina — $45.000. Vaizdai — 
kaip Lietuvoje, Kernavėje.

Geri pirkiniai. Skabiai teiraukitės.

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

LE 1-1161, namų 783-2105

BALTIEČIŲ PIRMENYBES 
z TORONTE

Gegužės 1748 d.d. Toronte įvyku
siose Š. Amerikos baltiečių krepši
nio ir tinklinio pirmenybėse nugalė
tojais liko: vyrų ir jaunių krepšiny- 
je — lietuviai, vyrų ir moterų tink
linyje — latviai, mergaičių tinkli- 
nye — lietuvaitės. Vyrų krepšinyje 
lietuviai, atsilygindami už praėjusių 
dvejų metų pralaimėjimus, 25 taškų 
skirtumu nugalėjo latvius 128:103 
bei nesunkiai laimėjo prieš gan stip
rią estų rinktinę rezultatu 117:105. 
Lietuvių rinktinėje žaidė: Čekauskas 
9, 8 (Detroito Kovas), Motiejūnas 
2 (Klevelando žaibas), Bereckis (Ci
cero Vėtra), Šilingas 46, 27, Mik- 
naitis 14, 21, Galinaitis 4, 6, Jankaus
kas 28, 26 ir Burkauskas 14, 18 — 
visi iš Čikagos. Ypatingai sėkmingas 
buvo E. šilingas rungtynėse prieš 
latvius — prašovė tik 2 metimus. II 
vieta atiteko latviams, kurie apy
lygėse rungtynėse nugalėjo estus 
94:91. Jauniai, kurių rinktinė buvo 
sudaryta paskutinę dieną ir beveik 
išimtinai iš torontiškių, sėkmingai 
pratęsė tradiciją, nugalėdami estus 
76:58 ir latvius 58:44. Ypatingai gra
žiai pasirodė pirmasis penketukas: G. 
Rautinš, Aušra, 26, 22, Ignatavičius, 
Vytis, 8, 18, L. Linka, Aušra, 2, 8, 
L. Plačiakis, Aušra, 4 ir S. Kaknevi
čius, Aušra, 9, 2. Be jų, rinktinėje 
žaidė: A. Duliūnas, Vytis, 2, 8, Klio- 
rys, Žaibas, 10, 6 ir Budrys, Žaibas, 
8. II vieta irgi atiteko latviams. Vy
rų tinklinyje lietuviai pralaimėjo 
prieš latvius 15:8 ir 16:14 bei estus 
15:10 ir 15:9. Baigmėje latviai nu
galėjo estų rinktinę 15:7; 17:5; 13:15; 
17:15. Moterų ir mergaičių klasėse 
tesivaržė tik lietuvaitės su latvėm. 
Latvių moterys nugalėjo lietuvaites 
3:1, o mergaitės laimėjo prieš lat
vių mergaičių rinktinę 3:0. Pirmeny
bes rengė Š. Amerikos baltiečių spor
to federacija, o jas pravedė Toronto 
estai.
Š. AMERIKOS LIETUVIŲ STALO 

TENISO PIRMENYBES
Gegužės 17-18 d.d. Toronto Stalo 

Teniso Centre įvyko Š. Amerikos lie
tuvių stalo teniso pirmenybės. Ko
mandų laimėtojai: I v. Čikagos liet, 
sporto klubas, II v. Toronto Vytis, 
III v. Hamiltono Kovas; pavieniai 
vyrų laimėtojai: I v. Alg. Saunoris, 
svečias iš Lietuvos, II v. Pr. Gvildys 
iš Niujorko, III v. E. Vaičekauskas, 
Vytis; moterų: I v. V. Nešukaitytė, 
II E. Sabaliauskaitė, III F. Nešukai
tytė (visos Vyčio); jaunių A: I v. 
Almi? Kuolas, II v. Liudas Klevi- 
nas, III v. Paulius’Klevinas (visi Auš
ros); mergaičių A: I v. F. Nešukai
tytė, II v. D. Gvildytė, N.Y., III v. GI. 
Nešukaitytė; mergaičių B: I v. D. 
Gvildytė, II v. GI. Nešukaitytė; vyrų 
dvejetas: I v. Stanaitis, Kovas, Alg. 
Saunoris; II v. Pr. Gvildys, J. Šoliū- 
nas (Čikaga); mišrus dvejetas: I v. 
J. Nešukaitis, V. Nešukaitytė; II v. 
P. Gvildys, E. Sabaliauskaitė.

SPORTAS LIETUVOJE
Taline pasibaigė vandensvydžio 

turnyras, kurį laimėjo Kauno Žalgi
ris, įveikęs Talino Kalev 4:2, Helsin
kio Plaukiką 11:3 ir Talino Pedago
ginį Institutą 9:3.

Kauno Žalgirio krepšininkai sėk
mingai pradėjo šio sezono pirmeny
bes. Padedami M. Paulausko, kuris 
šiais metais žaidė savo komandoje, 
jie ilgą laiką laikėsi pirmaujančių 
eilėse, tačiau pirmenybėms einant į 
galą ėmė nesisekti. Paskutiniuose 
susitikimuose du kartus pralaimėjo 
Tbilisio Dinamui ir dabar yra VI 
vietoje. Iš 38 žaistų rungtynių Žal
giris yra laimėjęs 21.

Nemuno sporto draugijos dvirati
ninkai sėkmingai dalyvavo Bialysto-

Parduodamas 
nepasterizuotas 

medus
M NUOSAVO BITYNO
ĮVAIRIAIS KIEKIAIS.

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

—

ko trijų etapų dviračių lenktynėse. 
Individualiai pirmą vietą laimėjo A. 
Berankis ir antrą — R. Rudys. Ne- 
muniečių komanda irgi laimėjo pir
mą vietą.

SPORTAS VISUR
Davis taurės lauko teniso varžy

bose Kanada nugalėjo Olandiją 3:2. 
Lemiamame susitikime kanadietis M. 
Belkin nugalėjo J. Hordikj 6:1; 6;1; 
6:2. Tai retas laimėjimas Kanadai.

Pasaulio futbolo pirmenybių atran
kinėse rungtynėse V. Vokietija nu
galėję Austriją 1:0. Įvartį įmušė 
centro puolėjas G. Mueller likus 
žaisti tik 2 minutėm. Dabar V. Vo
kietija savo grupėje pirmauja su 7 
taškais iš 4 rungtynių. Ją seka Ško
tija su 5 taškais iš 3 rungtynių.

V. Vokietijos lengvaatletė H. Ro- 
sendhal pasiekė naują pasaulio re
kordą penkiakovoje. Iš viso penkiose 
rungtyse ji surinko 4.995 taškus. At
skirų rungčių pasekmės: 100 m. kliū
tinis bėgimas 13,7 sek.; šuolis į augš- 
ti 1,59 m.; šuolis į tolį 6,24 m.; rutu
lio stūmimas 13,93 m.; 200 m. bėgi
mas 24,8 sek. Tai pasigėrėtinos pa
sekmės. Meksikos olimpijadoje ji dėl 
susižeidimo nedalyvavo.

Amerikietis J. Carlos pakartojo 
pasaulio rekordą 100 jardų bėgime. 
Jo laikas — 9,1 sek. Dabar šį rekor
dą dalinasi 3 amerikiečiai — R. Hay
es, J. Hines, Ch. Greene ir kana
dietis H. Jerome.

V. Vokietijos trejukė pasiekė nau
ją rekordą moterų 3 x 1500 m. esta
fetiniame bėgime. Jų laikas 15 min. 
40.6 sek.
AUŠROS ŽINIOS

Lengvosios atletikos treniruotės 
pradedamos gegužės 26 d. Jos vyks 
kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 
nuo 7 v.v. Parkdale gimnazijos sta- 
dijone (Queen & Close, prie Lans
downe). Treniruotėm vadovaus Algis 
Malinauskas, talkinamas Algio že
maičio ir Algio Žaliausko. Norį tre
niruotis lengvojoj atletikoj prašomi 
nurodytomis dienomis atvykti į sta- 
dijoną Artimiausios numatytos leng
vosios atletikos pirmenybės — birže
lio 28 d. tarptautinės lietuvių-ukrai
niečių Toronte, liepos 26-27 š. Ame
rikos baltiečių Klevelande.

Toronto gimnazijų pirmenybėse Ri
čardas Petronis išsikovoję III v. šo
kime į augštį 5’2” ir II v. 100 j. 
kliūtiniame bėgime.

Aušros klubo uždaras golfo turny
ras — šį šeštadienį, 1 v. p.p., King 
City golfo aikštėje.

Š. Amerikos lietuvių stalo teniso 
pirmenybėse jaunių klasėje Almis 
Kuolas išsikovojo I v., Liudas Kle- 
vinas II v. ir Paulius Klevinas III v.

Ateitininkų žinios
Ekskursija Wasagon — šį šešta

dienį ir sekmadienį. Kviečiami visi 
tėvai ir vaikai Pageidautina, kad 
šeimos vyktų kartu. Neturį savo auto
mobilių prašomi kreipti į Z. Gir- 
dauską tel. 533-0342. Pasiimti mie- 
gamaišius nakvynei ir maisto. Bend
roje virtuvėje bus gaunama tik ka
vos ir kartą į dieną bus išvirta sriu
bos. Jeigu atsirastų daugiau, neturin
čių automobilių, sekmadienio rytą 
bus pasamdytas autobusas. Pageidau
jama, kad kuo daugiau nuvyktų šeš
tadienio rytą. Ekskursijos tikslas: 
stovyklavietės išvalymas ir veiklos 
metų užbaigimas. Mišios sekmadienio 
rytą stovyklavietėje bus 10 v.

Jau laikas registruotis į vasaros 
stovyklas. Wasagoje ateitininkų sto
vykla jaunučiams ir vyr. mokslei- 
viamr bus nuo liepos 6 iki 19 d. 
Jaunučiai priimami nuo 7 m. am
žiaus, kuriems bus atskira programa 
ir vadovybė. Dainavoje — vyr. moks
leiviams stovykla bus birželio 22 — 
liepos 5 d., jaunučiams liepos 6 — 
19 d Stovyklų reikalais informacijas 
teikia V. Kolyčius.

Tėvų komitetas dėkoja Kleopui Da- 
lindai iš Bramptono už paaukotas gė
les pyragų išpardavimo proga.

Sveikiname Vidą Tamulaitytę, 
daug padedančią ateitininkų jauni
mui, susituokusią su dr. Arūnu Dai- 
lyde.

Skautų veikla
• Visų sveikinimai ps. dr. A. Dai- 

lydei ir V. Tamulaitytei, sukūrus lie
tuvišką šeimą.

• Tradicinė skautiška 50-ties sa
vaičių ruoša vasaros stovyklai netru
kus visuose vienetuose baigsis. Kas 
dar ko nespėjo, tepaskuba. Septin
toji Romuvos stovykla prasidės lie
pos 19 d. Pirmąją savaitę stovyklaus 
mažieji, antrąsias dvi — skautai-tės. 
Laukiama didelio būrio iš Detroito. 
Registracijos lapai per vienetų vado
vus pasieks tėvus iki birželio 1 d. 
Nedelskime registruotis. Mokestis už 
vieną savaitę vienam asmeniui $23, 
dviem — $38, trim — $45; už dvi sa
vaites vienam asmeniui — $40, dviem 
— $65, trim — $80. Registracijos 
mokestis $3. Stovyklos reikalu infor
macijas teikia “Šatrijos” ir “Ramby- 
no” tuntininkai.

• Mamyčių dėmesiui! Septinta jai 
Romuvos stovyklai telkiamos šeimi
ninkės. Registruotis kviečiamos 
per vienetų vadovus, tuntininkus ar
ba paskambinti s. I. Meiklejohn tel. 
291-1092. Seimininkių dar trūksta, 
ypač antrai ir trečiai savaitei.

• Birželio 8 d. s. kun. A. Saulai- 
tis, SJ, atvyksta į Torontą. Ta proga 
iškilmingos primicijų Mišios įvyks 3 
v. p.p.. Prisikėlimo bažnyčioje, šiose 
Mišiose “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tų skautai-tės dalyvauja organizuotai. 
Didžiojoje salėje įvyks primicijantui 
skiriamas priėmimas su sveikinimais, 
vaišėmis ir menine dalimi. Skautiškas 
jaunimas ir visi vadovai-vės kviečia
mi šioje šventėje dalyvauti, č. S.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame draugams, 

pažįstamiems ir giminėms, prisidėju
slėms prie mūsų įkurtuvių ir bran
gios dovanos. Ypatingą padėką reiš
kiame rengėjams — I. H. Matušai- 
čiams ir A. V. Dobilams, įdėjusiems 
tiek daug darbo ruošiant tą puikų va
karą. kurio mes niekuomet neužmir
šim. Taip pat dėkojame mieliems tė
vukams Stunguriams ir Ž. Stunguriui 
už atskirą dovaną. Nuoširdus ačiū 
prisidėjusiems: O. J. Ažubaliams, F. 
S. Ažubaliams, J. A. Bacevičiams, G. 
J. Bacevičiams, p. Buteikiams, p. Bir- 
giolams, p. p: Baltrušaičiams, Dir- 
mantams, Derliūnams, Genčiams, A. 
Jonuškaitei, Jurėnams, V. Kasperavi
čiui, Kiršinams, Kniukštoms, Kale
sinskui, Campbell, Marcinkevičiams, 
Mačiams, D. B. Mačiams iš Hamilto
no, Ne^erauskams, Prakapams, Par- 
gauskams, Pečiuliams, K. Pajaujui, 
E. Stunguriui, p. Šulcui, Tamoševi- 
čiams, Vaitkams, Vilkams, Žiurins- 
kams. Kowirlew.

Visiems dėkingi —
Aldona ir Alfonsas Stunguriai

Nuoširdžiai dėkoju ŠALFASS-gai, Toronto “Vyčio” 
klubui ir visiems duosniesiems tautiečiams, aukojusiems 
lėšų padengti mano kelionės išlaidoms i pasaulines stalo 
teniso varžybas Miunchene, Vakaru Vokietijoj —

Violeta Nešukaitytė

Mylimai MAMYTEI Lietuvoje mirus, 

V. TAUTKEVICIENĘ 

nuoširdžiai užjaučia —

J. Č. Kūrai D. St. Naikauskai
A. V. Čerškai

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

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

Lawrence G. Odette
Morley D. Hogle
Directors

F. SENKUS REAL ESTATE 
1997 Dundas St. W. . Tel. 533-4414
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

JANE — BABY POINT, apie $4.90Q 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. . i
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 tributis, 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. K E R B E R I S
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
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

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

PARAMA
DUODAME 

mortgičius iš 7!4% 
asm. paskolos iš 7Vž%

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

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

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

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

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

VYT. MORRIS, A. KLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKE) VISTOSKI

GERIAUSIA MĖSA 
ir 

SKANUMYNAI

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

i krautuvėse

AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS 
KRAUTUVĖSE 

tip-top MEATS
1727 Bloor St. West (High Park). Tel. RO 6-4982 

Yorkdale Shopping Centre 783-8866

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

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 
Rindleto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas 5-riems metams ir ilgian niuazeu, f Q (CHUCK) ROE. Tel. 3824777.

Lietuviškai visais Šildymo reikalais kreiptis: SL Prakapas 
tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.
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BALIO MASKELIŪNO fjįįįįį^
DRAUDOS ĮSTAIGA X~y^Z

Tel. 251-4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUA NARYS j

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė į
Mii i^ii w> — ■ i im i

aozukas ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM 
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ
PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Ave., 
TeL 531-6165 

Dirbtuvė

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU

BE MUITO DOVANOS:
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.
o 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, telefonueti 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 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL p. p.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
BALTIC EXPORTING CO.

480 RONCESVALLES AVE. 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 Res. tel. LE 6-5363

Sav. A. B. Beresnevičius 
343 RoncesvaUes Avė 

Toronto 3
(TARP GRANADIER RD. IR NEEPAWA AVĖ) 

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

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

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

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

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

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

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

►

TO EUROPE

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

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 f 
2264 DUNDAS St W.

LE. 5-9130 
(International Auto Body) 

Towers — Loblaw's kiemas 
Įvažiavimas tiesiai H 

Dundas gatvės.

NAUJAS SKYRIUS: 
295 RoncesvaUes Avė., 

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

Ket. ir penkt. 9—9 vaL

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.

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT. 
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

Visu rūšių automobiliu išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius antornoata Jenas Jurėnas 

410 BATHURST ST. 
Tel WA 1-3225 arba WA 4-1901

ST. CATHARINES, ONT.
voje ir vargstančios Silūro tremtyje 
bei kitur, paskui buvo pasveikintas ir 
gražiu gėlių puokštėmis apdovanotos 
naujai atvykusios iš Lietuvos — O. 
Meškauskienė ir A Jakubonienė (at
vykusi ilgesnių atostogų pas savo sū
nų ir marčią Z. B. Jakubonius). Taip 
pat buvo pagerbta ir gėlių puokšte 
apdovanota viešnia iš Toronto dr. O.

valgiai, šio pasirodymo proga mūsų Gustainienė. Po simbolinę gėlytę bu- 
~ ’ .................................... vo įteikta ir kiekvienai minėjime da

lyvavusiai motinai. Dr. O. Gustainie
nės gražia paskaita mūsų kolonijos 
lietuviai liko sužavėti ir gražiausi at
siliepimai vis kartojami. Prelegentės 
parinktas taiklus žodis, realūs-gyve- 
nimiški palyginimai Lietuvoje ir šia
me krašte bei gili mintis visiems įstri
go širdin. Meninę programą atliko 
mūsų atžalynas, vadovaujamas L. Gri
gaitės ir B. Kuraitės. A. Bogušytė 
pagrojo du dalykus akordeonu kaip 
talentinga muzikė ir susilaukė ilgo 
publikos plojimo. Atkreipė į save dė
mesį ir K. Kuraitė. Jinai ir chore dai
nuoja, ir deklamuoja, ir pasilipus ant 
augštos kėdės pianinu skambina. Me
ninėje programoje dar dalyvavo N. 
Gverzdytė, V. šetikaitė, A. Baronas, 
D. šetikaitė, vadovės L. Grigaitė ir 
B. Kuraitė. Negalima praleisti nepa
minėjus ir mūsų lietuviškos koloni
jos gausaus dalyvavimo šioje gražio
je šventėje. Koresp.

APYLINKĖS VALDYBA praneša 
kad duosniųjų aukotojų sąraše, pa
skelbtame “TŽ” 20 nr., per neapsi- Kanadoje jos pirmininko St. Banelio 
žiūrėjimą praleista A. Staugaičio pa- vardu. Ta proga reiškiu didelę padė- 
vardė. Be to, vietoje P. Ulbienės tu- ką visiems geraširdžiams aukotojams, 
rėjo būti Z. Ulbinienės pavardė. K. Skrinskas TF įgaliotinis

VIETOJE VYNUOGIŲ — TAUTY
BIŲ PARADAS. Šiemet įprasto vyn
uogių parado nebus. Vietoje jo bus 
tautybių festivalis, pasirodymai are
noje, o po to bendras visų dalyvių 
banketas. Iš ryto visų tautybių vėlia
vos bus iškeltos prie rotušės, didelių 
krautuvių langai pasipuoš tautinėm 
parodėlėm, kuriose bus išstatyti net

Bendruomenės valdyba sušaukė visų 
organizacijų pasitarimą, kuriame nu
tarta lietuvių pasirodymą suorgani
zuoti kiek galint gražiau. Tam reikia 
lėšų, todėl nutarta prašyti aukų tiek 
iš organizacijų, tiek iš paskirų asme
nų. Tam reikalui prie B-nės valdybos 
bus priskirta po vieną atstovą nuo 
kiekvienos organizacijos. Į talką taip 
pat žada ateiti Hamiltono lietuvių 
meninės jėgos.

TAUTYBIŲ FESTIVALIO, kuris 
įvyks š.m. gegužės 31 d., numatytas 
šis tvarkaraštis. Visos grupės dar 
prieš 11 v.r. renkasi j Montebello 
parką. Lake-Midland-Ontario gatvių 
rajone. 11 v. prie miesto rotušės pa
rado dalyvius pasveikins St. Catha
rines miesto burmistras. 11.30 v. pa
rado eisena Church-Queen-St. Paul 
gatvėmis iki miesto arenos. 2-6 v. 
tautybių pasirodymas — meninė da
lis; 8 v.v. susirinkusius pasveikins 
Ontario provincijos sekretorius mi- 
nisteris R. Welch. Po to tautybių pa
radas arenoje. Lietuvių festivalio 
grupę sudarys G. Breichmanienės va
dovaujamo “Gyvataro” meninis vie
netas ir Niagaros pusiasalio skautai 
bei jaunimas. Uniforma: tautiniai 
drabužiai arba skautiška uniforma, 
bet visų vienoda. Parado eisenoje 
bus nešama mūsų tautinė vėliava ir 
atitinkamas plakatas. Visi Niagaros 
pusiasalio lietuviai yra prašomi pasi
tikti mūsų pražygiuojančią grupę ir 
palydėti plojimais. Taip pat ir foto
grafai prašomi užfiksuoti mūsų gru
pę filme. Pabaigai — balius ir šokiai.

Festivalio komiteto lietuvių skyrius 
IŠ LIETUVOS ATVYKO 

Meškausko žmona. Ta proga 
lietuviai surengė priėmimą, 
metu buvo pasakyta kalbų ir 
nimų šiai pagaliau laimingai šeimai. 
Visų B-nės narių vardu tapo įteikta 
atvykusiai graži ir vertinga dovana. 
Tuo būdu pastarųjų kelių metų laiko
tarpyje mūsų vietovėje apsigyveno 
trečia lietuvė, atvykusi pas savo vyrą 
tiesiai iš pavergtos tėvynės. Kor.

MOKSLO METUS UŽBAIGUS. Ku
rie mokyklą lankė, džiaugiasi gražiais 
darbo rezultatais, nes pagal naują, 
beskyrę sistema visi vaikai dirbo su
interesuoti, padėdami vieni kitiem ir 
padarė gražią pažangą. Taip pvz. 
Kristina Kuraitytė pakilo iš trečio 
skyriaus į beveik penkto skyriaus ly
gį. Kiti irgi panašiai. Gi naujai mo
kyklon įstoję pabaigė pirmuosius 
mokslo metus.

Nebesant daug vilčių visus vaikus 
matyti ir ateinančiais metais vienoje 
grupėje, reiktų pagalvoti apie įstei
gimą dviejų grupių ir suradimą dvie
jų mokytojų. Dėl amžiaus skirtumo ir 
nemažo vaikų skaičiaus dvi grupės 
(viena šeštadienį, kita sekmadienį) 
išspręstij visas problemas. Tėvas

MOTINOS DIENOS proga motinų 
intencija pamaldas atlaikė ir pamoks
lą pasakė par. klebonas kun. B. Mi
kalauskas, OFM. Parapijos salėje mi
nėjimą pradėjo KLB mūsų apyl. 
pirm. A Šetikas. Pradžioje buvo pri
simintos ir pagerbtos motinos Lietu-

Prano 
vietos 
kurio 

sveiki-

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 
sutraukiančia v 

hemorojus
Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams. įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai badavo tOKi nuostabūs, kad šis pa- 
gc’-pjimas tęsdavosi daugeli mėnesių.

Tn buvn pasiekta naudoja.it gydo
mąją medžiaga (Bio-Dvne). kuri grei
tai padeda užgvti pažeistoms celėms 
*r sužadina nanin audiniu augima.

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

323 Lakeshore Rd East, Port Credit, Ont.
V. BAČĖNAS

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

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

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

REAL ESTATE BROKER

STASYS DARGIS 481-9560

Mrs. EDNA FERRIER

857-1383 (Town Bolton)

231-6226

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA

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

INSURANCE AGENCY LIMITED
DRAUDIMO AGENTŪRA

Verslininkų ir bendrovių mokesčiai
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

karnas, bet bus išmokėtas tar
nautojui išėjus į pensiją arba 
bendrovę likviduojant. Tai daro
ma sąmoningai išvengti augšto 
mokesčių nuošimčio, kol tarnau
tojas dirba ir gauna iš bendro
vės gerą atlyginimą. Tokia ope
racija vadinama atidėto atlygi
nimo planu — “deferred com
pensation”. Tarnautojui išėjus į 
pensiią, tas sulaikytas atlygini
mas išmokamas. Daugumos pen
sininkų pajamos yra mažesnės,

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
\ Atkelta iš 3-čio psl.) 

čų nutarta pasielgti “tėviškai” ir ofi
cialaus smerkimo nedarytu

Gaila, kad žmonės, užuot dirbę 
konstruktyvų darbą, spaudoje užsi
ima kiršinimu. Liūdna ir dėlto, kad 
mūsų Bendruomenės, suvažiavimai, 
kurie turėtų spręsti opius kultūri
nius klausimus, užsiima tik tarpusa
vio “apsišaudymu”, o rimtiems svars
tymams laiko nebelieka.

“CHICAGO SUN-TIMES” DIEN
RAŠTIS paskelbė dviejų dalių 
straipsnį apie Čikagos katalikišką
sias mokyklas, šio dienraščio gegu
žės 7 d. laidoje yra plačiai kalbama 
apie švč. Mergelės Marijos Gimimo 
pąr. mokyklą Marquette Parke, kaip 
apie vieną geriausių Čikagos arki
vyskupijoje. Rašoma, kad apie 80% 
šios mokyklos mokinių iš 587 bend
ro mokinių skaičiaus yra antrosios 
kartos lietuviai, kurių tėvų daugu
ma mažai kalba angliškai. Likusie
ji mokiniai, kuriuos mokytojai va
dina “amerikonais”, yra trečios ar 
ketvirtos kartos lietuviai. Pažymima, 
jog kiekvieną popietę vaikai pusva
landi mokomi lietuvių kalbos, istori
jos ir kultūros, ši mokykla, kaip ir 
kitos tautinės mokyklos, kuri buvo 
Įsteigta 1929 m., esanti vieta, kur 
susitinka dvi kalbos ir dvi kultūros. 
Laikraštis taip pat įdėjo ir dvi nuo-

JfB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

vartojo 16 savaičių vienus metuspusę metųJIB
Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, gražina natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIB 8 uncijų 
bonka — $5.50. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite JIB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

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

Sault St. Marle, Out.
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS V. Kantonas. Minėjimas baigtas Tau- 

tos hinjU. Didelė padėka priklauso 
J. Stankūnienei, kuri suorganizavo ir 
išmokė tautinių šokių grupę, paruo
šė scenas vaizdelį ir apipavidalino vi
są meninę programą. Po meninės 
programos pasilinksminta, šiltą vaka
rienę skaniai pagamino ir visus pa
sotino šeimininkės — J. Pareigienė 
ir V. Girdzevičienė. Minėjimą suor
ganizavo apylinkės valdyba. Sekma
dieni mūsų kapelionas kun. Aug. 
Sabas motinų intencija atlaikė lie
tuviams pamaldas. Minėjime ir pa
maldose tautiečiai gausiai dalyvavo.

gegužės 10 <L šiemet skyrėsi nuo visų 
iki šiol buvusių ir geriausiai pavyko. 
Ukrainiečių salėje visą minėjimą — 
tiek oficialią, tiek meninę dalį atliko 
mūsų jaunimas. Paskaitą skaitė stu
dentė Aldona Kaminskaitė. Meninėje 
dalyje suvaidintas vieno veiksmo Lie
tuvos kaimo vaizdelis “Klumpės”. 
Klara Goldbergaitė paskaitė “Laišką 
Motinai”. Sesės Laima ir Rūta Mo
tiejūnaitės padainavo dainą “Motu
lei”. Deklamavo mūsų mahejL Pa
baiga: tautinių šokių grupė pašoko. 
Pranešinėjo Jūratė Kaminskaitė, 
akordeonu tautiniams šokiams grojo

VANCOUVER, B.C.
TAUTOS FONDUI per Vasario 16 

minėjimą aukojo: po $20: J. Maci
jauskas, J. Kartis; $15: P. Vilenčikas; 
$10: V. Kulnys ir p. Sakalauskas; $9: 
A. Baronienė; po $5: V. Stanulis, J. 
Gulbinas, A. Stalionis, K. Vanagas, A. 
Smilgis, J. Raudonis, A. Janušonis,
A. Bubnys, K. Skrinskas, A. Wileyto,
B. Vileita, A. Kenstavičius; $4: L. 
Klimavičienė; $3: B. Radzevičius; 
$2: A.Kaulius, V.Kandrota, M. Artima- 
vičius, F. Skrinskas, Z. Kaulienė, V. 
Povilėnas, O. Gulbinienė, Pr. Jukna, 
P. Skučas, E. Gumbelis, J. Šmitas, V. 
Matulis, V. Skabeikis, A. Venckuvie- 
nė, J. Kokulienė, J. Urbonas, W. Aš- 
monas; po $1: X. Y., A. Mačiulaitis, 
R. Kulnytė. Iš viso — $188. Ši suma 
persiųsta Tautos Fondo Atstovybei

negu dirbančiųjų, todėl tokia al
gų politika sumažina tarnauto
jo mokesčius tarnybos metu.

Red. prierašas. Br. Vaičaitis, auto
rius trijų rašinių apie Kanados mo
kesčius, yra gimęs Lietuvoje; baigęs 
Vytauto Didžiojo universitete teisių 
fakulteto ekonomikos skyrių; dirbęs 
Lietuvos Banko Šiaulių skyriuje; Ka
nadoje gyvendamas korespondenci- 
nlu būdu baigė buhalteriją Čikagoje 
Le Salle universitete; dirba buhalte
riu įmonėse, kur dažnai susiduria su 
Kanados mokesčių sistema.

traukas, kuriose matomi lietuvių mo
kyklos mokiniai.

ŠV. KAZIMIERO KAPINIŲ atlie- 
tuvinimo komitetas, kuris paskuti
niu metu buvo kiek nutilęs, vėl ža
da suaktyvinti savo veiklą. Kalbantis 
su to komiteto nenuilstančiu pirmi
ninku Algiu Regiu, paaiškėjo, kad 
artimoje ateityje numatomas viešas 
masinis susirinkimas Lietuvių Audi
torijoje. Kadangi reikalai nebeina 
geryn, tai numatomi piketavimai — 
šį kartą prie pačių kapinių per 
jų puošimo šventę — gegužės 30 d. 
Komitetas turi nemažai vargo net ir 
tarpusavyje: šį kartą skirtingą pozi
ciją užėmė Liet. Katalikų Federaci
jos atstovas. Tikimasi, jog bus gali
ma apginti bendruosius lietuvių in
teresus.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. “Užsie
nio Lietuvių Spaudos Metraštis”, ap
imąs 1967 m., neseniai pasirodė Či
kagoje. Tai 64 psl. leidinys, skirtas 
lietuviškajai bibliografijai. — Aka
demija komunistų ir nacių kanki
niams pagerbti įvyko gegužės 11 d. 
Jaunimo Centre. — Pedagogas Pet
ras Maldeikis, parašęs nemažai kny
gų švietimo klausimais, serga Šv. Kry
žiaus ligoninėje. — Čikagos “Litua
nikos” futbolininkai vietos futbolo 
varžybose smarkiai pralaimėjo (1:8) 
ukrainiečių “Lions”.

Dėmesio filmų mėgėjai! 
Du geriausi lenkiški filmai: 

“HALKA” 
pagal SU Moniušką ir priedo 

puiki komedija 
“PONO ANATOLIJAUS 

SKRYBĖLĖ” 
Įsidėmėtini seansai — 

GEGUŽĖS 22 iki 29 D.

Brighton kino 
teatre,

127 Roncesvolles Ave.; 
tel. 532-2710

Kasdieną vienas seansas 7.30 v.v.
Sešt. ir sekmad. nuo 5 ir 8 v. v.

Sekantys du pilno ilgio filmai — 
GEGUŽĖS 31—BIRŽELIO 3 d.d.:
“GYVENIMO MOKYKLA”, 
tikra gyvenimo meilės drama, 
be to, nuotykingas džiunglių pa
slaptingo gyvenimo spalvotas 

filmas:
“DŽIUNGLIŲ TAKAIS” 

Tai geriau, negu cirkas. Reikia 
pamatyti, kad patikėtum, ką fil

mas gali parodyti.
NEPRALEISKITE PROGOS!

Pajieškojimai
Jieškau savo pusbrolio Andriaus 

Stankevičiaus iš Murmuliškių km., 
Degučių valse., Zarasų apskr. Jis ku
rį laiką dirbo Manitoboj, Kanadoj. 
Rašyti: Antanas Rūkstelė, 3549 West 
66th Place, Chicago, Illinois, U.S.A

SALES AND SERVICE x .
I Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai Parduodamos

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su praktika 
1000 College St., • LE. 1-3074 * sav. p. uzban.

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

296 BROCK AVĖ. (tarp Dun-Dioor Aurorire viarage das ir college). Tet 531-1305

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

(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

DR. V. J. MEILUVIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

iĮ

Kabineto telefonas LE 4 - 4451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 
(į rytus nuo Dufferin Št.)

DR. N. NOVOSICKIS 
dantų gydytojas 

794 BATHURST ST. 
(kampas Bloor & Bathurst) 

Tel. 534 -3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR įvairius kilimus 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

AL DUDA

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

Komercinio, privataus turto ir automobilių draudimas

Finansavimas — Bonds — Mortgage garantijos.

Žentas
Laukiniuose Amerikos vaka

ruose kaubojus atvedė pas gy
dytoją smarkiai šlubuojantį jau
ną vyrą:

— Daktare, pagelbėkite mano 
žentui. Aš vakar peršoviau jam 
koją.

— Gėda šaudyti į savo žentą! 
— tarė gydytojas.

— Kai aš į jį šoviau, jis dar 
nebuvo mano žentas.

Patarimas turistams
Okupuotos Lietuvos humoro 

laikraštis “šluota” pataria atsi
vežti:

“šiukšlių dėžę, stalinę lempą, 
grafiną vandeniui, radijo tašką, 
kablį rankšluosčiui pakabinti, 
kėdę svečiui pasodinti ir dar ki
tų smulkmenų. Jeigu, atvykus į 
Druskininkus,* jums pavyks “Tu
risto” viešbutyje gauti kambarį, 
kuriame išvardintų daiktų nera
site, tad natūralu, jog už vieną -----. jums 

ir 10
parą tokiame kambaryje 
tesks sumokėti tik 2 rb.

Autobuse
Gerokai įkaušęs ateistas, pa

stebėjęs žalia savęs sėdintį dva
siškį, sako:

— Aš neisiu į dangų, nes jo 
nėra.

Dvasiškiui į tai nekreipiant 
dėmesio, ateistas šaukia dar gar
siau:

— Aš neisiu į dangų, nes jo 
nėra!

Pagaliau prabilo ir dvasiškis, 
bet labai taikiu tonu:

— Brolau, tai eik į pragarą, 
tik ne taip garsiai...

Kepti ar virti?
Viena jauna šeimininkė išme

tinėja:
— Aš labai nepatenkinta to

mis virėjų knygomis, kurios pa
taria pridėti porą kiaušinių, 
bet niekur neparašo, ar tie kiau
šiniai turi būti kepti ar virti...

• Liūdna klausantis muzikos 
be žodžių, bet dar liūdniau klau
santis muzikos be muzikos. M. 
Tvainas. Parinko Pr. Alš;

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, 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 RoncesvaUes Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate 

II aukštas — įėjimas iš 
Howard Park Ave.

Telefonai: istaiS°s namų 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.

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 RoncesvaUes Avė. (prie How 
ard Park Ave.) Kabineto telefoną- 
LE 1-4251. Darbo valandos nuo 16 
vaL ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL p< 

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

OKULISTAS

M. L U N S K Y, O.Da, M.S.C.

470 College St Toronto

Tel 921 - 3924

Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

naudoja.it
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Lietuvos laisvės paminklo ir kankinių koplyčios pašventinimo 
iškilmės - gegužės 31 ir birželio 1 - šeštadieni ir sekmadieni. 
Dalyvaus vyskupas T. B. Fulton, prel. J. Balkūnas, gen. konsulas <1. Žmuidzinas, Čiurlionio Ansamblis

Šventinimo apeigas atliks vysk. T. Fulton, pa
mokslų sakys prel. J. Balkūnas, Mišias atnašaus 
keletas kunigų. Bus uždegtas laisvės žibintas, 
dalyvaujant buvusiems Sibiro tremtiniams, kūrė- 
jams-savanoriams ir 1941 m. sukilimo atstovams. 
Organizacijos dalyvauja su vėliavomis.

__________ KLB Toronto apylinkės valdyba ir 
Lietuvių Kapinių Taryba

8 psl • Tėviškės Žiburiai • 1969. V. 22 — Nr. 21 (1008)

ŠEŠTADIENĮ, gegužės 31 — Čiurlionio An
samblio koncertas Ryersono instituto teatro salėje 
(Gerrard ir Victoria gatvių sankryžoje). Pradžia 
7.30 v. v. Bilietų kainos $4, $3, $2; pradžios 
mokyklos mokiniams — 50 et. Bilietai gaunami 
iš anksto Margio vaistinėje tel. LE 5-1944, abie

Visus tautiečius iš Kanados ir JAV-ių kviečiame dalyvauti

•J TORO NT
5v. Jono Kr. par. žinios
— šį sekmadienį — Sekminės, Šv. 

Dvasios atsiuntimo šventė.
— Sutvirtinimo sakramentą gegu

žės 18 d. priėmė 65 asmenys. Dė
kojame vysk. V. Brizgiui už atsilan
kymą, sutvirtinimo apeigas ir turi
ningą. jaunimui taikytą pamokslą.

— Gegužės 21 d. iš parapijos baž
nyčios liet, kapinėse laidojamas a.a. 
Juozas Murza, 71 m. Velionis ilgo
kai sirgo; mirė Šv. Mykolo ligoni
nėje.

— Daug studijuojančio jaunimo 
vasaros atostogų metu jieško darbų, 
žinantieji darbų malonėkite pranešti 
klebonijai.

— Už dviejų savaičių įvyksta di
džiosios iškilmės: koncertas, pamink
lo ir koplyčios šventinimas lietuvių 
kapinėse, šį sekmadienį parapijos sa
lėje bus platinami bilietai į Čiurlio
nio Ansamblio koncertą. Kviečiame 
visus juos įsigyti.

— Nuoširdžiai sveikiname dr. Arū
ną Dailydę ir mokytoją Vidą Tamu- 
laitytę sutuoktuvių proga.

— Šį šeštadienį, 8 v.r., Mišios už 
a.a. Elzbietą Balčiūnienę, mokyklos 
vedėjo P. Balčiūno mamytę, nese
niai mirusią Lietuvoje; 9 v.r. — už 
a.a. Oną Stikliuvienę.

Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Toronto skyriaus dabartinę val
dybą sudaro: pirm. J. Cesėkas, 
vicepirm. A. Plioplys, sekr. V. 
Petraitis, ižd. P. Kvedaras, na
rys informacijai Pr. Bastys.

Prof. gen. St. Dinnantas, vyk
damas į architektų ir inžinierių 
suvažiavimą Otavoje, buvo su
stojęs Toronte pas savo bičiu
lius: aplankė “Tž” redakciją ir 
spaustuvę, kurioje teiravosi apie 
galimybes atspausdinti karinio 
turinio knygą.

Inž. A. Petrušaitis išvyko po
rai mėnesių atostogų Į Europą; 
aplankys Italiją, Prancūziją, 
Portugaliją, Vokietiją, Danija ir 
Rytų Europos kraštus.

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.

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

ATLIEKU VISUS NAMŲ ME- 
DŽIO REMONTO DARBUS. 

TEL. 535-4724.

Fleet Electric Co. Ltd. 1 
ELEKTROS RANGOVAS

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus 

923-7194. Sav. A. Čeponis

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

MUZĖJAUS RETENYBĖ
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

BAROl^ESSA
► • <

BEAUTY SALON
I 2265 BLOOR ST. W. TEL. 762-4252 !
' (kampas Bloor-Durie gatvių). Sav. Alė Kerberienė ;
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CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
VAISOM IR PARDUODAM T.V. b 

STATOM Nt TAISOM T.V. ANTENAS
S32 - 7733

1613 Dundas St W. Sav. R. Svasiulis

Prisikėlimo par. žinios

— Nuoširdžiai dėkojame J. E. 
vysk. V. Brizgiui už Sutvirtinimo 
sakramento suteikimą mūsų jauni
mui gegužės 18 d. Jį priėmė 121. 
Ačiū N. Pr. M. seserims, ypač se
selei Ignei ir jos pasauliečių jauni
mo grupei už paruošiamąsias pamo
kas.

— Mirus a.a. Elzbietai Petraitie- 
nei, artimuosius giliai užjaučiame. 
Velionė palaidota gegužės 15 d.

— Ketvirtadienį, 7 v. Mišios už a. 
a. Vincento vėlę, užpr. p. Girdaus- 
kų; šeštad., 9 v. — už a.a. J. Rač
kauską, užpr. p. Račkauskienės.

— Motinos Dienos novenos Mi
šios — kasdien 8 v. ryto. Gegužinės 
pamaldos šiokiadieniais — po 8 v. 
Mišių, sekmadienį — po Sumos. Sek
madieniais vėlyvųjų Mišių 12.15 v. 
vasaros metu nebus. Paskutinį kartą 
jos bus birželio 1 d.

— Chorų repeticijos: trečiadienį, 
7 v.v. — bendra studentų; ketvirtad., 
7.30 v.v. — bendra suaugusių; penk- 
tad., 6.30 v.v. — bendra vaikų.

— Tradicinis suaugusių choro pa
gerbimas — šį šeštadienį, 7.30 v.v., 
parodų salėje. Visi choristai su ant
rosiomis pusėmis maloniai prašomi 
dalyvauti.

— T. Placidas nuoširdžiai dėkoja 
visiems, kurie savo aukomis jam su
darė galimybes aplankyti Šv. žemę, 
kur išbuvo 2 savaites ir aplankė vi
sas žymesnes vietas.

— Kitą savaitę lankomos šeimos 
Algonquin Ave., Fern Ave. ir Glen
dale Ave:

— Šeimos židinį sukūrusius dr. 
Arūną Dailydę ir Vidą Tamulaitytę 
nuoširdžiai sveikiname ir linkime lai
mingo gyvenimo.

Mokyklos laikraštėliai. Moti
nos Dienos proga Toronto Mai
ronio šeštadieninės mokyklos 
mokiniai išleido trečią nr. “Ki
birkšties”^ Redagavo: R. Grei- 
čiūnaitė, V. Javaitė, S. šarkaitė. 
“Dešimtokų” skyrių globojo mo
kyt. L. Nakrošienė, visą laik
raštėli — mokyt. A. Vaičiūnas. 
Laikraštėlis gražiai iliustruotas, 
pilnas trumpų, įdomių rašinėlių, 
yra nemažai mokyklinio humoro. 
Ypač gražiai parašytas laiškas 
motinai. Atskirą laikraštėli, taip
gi iliustruotą, išleido aštuntųjų 
skyrių mokiniai ir pavadino var
du “Pumpurėliai”. Redagavo: G. 
Andrulis. Ž. šilininkaitė, M. A. 
Vingelytė, N. Žulytė, L. Jagė- 
laitė. A. Šileika, P. Tarvydas, 
D. Misevičiūtė, R. Stulgys, R. 
Ledas; iliustravo — D. Misevi
čiūtė ir ž. šilininkaitė (jos pa
vardė “TŽ” 17 nr. klaidingai at
spausdinta—Žilinskaitė). “Pum
purėlius” globojo mokytojai M. 
Gudaitienė ir P. Besąsparis.

VASAROTOJŲ DĖMESIUI!
Lietuviškos vasarvietės Cape Cod 

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

juose lietuvių bankeliuose ir sekmadieniais para
pijų kioskuose. Vietos numeruotos.

SEKMADIENĮ, birželio 1 — laisvės paminklo 

ir kankinių koplyčios šventinimo iškilmės lietuvių 

kapinėse Port Credit, Ont. Pradžia — 72.30 v p.p.

K. L. K. Moterų Dr-jos Pri
kėlimo parapijos skyriaus susi
rinkimas, paskutinis prieš vasa
rą, įvyks gegužės 25, sekmadie
nį, parodų salėje po Sumos. Kal
bės ir skaidres iš šventosios Že
mės rodys neseniai grįžęs iš il
gos kelionės kun. Placidas Ba
rius, OFM. Kviečiamos visos na
rės ir viešnios. Valdyba

“Dainos” grupės paskutinis 
susirinkimas prieš vasaros ato
stogas — šį sekmadienį, gegužės 
25 d., 3 v.p.p., pas narę V. Ja- 
sinevičienę, 382 Armadale Ave. 
TeL RO 9-5075. Visos narės ir 
šalpai prijaučiančios kviečiamos 
atsilankyti. M. F. Y.

Simpoziumą tema “Senatvė 
Kanados mozaikoje” rengia tarp
grupinis komitetas, kuriame da
lyvauja ir etninės spaudos žmo
nės. Simpoziumas Įvyks šį šeš
tadieni, gegužės 24, 10 v/ ryto, 
Runnymede Public Auditorium, 
357 Runnymede Rd. Dalyvauti 
kviečiami visokio amžiaus asme
nys, priklausą įvairiom tautinėm 
grupėm.

Kun. A. Saulaičio, SJ, Mišios 
Toronte įvyks birželio 8 d., 3 v. 
p.p., Prisikėlimo bažnyčioje. Po 
Mišių parapijos salėje bus nau
jojo kunigo pagerbimas. Visa 
Toronto visuomenė, ypač jauni
mas, kviečiami tose iškilmėse 
dalyvauti.

Št. Catharines tautinių gru
pių festivalis rengiamas gegužės 
31, šeštadienį. Rengėjų komite
tui vadovauja Stephen Ruf, fes
tivali globoja vietinis Folk Arts 
Council. Dalyvauja ir lietuviai. 
Programą žiūr. 7 psl.

Toronto moksleiviai ateitinin
kai išelido šiais metais jau tre
čią nr. laikraštėlio “Pirmyn Jau
nime”. Iš eilės tai 30-tas nr. 
Pirmasis nr. buvo išleistas 1958 
m. Šiais metais laikraštėlį reda
gavo Algis Čepas, talkinamas Al
inio Kuolo. Lino Čepo, Ritos Ko- 
lyčiūtės, Romo Puterio, Euge
nijaus Girdausko. Laikraštėlio 
viršelis papuoštas prasmingu 

- piešiniu — degančiu žibintu. Ra
šiniuose nagrinėjami ateitinin
kams ir aplamai lietuviams 
moksleiviams rūpimi klausimai.

KANADOS ĮVYKIAI
Atkelta iš 1-mo psl. 

gumi. Namų klausimą premje
ras P. E. Trudeau, matyt, buvo 
iškėlęs taktiniais sumetimais 
dėl P. Hellyerio demonstraty
vaus pasitraukimo iš ministerių 
kabineto.

Iš Vašingtono grįžęs krašto 
apsaugos ministeris L. Cadieux 
pranešė federacinio parlamento 
nariams, kad JAV yra pasiryžu- 
sios Kanados šiaurėje esančius 
radaro tinklus pakeisti radaru 
ir elektroniniais įrenginiais ap
rūpintais lėktuvais, šis sumoder- 
ninimas pareikalaus apie $2 bi
lijonų. L. Cadieux pritarė ame
rikiečių sumanymui ir patarė 
įsijungti į jo vykdymą, jeigu Ka
nada nori turėti bendrą š. Ame
rikos žemyno gynybą.

Valstybinė CBC radijo ir te
levizijos bendrovė nutarė atsi
sakyti cigarečių ir tabako rek
lamų, kai pasibaigs su tabako 
bendrovėmis pasirašyta sutartis. 
Priežastis — tabako gaminių 
kenksmingumas žmogaus svei
katai. Reklamų atsisakymas 
CBC bendrovei duos $700.000 
metinio nuostolio. Ši suma ne
sudarys didesnės problemos, nes 
CBC biudžetą padengia valsty-
bės iždas. Reklamomis CBC ne
įstengia išsilaikyti, nors tai su
geba padaryti amerikiečių radi
jo ir televizijos bendrovės, ku
rių didelę programos dalį per
ka’ir pertransliuoja CBC.

VEDUSIU PORAI, neturinčiai vai- 
kų, išnuomojamas vienaaugštis (bun
galow), kuriame galėtų gyventi su 
vyresnio amžiaus pensininku. Yra du 
miegamieji, baldai, apšildomas rūsys 
ir visi modernieji įrengimai. Arti su
sisiekimo ir krautuvių. Skambinti 
tel. 251-3597 po 4 v.p.p. arba savait
galiais betkokiu metu.

ATLANTIC 
valgykla 

1330 DUNDAS ST. W., 
TORONTO 3. 

Tel. LE 3-6045 
LIETUVIŠKI PATIEKALAI 

NA"J| SAVININKAI 

V. ir V. IVANAUSKAI

“TŽ” SKAITYTOJAMS. La
bai pakilus pašto išlaidoms, “T. 
Ž.” administracija nebesiuntinė- 
ja pakvitavimų už prenumera
tas. Įmokėtos sumos įrašomos 
kartotekoje ir pakvitavimų kny
gelėje. Pakvitavimai laikomi ad
ministracijoj, kad iškilus neaiš
kumams būtų galima patikrinti. 
Norintieji gauti pakvitavimus 
prašomi tai pažymėti mokant 
prenumeratą ir pridėti 6 et. paš
to ženklą. Paskiriems prenume
ratoriams tai maža suma, bet ad
ministracijai ji susidaro didelė. 
Tikimės mielų prenumeratorių 
supratimo. Taipgi pranešame, 
kad nuo gegužės mėnesio vidu
rio “TŽ” administracija šešta
dieniais neveikia.

KLB švietimo komisija nutarė 
daryti žygių, kad nuo ateinan
čių mokslo metų visose šeštadie
ninėse mokyklose būtų įvestas 
priešmokyklinis skyrius, kuria
me vaikai būtų mokomi nuo 4-5 
metų amžiaus. Tai bus didelė tė
vams pagalba išmokyti vaikus 
lietuviškai kalbėti, skaityti ir ra
šyti. Tikimasi, kad tuo būdu bus 
pasiekti daug geresni rezultatai, 
nes vaikai iki 6 m. amžiaus la
biausiai viskuo domisi.

Atspausdinti mokytojų diplo
mai. PLB švietimo taryba išlei
do mokytojams atžymėti diplo
mus, paruoštus dail. T. Valiaus, 
atspaustus lietuviškoje “Time 
Press” spaustuvėje Toronte. 
Diplomai yra dviejų spalvų — 
žali ir rudi su kelių kitų spal
vų kombinacija. Specialiai dai
lininko atkurtas Vytauto Didžio
jo laikų šriftas. Diplomai gauna
mi per kraštų švietimo vadovy
bes, kurios gali užsisakyti iš 
PLB švietimo tarybos, 146 Clo
se Ave., Toronto 146, Ont., Ca
nada.

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos — PLIAS 
Kanados 'skyrių suvažiavimas 
įvyko Otavoje gegužės 17 ir 18 
dienomis. Ta proga buvo sureng
ta architektūros, technikos bei 
mokslinių darbų paroda. Paskai
tas skaitė — L. Balsys tema 
“Formos klausimas” ir A. Kul- 
pa-Kulpavičius — “Lietuviškos 
architektūros bruožai Amerikos 
lietuvių pastatuos”. Be to, aptar
ti organizaciniai reikalai ir ap
žiūrėtos Otavos miesto įžymybės..

Teresei Macienei gegužės 11 
d. Mount Sinai ligoninėje pada
ryta ilgai atidėliota inkstų ope
racija. Ligonė jaučiasi gerai.

PADĖKA
Susirgus ir patekus Sv. Juozapo li

goninėn, sulaukiau daug nuoširdumo 
bei artimo meilės. Nuoširdžiai dėko
ju dr. Davidson, dr. Birch, dr. Valad- 
kai, vyr. med. seselei Budrienei už 
priežiūrą ligoninėje. Nuoširdus ačiū 
mane lankiusiems: N. Pr. M. seselei 
Ritai. Tėvui Pauliui, OFM, kun. J. 
Staškevičiui, p. p. Drabotienei, Der- 
liūnams. Vaškelienei, Petraičiams, 
Petkevičiams, Didžbaliams, Delkams, 
Maziliauskams, Užubalienei, Kirši- 
nams, Kupčiūnui, Kozeriui, Lajukui, 
Sabaliauskui, Jurgulienei. Razgaitie- 
nei, Ubeikienei, Galinienei, Ardavi- 
čienei. Bajorynienei, Mrs. Winston, P. 
Kobelskiams. Ypatingą padėką reiš
kiu tiems, kurie man siuntė gėles bei 
kitas dovanas. Net sunku prisiminti 
ir išvardinti. Jūsų visų parodytas man 
nuoširdumas padėjo greičiau sustip
rėti ir pasveikti. Už tai aš jums vi
siems lieku dėkinga —

Adelė Vaitkevičienė

IŠNUOMOJAMAS 3 miegamųjų va
sarnamis su miesto patogumais. Gali
ma naudotis valtimi ir motoru. 140 
mylių nuo Toronto prie Ottee ežero. 
Skambinti vakarais tzl. 277-8717.

COOKSVILLE, ONT., išnuomoja
mas senesnio amžiaus vyrui ar mote
riai kambarys su ar be baldu: galima 
naudotis virtuve. Yra vieta automobi
liui. Tel. 279-9882.

ST. CLAIR-— BATHURST rajone 
išnuomojamas pirmame augšte be 
baldų 3 kambarių ir virtuvės butas 
su garažu. Tel. 651-3536.

SKLYPAI 
VASARNAMIAMS 

$1195 — $50 įmokėti 
GEORGIAN BAY 

tik 89 mylios 
% akro sklypai 

su gražiais medžiais prie 
saulėto paplfidimio 

Brošiūros teirautis tel. 
223-6222 Toronto

Dr. Arūno Dailydės ir Vidos 
Tamulaitytės sutuoktuvės įvyko 
gegužės 17 d. Prisikėlimo šven
tovėje, dalyvaujant gausiam bū
riui svečių. Koncelebracines Mi
šias laikė kun. Placidas Barius, 
OFM, ir kun. Rafaelis šakalys, 
OFM, o proginį žodį tarė kun. P. 
Ažubalis, kuris perdavė jauna
vedžiams ir popiežiaus palaimi
nimą, parūpintą kun. J. Staške
vičiaus. Vestuvinė puota buvo 
surengta “Town and Country” 
Balmoral salėje, kurion susirin
ko labai gausūs svečiai ir vieš
nios iš Kanados ir JAV. Svečių 
tarpe buvo matyti PLB valdybos 
pirm. St. Barzdukas, dr. Z. Da
nilevičius, p. Janula, archit. Ar
vydas Barzdukas, prof. A. Ra
mūnas, inž. A. Zaparackas ir kt. 
Pirmasis jaunavedžius pasveiki
no St. Barzdukas. Po jo sekė — 
kun. Placidas Barius, OFM, kun. 
P. Ažubalis, V. Kolyčius (ateiti
ninkų), gydytojų draugija. Raštu 
sveikino: artimieji giminės iš 
Lietuvos, bičiuliai — iš Niujor
ko, Bostono, Windsoro, Putna- 
mo ir t.t. šių sveikintojų tarpe 
buvo ir gen. konsulas J. žmuidzi- 
nas su Ponia. Padėkos žodį tarė 
jaunavedžių tėvai — p. Dailydė 
ir p. Tamulaitis. Pagaliau pačių 
jaunavedžių vardu dėkingumą ir 
džiaugsmą išreiškė dr. A. Daily
dė. Puotoje dalyvavo nemažai 
jaunimo, kuris savo dainomis 
priminė jaunavedžiams jų ateiti- 
ninkišką ir skautišką veiklą. Pil
nas humoro buvo pranešėjas Ar
vydas Barzdukas, nuotakos gi
minaitis. Visi dalyviai džiaugėsi 
nauja lietuviška pora ir linkėjo 
sėkmės naujame kelyje.

Laima Švėgždaitė, KLB Toronto 
apylinkės pirmininkė, atidaro 
Motinos Dienos minėjimą ir šeš
tadieninės mokyklos mokslo me
tų užbaigos iškilmę

Nuotr. S. Dabkaus
Ontario etninės spaudos są

jungos narių susirinkimas įvyko 
gegužės 14 d. “Tž” patalpose. 
Dalyvavo apie 25 nariai — re
daktoriai bei leidėjai. Pirminin
kavo slovėnų red. V. Mauko, 
šiuo metu einąs sąjungos pirmi
ninko pareigas. Prof. J. Vojcie- 
chowski iš Otavos padarė prane
šimą apie Toronte rengiamą Ka
nados slavistų suvažiavimą. Jį 
papildė rengėju komiteto narė 
p. Grabowska. Kanados etninės 
spaudos federacijos pirm. dr. J. 
Kirschbaum painformavo apie 
redaktorių delegacijos žygius 
Otavoje, kur didelio palankumo 
nerasta. Ontario turizmo minis- 
teriios atstovas pateikė ekskur
sijos planą į Ontario šiaurę. Nu
matoma, kad ekskursija įvyks 
birželio 21-28 d.d. Visų bendras 
nusiskundimas — bloga pašto 
tarnyba. Ligšiolinės pastangos 
nieko nepagerino.

500 portugalų dalyvavo de
monstracijoj. reiškiančioj pro
testą nrieš savo tautiečio Angelo 
Nobrega žuvimą nuo policijos 
kulkos. Policija aiškina, kad tai 
buvo nelaimingas atveiis — kul
ka iššovė susikibus nolicininkui 
su A. Nobrega, bandžiusiu nepa
klusti. Portugalu kataliku kuni- 
as A. Cnnha, dirbąs St. Marv’s 
parapijoj kaip ju klebonas, kri
tikavo demonstracijos rengėjus; 
es-» tai nerankstvvas žygis, rei
kėję nalaukti tyrinėjimo duome
nų. Toronte yra apie 40.000 por
tugalu.

Tautini” cnmių laikraščiu at
stovai. pakviesti Ontario socia
liniu reikalu ministerio J. Ya- 
remkn aplankė įvairiais ištaigas 
— vaiku darželius, seneliu prie
glaudas. invalidų dirbtuves. Eks
kursijoje dalyvavo 25 asmenys.

O MONTREAL
Aušros Vartų par. žinios

— Raimundas Piešina, Aleksandro 
ir Valentinos sūnus, ruošiasi tuoktis 
su Kathleen McGuire Šv. Augustino 
parapijoje, St. Bruno, Que.

— Kun. J. Bertašius Winnipege 
prašo pranešti, kad šiais metais rug
pjūčio 15-25 d. bus organizuojama 
visos Kanados jaunimo stovykla Win
nipege. Norintieji gauti smulkesnių 
informacijų rašykite kun. J. Berta 
šiui, 432 Elgin Ave., Winnipeg 2. 
Man Montrealiečiai irgi organizuoja 
savo stovyklas: bus ateitininkų ir 
skautų stovyklos.

— Gavome ilgą Montrealio arki 
vyskupo pranešimą, kuriame jis in
formuoja, jog popiežius suteikė tei
sę seminaristams, vienuoliams-broliu- 
kams ir taip pat pasauliečiams reika
lui esant padėti dalinti Komuniją. Ar 
yra pakankamas reikalas, nuspren
džia parapijos klebonas.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $184.73.

Kun. J. Gaudzei, išvykstan
čiam iš Montrealio, rengiamos 
išleistuvės Šv. Kazimiero par. sa
lėje gegužės 24, šeštadieni, 8 v.v. 
Programoje — oficialioji dalis ir 
vakarienė. Rengėjai — parapi
jos taryba ir komitetas kviečia 
visus tautiečius dalyvauti. Kvie
timai suaugusiems — S3, moks
leiviams — $1. Informacijas tei
kia Petras Adamonis tel. 722- 
3545.

Mokslo metai šeštad. mokyk
lose užbaigiami egzaminais ge
gužės 31 d. Egzaminai lituanisti
niams kursams — gegužės 24 d. 
Iškilmingas mokslo metų užbai
gimas lituanistiniams kursams 
bus A V par. salėje gegužės 31, 
šeštadienio vakare, o pradžios 
mokyklai — Šv. Kazimiero pa
rapijoje su 11 vai. pamaldomis 
ir aktu salėje birželio 1 d. — 
Dėkojame kun. dr. Pranui Gai
dai, “Tėviškės Žiburių” redak
toriui, už $30 auką lietuviškoms 
mokykloms. Vasario mėnesį mo
kykloms remti ruoštas koncer- 
tas-vakarienė davė $355 pelno. 
Dėkojame Daliai Viskontienei ir 
kvartetui iš Toronto. — Mokestį 
už mokslą iš 72 šeimų jau sumo

PASAULIO ĮVYKIAI
Atkelta iš 1-mo psl.

mas prezidento pareigas laikinai 
einąs senato pirm. Alain Poher. 
Gaullistų kandidatas G. Pompi
dou jau yra atsidūręs antroje 
vietoje. Kadangi pirmuosiuose 
rinkimuose nė vienas kandida
tas turbūt nesurinks 50% bal
sų, perrinkimuose kova vyks 
tarp A. Poher ir G. Pompidou. 
Atrodo, komunistų ir kairiųjų 
partijų balsai tada bus atiduoti 
A. Poher, nors Maskva daro 
spaudimą prancūzų komunis
tams. kad jie balsuotų už gaul- 
listą G. Pompidou, kuris yra de
šinio sparno politikas. A. Poher 
save laiko vidurio linijos atsto
vu ir yra priimtinesnis komunis
tams bei socialistams.

Čekoslovakijos kompartijos 
sekr. G. Husako cenzoriai su
spendavo penkis savaitraščius ir 
mėnraščius. Leidimas buvo at
imtas Rašytojų Sąjungos savait
raščiui “Listy” ir žurnalistu Są
jungos žurnalui “Reporter” už 
ideologinės linijos nesilaikymą. 
Šie du leidiniai nuo sovietinės 

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

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

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

S-tos "Lite" nr. 752D

A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG#D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

6695 - 35-to Ave., Rosemount (kampas St. Zotique)
Montreal, 36 Que. Tel. RAymond 7-312f

Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 1030 iki 12.30 v„ ■
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant Šeštadienius. I 

Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. I
3907 Rosemount Blvd., teL 722-3545. Dieną — penktadieniai* nuo 1 ik.

t C I I T A Q 1 ’ ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET t
L 1 1 H U MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827 /

DUODA PASKOLAS:

Asmenines iš ........   9 %
Nekiln. turto iš ____ _ 8.5%
įskaitant gyvybės draudimą 
iki $10.000.

MOKA UŽ: >
Depozitus ____  ..... .... 5.0%
Šerus (numatyta) ____ 5,5%
Term. ind. 1 metams 7.0 %
Term. ind. 2 metams 7.25%

JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%)

Term. ind. 3 metams ..... 7.25%
Nemokamas gyvybės draudimas

— iki $2.000 šėn| sumos.

6 v»L ir vakarais — pinnad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgalius.

kėjo 70 šeimų. Dėkojame. Ti- 
iramos galimybės sekantiems 
mokslo metams gauti vieną mo
kyklą prie pat Berri — DeMon- 
tigny Metro stoties. Tėvų k-tas

Naują knygą prancūzu kalba 
parašė Montrealy pasižymėjęs 
žurnalistas Alain Stanke-Stanke- 
vičius. Ji pavadinta “J’aime en
core mieux le jus de bettera- 
ves!” (Aš tebemėgstu burokų 
sunką). Leidėjas — “Les Edi
tions de l’Homme”. Kaina — 
$2.50. Tai vaiko pergyvenimai iš 
II D. karo metų. Ilgoką ištrauką 
iš šios knygos paskelbė savaiti
nis dienraščio “La Presse” prie
das “Perspectives”, pridėdamas 
autoriaus nuotraukų ir platoką 
paaiškinimą. Jame sakoma, kad 
autorius yra gimęs Lietuvoje 
1934 m. birželio 11 d. ir kad jo 
tikroji pavardė esanti Aloyzas- 
Vitas Stankevičius. Trumpai at
pasakota autoriaus biografija, jo 
dienos Wuerzburge, Paryžiuje. 
Paminėta, kad vėliau ši knyga 
bus išleista ir Paryžiuje. Iš pa- 

, teiktos ištraukos matyti, kad 
pergyvenimai aprašyti labai gy
vai ir intriguojančiai.

“žmogus ir jo pasaulis” paro
dos bilietus jau galima įsigyti 
“Lite”. Sezoninių bilietų kaina 
suaugusiems virš 18 m. šiemet 
tik $12, o jaunuoliams nuo 6 
iki 18 m. — $7.50. Vaikai iki 
6 m. įleidžiami nemokamai. Pa
roda atidaroma birželio 12 d. 
Nupirkę sezoninius bilietus iš 
anksto dalyvaus įvairių vertingų 
dovanų loterijoje. Norintieji lo
terijoje dalyvauti turi pranešti 
nusipirkto bilieto numerį, pa
vardę, adresą ir telefoną: Post 
Office Box 1969, Montreal 101, 
Que: Atrodo, kad montrealie- 
čiams geriau apsimokės pirkt 
sezoninius bilietus nei dieni 
nius, nes dieninių blietų kaina 
yra $2.50 ir jokios nuolaidos nei 
dabar, nei vėliau nebus.

“Lito” namų statybos klausi
mui studijuoti sudaryta komisija 
iš P Petronio, J. šiaučiulio, V. 
Piečaičio, J. Ladygos ir P. Ru- 
dinsko. Pr. R.

okupacijos pradžios buvo pa
grindiniai liberaliųjų reformų 
propaguotojai ir gynėjai. Slova 
kų Moterų Sąjunga specialiu 
raštu kreipėsi Į kompartijos 
sekr. G. Husaką,’ reikalaudama 
sutvarkyti tiekimą ir pristatyti 
pakankamą maisto kiekį į par
duotuves. Naują krizę gali su
kelti dviratininkų lenktynėse iš
krėstas pokštas. Varšuvos tele
vizijos pranešimu, Varšuvos — 
R. Berlyno dviratininkų “taikos 
lenktynėse” šiaurinėje Čekoslo
vakijoje ant plento buvo paber
ta vinių, kurių dėka pusei da
lyvių padangos išleido orą. 
Lenktynėse čekoslovakai neda
lyvavo. Vinys, atrodo, buvo re
vanšas Varšuvos Sąjungos kraš
tų dviratininkam už invaziją.

Varšuvon atvyko Tėvų jėzui
tų vienuolijos vadas Pedro Ar- 
rupe. SJ. Aerodrome jį sutiko 
150 lenkų kunigu. Vizito tikslas 
greičiausiai liečia popiežiaus 
Pauliaus VI kelionę į Lenkiją, 
jeigu būtų gautas W. Gomulkos 
sutikimas.




