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Nuomonės ir akmenys
Gyvename Amerikos universitetų studentų riaušių, demonst

racijų, smurto laikotarpį. Jau kelinti metai sklinda Amerikos 
universitetuose protesto bei revoliucijos dvasia. Tiesa, nėra tai 
vien Amerikos išradimas — Europos universitetuose, ypač Pran
cūzijoj ir V. Vokietijoj, taipgi netrūksta protesto nuotaikų. Pro
testo bei revoliucijos dvasia tapo aplamai jaunimo laikysena ir 
net mada. Jaunieji dabar protestuoja prieš viską, ypač prieš bet- 
kokį autoritetą — tėvų, mokytojų, kunigų, policininkų, teisėjų ir 
t. t. Esą reikia kovoti prieš esamą tvarką — “establishment”. 
Kodėl reikia, retas kuris gali paaiškinti, o dar labiau formuluoti. 
Net ir iš tų pareiškimų, kurie skelbiami spaudoje, matyti, kad 
nei protestui, nei juo labiau revoliucijai nėra pagrindo. Pastara
sis atsiranda jaunų žmonių vaizduotėje, kurioje dirbtinai kursto
ma protesto nuotaika. Noras tampa minties tėvu, juoba, kad pro
testas vaizduojamas kaip jaunatviškos drąsos išraiška, kaip savo
tiškas didvyriškumas. Apie jį prapliumpa kalbėti didžioji spauda, 
radijas, televizija. Ir kas gi Amerikoje nenori patekti į pirmuo
sius dienraščių puslapius, į televizijos ekranus? Būna netgi tokių, 
kurie padaro kriminalinį nusikaltimą, kad pagarsėtų. Jaunimo 
protesto kurstytojai nėra išskirtinai šio tipo žmonės, bet jie išnau
doja taip pat studentijos norą būti pažangiais. Universitetas, ku
rio studentai nedemonstruoja, nekelia riaušių, neorganizuoja 
smurto veiksmų, laikomas atsilikusiu. Juo didesnės riaušės, juo 
“pažangesni” studentai. Seniau tokį prestižą sudarydavo futbolo 
komandos, o dabar — riaušininkai.

* * *
Esant tokiai protesto nuotaikai, nesunku pakišti jaunimui 

patrauklius taikinius. Vienur protestuojama prieš valgyklos mais
tą, kitur — prieš profesorius, prieš universiteto vadovybę, tre
čiur — prieš krašto valdžią. Amerikos jaunimui buvo parinktas 
Vietnamo taikinys, kuris daug ką suviliojo. Kad tai iš šalies pa
kištas taikinys, matyti jau iš to, jog visą laiką demonstracijos 
būna koordinuotos ir tai viena linkme — prieš savo krašto tei
sėtą vyriausybę, prieš savus karius. Dar niekas nedemonstravo 
prieš Amerikos karių žudymą, jų užpuldinėjimą, jų lakūnų kan
kinimą. Garsiai buvo šaukta prieš amerikiečių karių įvykdytus 
žiaurumus, bet niekas neprotestavo prieš Š. Vietnamo žiaurumus. 
Reiškia, yra slapta, koordinuojanti ranka, siekianti ne tiktai 
Amerikos, bet ir kitų kraštų universitetus. Niekas neskelbia, kas 
yra toji ranka. Kad ji yra prokomunistinė, nėra abejonės, nes 
veikia komunizmo naudai. Pridengtu būdu ji pakiša taikos idea
lą universitetu studentams kaip kažką kilnaus, nors iš esmės tai 
yra “pax sovietica”, t.y. sovietinė taika. Laisvame krašte opozi
cija yra demokratinės santvarkos dalis, bet kai ji tampa nebe 
valdžios, bet pačios valstybės opozicija, ji pasidaro priešo talki
ninke. Taip įvyko pvz. su Amerikos žymia studentijos dalimi. Ji 
pasitarnauja priešui, kenkdama savo gimtojo krašto interesams. 
Teisingai prez. R. Niksonas pastebėjo, kad Ameriką įveikti gali 
tik amerikiečiai. Ir tai vyksta tokiame krašte, kur studentija turi 
geriausias sąlygas, didžiausią laisvę, bet stokoja moralinio ir tau
tinio principingumo. Tai jaunimas, kuris pažįsta tiktai indivi
dualinę savo laisvę, kuriam mažai terūpi pats pylimas, saugojąs 
tą laisvę.

★ ★ ★
Dėl šitokios laikysenos kaltas ne vien jaunimas. Jis nenu

krito iš dangaus ir netapo protesto nešėjais per vieną dieną. Jeigu 
šiandieną universitetai skundžiasi savo jaunimu ir jam tvarkyti 
kviečia ne tik policiją, bet ir kariuomenę, tai labai didele dalimi 
kalti jie patys. Ne kas kitas, Amerikos mokyklos, ypač augštosios. 
tokia linkme išauklėjo savo mokinius. J. Dewey sistemos dvasia 
persunkė visą Amerikos auklėjimą. Ji rūpinasi ne tiek pačia tiesa, 
kiek jos subjektyviu jieškojimu. Jai svarbiau ne tiesa.'bet nuo
monė. Iškeldama individo laisve, nuomonės kulta, ji nustūmė ob
jektyvią tiesa į antraeilę vietą. Tokiai sistemai užtenka nuomonės, 
jeigu žmogus ja gyvena. Esant tokiai silpnai pagristai pasaulė
žiūrai ar visai jos nesant, nesunku buvo įsiskverbti žmonėm su 
tvirtom idėjom ir jomis užkrėsti svyruoiančius b°i jieškančius 
Amerikos, studentus. Į universitetų profesūras sugužėjo asmenys, 
nešini marksistinėm ir giminingom idėjom a la Marcuse. Tokių 
mokytoju dėka Amerikos universitetų dauguma nasuko libera- 
linėn kairėn. Jų ligi šiol ugdytos nuomonės pasklido gatvėse ir 
pavirto akmenimis, nukreiptais į savo karius, pareigūnus, profe
sorius. Jei šiandien studentai degina savo universitetų patalpas, 
iš esmės kaltas ne Vietnamas, ne prez. R. Niksonas. bet pirmiau
sia mokytojai, kurie išauklėjo tokią generacija. Ju klasėse na- 
skleistos idėjos pavirto liepsnomis, naikinančiomis šimtmečių 
institucijas. Ateiti gali pakeisti sveikasis elementas tvlinčios 
daugumos eilėse ir tie, kurie praregės tragiškų pasekmių su
krėsti. Pr. G.

KANADOS /VYK/A/

Pasaulio įvykiai
JAV IR PIETŲ VIETNAMO INVAZIJA Į KAMPODUĄ PADARE DIDELIŲ 
nuostolių Hanojaus kariams ir komunistams partizanams. Žuvu
siųjų — apie 5.000, be to, į amerikiečių rankas pateko milžiniškas 
kiekis municijos ir ginklų, kuriuos komunistai su dideliu vargu 
per eilę metų iš Š. Vietnamo buvo atgabenę į savo bazes Kambo- 
dijoje. Karinės operacijos sėkmė leido prez. R. Niksonui pažadėti 
visų amerikiečių kariuomenės dalinių atitraukimą iš Kambodijos 
iki birželio pabaigos. P. Vietnamo kariuomenės šis pažadas ne
saisto. Prez. N. V. Thieu jau susitarė su Kambodijos premjeru L. 
Nol vykdyti nuolatines karines operacijas rytinėje Kambodijos da
lyje, kurios kontrolę jau buvo perėmę komunistai. Mekongo upe į 
Kambodijos sostinę Phnom Pėnh iš P. Vietnamo išplaukė komu

VĖL PAŠTININKŲ STREIKAS?
Kanadai gresia trečias pašti

ninkų streikas pastarųjų penke- 
rių metų laikotarpyje/ Unijos 
atmetė valdžios tarpininko tei
sėjo R. Lippe kompromisinį pa
siūlymą pasirašyti pustrečių 
metų galiojančią sutartį, kuri 
valandinį paštininkų atlyginimą 
būtų padidinusi $0.50. Kadangi 
senoji sutartis yra pasibaigusi 
1969 m. spalio 1 d., $0.20 prie
das paštininkams būtų buvęs 
sumokėtas nuo šios datos. Unijų 
atstovai reikalauja dvejų metų 
sutarties ir $0.60 valandinio at
lyginimo padidinimo, kurio 
$0.30 turėtų būti mokamas nuo 
1969 m. spalio 1 d. Derybos 
bus tęsiamos, tačiau tenka la
bai abejoti, ar pavyks susitarti 
iki gegužės 19 d. Tada pašti
ninkai balsavimo keliu turės pa
sirinkti valdžios pasiūlymų pri
ėmimą arba streiką. Paštininkų 
unijos Toronto skyriuje jau rucn 
šiami plakatai streikui. Kadan
gi dabartinis paštininkų atlygi
nimas nėra žemas, streikas Ka
nados visuomenę greičiausiai 
nustatytų prieš paštininkus, ku
rių patarnavimas pastaruoju 
metu yra skandalingai krites. 
Nepaisydamas vėžliško paštinin
kų paslaugų tempo, pašto minis- 
teris E. Kierans jau planuoja jų 
pabranginimą sekančiais me
tais. Konkrečios detalės tuo tar
pu nėra paskelbtos. Mokestis 
pašto siuntom turėjo būti pakel-

tas jau šiemet, bet pakėlimo te
ko atsisakyti dėl kovos prieš in
fliaciją.

Naujasis Kvebeko premjeras 
R. Bourassa, dar neperėmęs val
džios, pradėjo karpyti provinci
jos išlaidas. Pirmoji auka buvo 
kvebekiečių baleto grupė “Les 
Grand Ballets Canadiens”, turė
jusi atlikti Kvebeko Dienos pro
gramą pasaulinėj parodoj Osa
koj. Ju kelionė Japonijon Kve
beko iždui būtų atsiėjusi $103.- 
000. Baleto gastrolės buvo at
šauktos dėl perdidelių išlaidu. 
R. Bourassa panaikino ir rinki
mus pralaimėjusio premjero J. 
Bertrando nutarimą valdžios 
nuosavybėn perimti Montrealio 
viešbutį Queen’s Hotel, už kurį 
jis buvo sutikęs sumokėti mili
joną doleriu daugiau nei prašė 
savininkai. §ią savaitę perėmęs 
premjero pareigas, R. Bourassa 
pirmiausia planuoja atkreipti 
dėmesį į gausu buri gerai ap
mokamų visokių asistentų mi
nisterijose, kurių skaičius pa
dvigubėjo pastarųjų pusantrų 
metų laikotarpyje. Atrodo, J. 
Bertrando tautinės vienybės 
partija, pataikaudama savo ša
lininkams, buvo susikūrusi per- 
didelį gerai apmokamų biuro
kratų aparatą, nekreipdama dė
mesio į provincijos ekonominę 
būklę.

Premjeras P. E. Trudeau pra
dėjo 19 dienų viešnagę Ramio-

Egzaminų metu ir pieštukas saldus.. . O po egzaminų smagu šokti ir dainuoti (Vasario 16 gimna
zijoj). Darbaš dažnai būna kartus, bet jo vaisiai — saldūs

PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

Opozicija
Kiekviename žmonių junginy

je pasitaiko didesnė ar mažesnė 
opozicija. Ypač ji yra užtinka
ma valstybiniame gyvenime. Bet 
opozicija yra būtina — be jos 
įvyktų tam tikras sustingimas ir 
gal net išsigimimas. Kai buvusi 
koalicija V. Vokietijoje turėjo 
silpną opoziciją (laisvuosius de
mokratus), tai tuometinis „kanc
leris Kiesingeris nusiskųsdavo 
jos silpnumu.

Opozicijos vaidmuo valstybės 
gyvenime nėra vien kritikuoti 
vyriausybę, jos darbus; būna 
reikalų, kuriuos ji gali paremti 
bei jiems pritarti ir pan. Tokių 
opozicijos ėjimų galima sutikti 
ypač nuo seno demokratiškai be
sitvarkančiuose kraštuose. Jų 
buvo ir V. Vokietijoje, bet pas
taruoju metu tarp pozicijos ir 
opozicijos nesusitarimai didėja. 
Šiuo metu jie liečia pirmoje ei
lėje užsienio, vidaus ir Europos 
politikos reikalus.

Vyriausybės politika
Dabartinė V. Vokietijos vy

riausybė, susidedanti iš social
demokratų ir laisvųjų demo
kratų, užsienio ir vidaus politi
koje pasuko į Maskvą, į Lenki
ją ir R. Vokietiją. Čia ji yra 
užsibrėžusi pasiekti atoslūgio, 
sukurti taikingą sugyvenimą, 
saugumą Europoje ir pan. Savo 
užbrėžto tikslo siekdama, ji pra
dėjo kalbinti Maskvą, Varšuvą 
ir pagaliau R. Berlyną. Be kitų 
dalykų, Bonna siūlo visiems su
daryti su ja nepuolimo sutartis. 
R. Vokietijoj ji siekia palengvi
nimo ten gyvenantiems vokie
čiams.

Su Maskva jau įvyko keli pa
sitarimai. Kad jų turinys būtų 
paskelbtas viešai, neteko paste
bėti, bet, pažįstant Maskvos po
mėgį prekiauti tautomis, reikia 
manyti, jog iš Bonnos ji užsi
prašė labai daug.

Per pasitarimus su Varšuva 
pastaroji reikalavo ir tebereika- 
lauja, kad Bonna pirmoje ei
lėje pripažintų Lenkijai Oderio- 
Neissės sieną.* šis reikalavimas 
yra senas ir neslepiamas. Kokie 
kiti klausimai buvo keliami pa
sitarimuose, neskelbiama. Rei- 

sampratos pasmerkimo. Mums 
pažadėta š.m. liepos mėnesį se
nate ir atstovų rūmuose sureng
ti debatus ryšium su Pavergtųjų 
Tautų Savaite ir, galimas daly
kas, priimti atitinkamą rezoliu
ciją. Gavome sutikimą įrašyti į 
“Congressional Record” leidinį 
mūsų įteiktą memorandumą dėl 
Europos saugumo konferencijos 
ir PET deklaraciją ryšium su 
II D. karo pabaigos 25 metų 
sukaktimi. Aplamai, savo vizi
tu JAV kongrese esame paten
kinti.”

Ryšium su apsilankymais pas 
JAV kongreso narius V. Sidzi
kauskas priminė pasikalbėjimą 
su vienu iš aplankytų kongreso 
narių — John S. Monagan, 
Conri., 416 rezoliucijos auto
rium. Esą jis 1969 m. rudenį 
buvo tarpparlamentinėje konfe
rencijoje Teherane, kur turėjo 
progą susipažinti su J. Paleckiu. 
Kaikurie atstovai J. Paleckį va
dinę “Lietuvos Kvislingu”. Kai 
amerikiečių ir sovietų delegaci
jos susėdusios už stalo, sovietų 
pirmininkas pasiteiravęs, ar 
amerikiečiai turi klausimų. Mo
nagan paprašė balso ir pareiškė, 

šium su Pavergtųjų Tautų Sa- kad jo turimomis žiniomis lie- 
vaite. Su malonumu galiu pasa
kyti, kad nepaisant visų minėtų 
posūkių tarptautinėje politikoje, 

kalbių temomis bus Kanados kongrese radome didelį supra- 
bandymas užmegzti diplomat!- timą ir teigiamą nusistatymą vi

durio bei rytų Europos klausi
mais. Užsienio reikalų komisijos 
europinei pakomisei siūlėme or
ganizuoti apklausinėjimus vi- ’ 
daus bei rytų Europos klausi

maisiais Varšuvos bloko vyriau
sybių ėjimais bei pasiūlymais. 
Mums buvo pažadėta ta klausi
mą rimtai ir visiško palankumo 
dvasioje netrukus apsvarstyti. 
Visi aplankyti kongreso nariai 
musu delegaciiai pažadėjo pa
remti rezoliuciją dėl Brežnevo

jo vandenyno kraštuose. Į ke
lionės tvarkaraštį yra įtrauktas 
lankymasis pasaulinėje parodo
je Osakoje, susitikimas su Ja
ponijos imperatorium Hirohito, 
viešnagė Australijoje, N. Zelan
dijoje, Malezijoje, Singapūre ir 
Hong Konge. Pagrindinėmis po

rnus ryšius su komunistine Ki
nija, prekybos plėtimas.

Kanados veteranu delegacija 
su ministerių jų reikalams J. E. 
Dube buvo šiltai sutikta Olan
dijoje II D. karo užbaigos 25 mais. ypač’ryšium su paskuti- 
metų sukakties proga. Gen. Itn. 
G. Simonds vadovaujamas II ka
nadiečių korpusas Olandiia iš
laisvino iš nacių vergijos, žuvu
sių kanadiečių pagerbima kapi
nėse organizuoja patys olandai. 
Iškilmėje dalyvauja kanadiečių 

(Nukelt į 9-tą psl.)

kertasi su vyriausybe
J. KAIRYS

kia manyti, kad jų buvo irgi 
daug. Pasitarimai nėra baigti.

Dar prieš pasitarimus su R. 
Berlynu Maskvos kvislingas R. 
Vokietijai Ulbrichtas paskelbė 
savo reikalavimus Bonnai. Svar
biausiasis jų — pripažinimas R. 
Vokietijos tąrnUutine prasme. 
Kiek jo reikalavimų Bonna pa
tenkins, nežinia, nes prie tikrų 
pasitarimų dar beprieita, š.nf. 
kovo 19 d. Brandto susitikimas 
su R. Vokietijis ministerių ta
rybos pirmininku Stophu Erfur
te buvo tik pradžia. Sekantis 
įvyks gegužės 21 d. Kasselyje, 
V. Vokietijoje.

Opozicijos laikysena
Opozicija pasisako prieš da

bartinės vyriausybės pradėtus 
ėjimus minėtuose reikaluose. Ji 
buvo priešinga pasirašymui ato
minės energijos sutarties. Dabar 
ji reikalauja nepasirašyti su 
Maskva nepuolimo sutarties, kol 
pastaroji neatsisakys intervenci
jos teisės V. Vokietijoje, neda

Pavergtųjų tautų atstovai Vašingtone
Š.m. balandžio 28-29 d.d. PET 

Seimo delegacija aplankė sena
torius ir atstovų rūmų narius 
Vašingtone. V.* Sidzikauskas, 
Lietuvos delegacijos PET orga
nizacijoj pirmininkas, pareiškė:

“Balandžio 28-29 d. d. Va
šingtone aplankėme 38 kongre
so narius. Turėta galvoje pas
kutinieji įvykiai tarptautinėj ir 
šio krašto politikoj, JAV tenden
cija “nusiangažuoti” Tol. Rytuo
se bei Europoje, naujas V. Vo
kietijos vyriausybės bandymas 
pagerinti santykius su Sovietų 
Sąjunga ir Varšuvos bloko na
riais, ypač Lenkijos vyriausy
be, pajudinti Vokietijos proble
mas. Be to, rūpėjo pagyvėjęs 
Kremliaus aktyvumas, kurio 
tikslas — stabilizuoti padėtį ry
tų bei vidurio Europoje ir gauti 
dabartinių Sovietų Sąjungos sie
nų tarptautinį pripažinimą. PET 
Seimo delegacijai rūpėjo pa
reikšti kongreso vadams bei na
riams savo susirūpinimą ir sam
protavimus dėl Kremliaus per
šamos Europos saugumo konfe
rencijos, dėl Brežnevo aprėžto 
suverenumo sampratos, be to, 
paskatinti kongreso akciją, ry-

ryti jokių nuolaidų ir pažadų, 
priešingų V. Vokietijos padary
tiems įsipareigojimams vakarie
čiams, nepriimti nieko, kas su
mažintų sąjungininkų atsakomy
bę Vokietijos suvienijimo rei
kaluose, pažeistų vokiečių apsi
sprendimo teisę, V. Vokietijos 
egzistenciją, Europos sujungi
mą ir 1.1. Ji prikiša vyriausybei, 
kad pastaroji, pritardama Mask-, 
vos užsuktai taip vadinamai Eu
ropos saugumo konferencijai, 
stiprina Europoje Maskvos pozi
cijas ir silpnina JAV-bių. Pagal 
opoziciją, tiktai stipri Europa 
gali būti pagrindu susitarti su 
Rytais.

Opozicija priekaištauja vyriau
sybei slėpimą pasitarimų turinio 
bei vedimą slaptos diplomatijos. 
Ir juo toliau, juo didesnė pra
raja darosi tarp pozicijos ir opo
zicijos. Apie kokį nors bendra
darbiavimą su vyriausybe užsie
nio ir vidaus politikos reikaluo
se nebegali būti nė kalbos. Visa 
tai nestiprina V. Vokietijos po
zicijos tarptautiniame forume.

tuvių tauta norėtų turėti laisvus 
rinkimus, naudotis žodžio bei 
susirinkimo teisėmis, norėtų 
laisvai susisiekti su savo tautie
čiais Vakaruose, ypač JAV-se, 
be to, norėtų laisvai važinėti... 
Iš sovietų delegacijos pusės pa
keltu balsu buvo atrėžta, kad 
amerikietis nežinąs tikrosios pa
dėties Lietuvoje, kad jis užsi
imąs šmeižtais, kurių tikslas — 
surinkti daugiau balsų jo atsto
vaujamoje Connecticut valsti
joje ...

V. Sidzikauskas, Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirmininkas, 
gegužės 1 d. išvyko Europon, 
kur išbus 6 savaites. Išvyko ten 
ir kitu pavergtų tautų Laisvės

nistų medžioti apie 140 patran- 
kėlėmis ir kulkosvaidžiais gink
luotų vietnamiečių ir amerikie
čių laivų. Šiuo metu taipgi svars
toma Kambodijos pakrančių blo
kada Siamo įlankoje. Ją grei
čiausiai vykdys P. Vietnamo lai
vynas, pakankamai pajėgus už
blokuoti du pagrindinius Kam-

• bodijos uostus — Ream ir bu
vusį Sihanukville, kuris dabar 
vadinamas Kompong Som. Pasi
rodo, per šiuos du uostus Hano
jaus režimas į P. Vietnamą at
siųsdavo 80% visų karinių reik
menų. Nuo sosto nuverstas. 
Kambodijos princas N. Sihanu- 
kas Pekinge sudarė egzilinę vy
riausybę su buvusiu premjeru 
P. Nouth priešakyje, šią mario
netinę valdžią pirmoji pripaži
no komunistinė Kinija, nutrau
kusi diplomatinius ryšius su 
Kambodijos premjero L. Nol 
vyriausybe. Kambodija Pekinge 
uždarė savo ambasadą, kurios 
pareigūnai teisėta krašto vyriau
sybe pripažino ne princą N. Si- 
hanuką, bet premjero L. Nol 
ministerių kabinetą, sudarytą ir 
patvirtintą Kambodijos parla
mento. Amerikiečių invazijai į 
Kambodiją pasmerkti sovietų 
premjeras A. Kosyginas Mask
voje buvo sušaukęs spaudos kon
ferenciją, -bet iš jos didesnės 
naudos neturėjo, nes laikrašti
ninkams daugiau rūpėjo įvykiai 
Artimuosiuose Rytuose. Neofi
cialiomis žiniomis, Kremliaus 
vadai suskato gerinti santykius 
su komunistine Kinija, siūlyda
mi bendrą pagalbos teikimą Š. 
Vietnamui, nutrauktą Maskvos 
ir Pekingo ideologinių nesuta
rimų.

ANTRASIS FRONTAS
Daugiau sėkmės Š. Vietnamas 

ir komunistai susilaukė antraja
me fronte, kurio pagrindiniai 
kariai yra radikalių profesorių 
bei agitatorių sukurstyti JAV 
studentai ir netgi kaikurie kon
greso nariai, drebantys dėl savo 
kailio šį rudenį Įvyksiančiuose 
rinkimuose. Demonstracijų ban-- 
gą sukėlė valstybinės gvardijos 
šūviai į demonstruojančius stu
dentus Ohio valstijos Kento uni
versitete. Tragedija tenka laiky
ti keturių studentų— J. Miller, 
W. Schroeder, A? Krause, S. 
Scheuer žuvimą ir kitų devynių 
studentų sužeidimą. Gvardiečiai 
teisinasi, kad į juos pradėjo 
šaudyti studentų eilėse pasislė
pę šauliai. Studentai šią galimy
bę paneigia, bet jau pavyko nu
statyti, jog vieną studentą sužei
dusi kulka nebuvo iššauta iš ka
rinio šautuvo. Tokiu atveju kyla 
rimtas įtarimas, jog incidentą 
suplanavo ir jo sąmoningai sie
kė juodoji agitatorių ranka. Sa
vo tikslą agitatoriai pasiekė — 
tai liudija didžiąją universitetų 
dalį nusiaubusios studentų de
monstracijos prieš prez. R. Nik- 
soną, ypač jų žygis į Vašingto
ną. Prez. R. Niksonas bandė nu
raminti studentus spaudos kon
ferencijoje padarytu pareiškimu 
apie JAV kariuomenės dalinių 
atitraukimą iš Kambodijos iki 
birželio pabaigos. Jis taipgi pa
brėžė, kad ir studentai, ir jis 
pats turi tą patį tikslą — taiką 
Vietname. Demonstracijų die
nos Vašingtone ankstyvą rytme
tį prez. R. Niksonas su labai 
ribota apsauga netgi bandė už
megzti tiesioginį pokalbį su stu
dentais prie Linkolno paminklo, 
bet jo pastangos nebuvo sėkmin
gos, nes maištaujantys studentai 
neturi net elementariu logikos 
pagrindų. Jie smerkia JAV inva
ziją į Kambodija ir nė žodžiu 
nepasisako prieš komunistus, 
kurie į tą pačią Kambodiia jau 
prieš kelfetą metų buvo infiltra-
Komitetų pirmininkai — estų 
L. Vahter, latviu V. Hazners. al
banu R. Kasniki. Ju visų kelio
nės tikslas — aplankyti vyriau
sybių ir parlamentų atstovus bei 
painformuoti juos apie paverg
tųjų būklę ir laisvinimo pa
stangas. E.

vę apie 40.000 karių. Tokiose 
aplinkybėse pritrūko kantrybės 
šimtui statybos darbininkų Niu
jorke. Pietų pertraukos "metu, 
sutraukę būrį pasekėjų, jie pra
dėjo mušti demonstruojančius 
studentus, pirmenybę duodami 
visiems ilgaplaukiams. Jie taip
gi privertė miesto savivaldybę 
iškelti į stiebo viršūnę vėliavą, 
kuri tą dieną buvo iškelta tik 
iki pusės stiebo kaip gedulo 
ženklas dėl keturių studentų tra
giškos mirties Kento universi
tete.

SOVIETŲ LAKŪNAI
Sovietų lakūnai Egipte su 

“MIG-21” tipo naikintuvais jau 
porą kartų iš Kairo buvo atskri
dę prie Suezo kanalo, kai Izrae
lio aviacija puolė karinius taiki
nius kanalo pakrantėje. Tiesio
ginio susikirtimo sovietai vengė 
ir nemėgino trukdyti bombarda
vimo. Atrodo, jiems įsakyta sau
goti taikinius prie Kairo ir prieš
lėktuvinių “SAM-3” raketų ba
zes. Prez." R. Niksonas šiuo me
tu svarsto galimybę parduoti di
desnį skaičių “Phantom” nai
kintuvų Izraeliui. Sovietų lakū
nų atsiuntimas į Egiptą jam yra 
labai naudingas, nes JAV žydai 
dabar nė nebando kritikuoti in
vazijos į Kambodiją. Abi Ken
to universitete žuvusios studen
tės buvo žydaitės. JAV žydų re
akcija labai tyli, nes jiems ši 
kartą rūpi “Phantom” naikintu
vų pardavimas Izraeliui.

NAUJA SUTARTIS
Prahos pilyje sovietų kompar

tijos vadas L. Brežnevas, prem
jeras A. Kosyginas, čekoslovakų 
kompartijiš I sekr. G. Husakas 
ir premjeras L. Strougalas pasi
rašė naują 20 metų politinio, 
ekonominio bendradarbiavimo 
ir karinės pagalbos sutartį. Ji 
pakeitė 1943 m. pasirašytą su
tartį, pagal kurią Čekoslovaki
ja buvo įsipareigojusi remti So
vietų Sąjungą kare prieš nacių 
Treciąjį Reichą. Pagal naują su
tartį Čekoslovakija turi ateiti į 
pagalbą Sovietų Sąjungai, jeigu 
ji būtų užpulta. Prahoje baimi
namasi, jog dėl šios sutarties 
Čekoslovakijos kariams gali tek
ti mirti Sibire, jeigu Kinija už
pultų Sovietų Sąjungą. Panašias 
sutartis greičiausiai turės pasi
rašyti ir kiti sovietų satelitai. 
Pirmąja buvo pasirinkta Čeko
slovakija, kuri dėl sovietinės 
okupacijos negalėjo atmesti nė 
vieno sutarties paragrafo. Kon
servatyvieji komunistai bandė 
skųsti L. Brežnevui kompartijos 
vadą G. Husaką, bet nesusilaukė 
svečio pritarimo.

KETVIRTIS ŠIMTMEČIO
Prieš 25 metus buvo užbaig

tas daug milijonų gyvybių pa
reikalavęs II D. karas. Parla
mente žodį tarė Vakarų Vokie
tijos kancleris W. Brandtas, ka
ro metus praleidęs kaip politinis 
pabėgėlis Norvegijoje, prieš 
Hitlerį nukreipto pogrindžio na
rys. Priminęs Hitlerio pradėto 
karo aukas, jis įspėjo parlamen
tarus, kad pasaulyje dar yra 
daug šio karo neužgijusių žaiz
dų. Tai, kas vokiečiams prieš 25 
metus buvo didžiausia tragedija, 
kitoms tautoms buvo džiaugsmo 
valanda, atnešusi nekantriai 
lauktą išsilaisvinimą. Apie 4000 
buvusių kalinių Dachau stovyk
los krematoriume atžymėjo 
prieš 25 metus įvykusį grįžimą 
gyvenimam Juos tada išlaisvino 
amerikiečių kariuomenės dali
niai. Pagrindinį žodį tarė iš Bon
nos atvykęs Egon Franke, mi- 
nisteris visų vokiečių tarpusa
vio santykiams. Nors legaliai 
dėl Dachau koncentracinės sto
vyklos kaltė tenka nedaugeliui 
vokiečių, bet gėda yra palietusi 
visa tautą. E. Franke pabrėžė 
susirinkusiems, kad Dachau au
kos visus įnareigoja pašalinti 
fašizmo priežastis, nutildyti da
bartinius ekstremistus ir stiprin
ti demokratinę santvarką.

i
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Lietuvos liaudies nuotaikos dabar

® REMIAME GMME
* Vysk. A. Deksnys, V. Euro

pos lietuvių ganytojas, gegužės 
13 d. proga paskelbė laišką, ku
riame sako: “Lietuvos vyskupai 
tremtyje, atsiliepdami į lietuviiį 
tikinčiųjų prašymus ir trokš
dami savo tautai išmelsti Dievo 
gailestingumo bei dangiškosios 
Globėjos pagalbos, nutarė pa
aukoti lietuvių tautą švenčiau
siajai Marijos Širdžiai Kauno ar
kivyskupui Juozapui Skvireckui 
vadovaujant. Jie išleido bendrą 
ganytojinį laišką, pabrėždami: 
“Tik Nekalčiausioji Marijos šir
dis gali suprasti lietuvių tautos 
troškimus ir ateiti jai į pagal
bą...” 1951 m. gegužės 13 d., 
dalyvaujant lietuvių tautos at
stovams Romoje, Lietuva, visi 
jos sūnūs bei dukterys Tėvynė
je ir išsklaidyti plačiame pasau
lyje buvo iškilmingai paaukoti 
Švenčiausiajai Marijos širdžiai, 
šis pasiaukojimo aktas, Lietuvos 
vyskupų valia, įpareigoja visus 
lietuvius ištikimai vykdjdi Dievo 
Motinos paskelbtas sąlygas ir 
kasmet iškilmingai minėti šią 
dieną.”

* Popiežius Paulius VI, kal- 
. bedamas katalikų ir protestantų
teologų grupei, dalyvavusiai 
tarptautiniame simpoziume, skir
tame Kristaus prisikėlimo, kaip 
istorinio įvykio, nagrinėjimui, 
— pareiškė, kad prisikėlimas 
esąs krikščioniškojo tikėjimo 
pagrindas, kuriuo tačiau istori
jos eigoje daug kartų buvo abe
jojama. Toks abejojimas šiais 
laikais, pasak jo, pasiekęs dra
matiškas pasekmes, nes jau žmo
nės, kurie save vadina krikščio
nimis, patys Kristaus prisikėli
mą ima aiškinti kaip grynai mi
tinį, dvasinį ar moralinį prisikė
limą, paneigdami jo tikrovę.

* Austrijos teisėjų unijos na
riai buvo priimti popiežiaus 
Pauliaus VI specialioje audien
cijoje. Popiežius jiems pareis- . _v __
kė, kad autoriteto krizė, kyla iš . buvo padavęs jau pries 5 metus, 
žmogaus atsipalaidavimo nuo sa- --------- — ’’—c
vo Kūrėjo ir prisirišimo prie 
klaidingų ideologijų. Jauni zmo-. 
nės turėtų būti skatinami ginti 
teisinę tvarką, kuri einanti iš 
Dievo, nes ji remiasi neginčija
momis gyvybės, gyvenimo ir 
laisvės teisėmis.

* Katalikų su nekatalikais 
santuokų klausimu šiomis die
nomis išleistas popiežiaus Pau
liaus VI naujas potvarkis, kuris 
įsigalios 1970 m. spalio 1 d. Pa
gal jį, katalikiškoji pusė ir to
liau turės pasižadėti, kad steng
sis savo vaikus auklėti katali
kiškai, tačiau tokio įsipareigoji
mo nereikės pareikšti nekatali- 
kiškajai pusei. Be to, su vietos 
vyskupo leidimu, katalikų su ne
katalikais santuokos galės būti 
atliekamos nekatalikiškosios pu
sės religijos šventovėje, tos re
ligijos dvasininko akivaizdoje. 
Visdėlto katalikai įspėjami, kad 
vengtų tokių mišrių vedybų, 
nes krikščioniškų religijų skir
tumai yra nesantaikų priežastis 
ir todėl labai dažnai mišrią šei
mą veikia skaldančiai.

* Kardinolas Jan Willebrands, 
kaip asmeninis popiežiaus atsto
vas, dalyvavo rusų ortodoksų 
patriarcho Aleksiejaus laidotu
vėse. Patriarchas mirė sulaukęs 
92 m. Kardinolas ta proga turė
jo pasitarimus ne tik su rusų 
ortodoksų metropolitais, bet ir 
su sovietų kultų rninisteriu. 
Kardinolas* jau nekartą yra lan
kęsis Rusijoje bei komunisti
niuose kraštuose, tačiau tai bu
vo jo pirmasis apsilankymas 
kaip kardinolo.

* Arkivyskupas Sergio Pig- 
nedoli, evangelijai skleisti kon
gregacijos sekretorius, anksčiau 
buvęs Šv. Sosto atstovu Kana
doje, lankėsi Lenkijoje. Ten jis 
turėjo visą savaitę pasitarimus 
su Lenkijos hierarchija. Spėja
ma, kad viena pasitarimų temų 
buvo Lenkijos ir Vokietijos sie
nų klausimas. Lenkai nori šį 
klausimą išspręsti savo naudai, 
prašydami, kad ginčytinų teri
torijų vyskupijos būtų priskir
tos jų hierarchijai. Šiuo metu 
tos vyskupijos nepriklauso nei 
Lenkijos, nei Vokietijos hierar
chijoms ir tiesiogiai atsakingos 
Vatikanui. Pasak arkivyskupo 
Agostino Casaroli, šv. Sosto vie
šųjų reikalų sekretoriaus, Vati
kanas negali daryti sprendimo 
nei vienos, nei kitos tautos nau
dai, kol pačios tautos savitarpy- 
je to klausimo neišspręs.

* Arkivyskupas Clemente 
Gaddi Italijos vyskupų konfe
rencijos suvažiavime pareiškė, 
kad kunigų nepasitenkinimas 
Bendrijos hierarchija, norėji
mas celibato panaikinimo ir ve
dusiųjų šventinimo kunigais bei 
noras verstis pasaulietine pro
fesija yra psichologinio vienišu
mo reiškinys. Jis tą išvadą pada
rė analizuodamas apklausinėji
mo lapus, kurie buvo išsiuntinė
ti 43.000 Italijos kunigų, iš ku
rių 25,000 atsakė. Tai pirmas 
kartas, kad tokiu mastu buvo 
pravestas kunigų apklausinėji
mas Italijoje.

* Kun. John L. McKenzie, 
59 m., Šv. Rašto žinovas išstojo 
iš jėzuitų vienuolijos, kuriai pri
klausė 41 metus, ir tapo Madi
son vyskupijos kunigu. Jis ir to
liau žada profesoriauti, šiuo me
tu jis dėsto šv. Kryžiaus ordino 
Notre Dame universitete, o se
kančiais metais persikels į vin- 
centiečių De Paul universitetą. 
Prašymą išstoti iš jėzuitų jis

* Ceilono vyskupų konferen
cija, po dvi dienas trukusių pa
sitarimų, paskelbė oficialų pa
reiškimą, kuriuo paremia popie
žių Paulių VI kunigų celibato 
klausimu.

* Arkivyskupas Timothy 
Manning, naujasis Los Angeles 
arkivyskupas, savo ganytojiška
me laiške kviečia visas parapi
jas bei religines institucijas pa
skirti' pirmąjį gegužės sekma
dieni Marijos garbei ir mal
doms už visus Bendrijos kuni
gus. Jis taipgi ragina savo ti
kinčiuosius nepamiršti Rožinio.

* Vysk. Johannes Neuhaus- 
ler, 82 m., Miuncheno - Freisin- 
go vyskupijos pagalbininkas, 
pranešė, kad dėl senatvės pasi
traukia iš savo pareigų. Jis 1933 
m. buvo paskirtas politiniu 
Miuncheno vyskupijos patarėju 
ir pagarsėjo kaip aršus nacional
socialistų priešas. Pastarųjų jis 
buvo suimtas ir karo metu kali
namas koncentracijos stovyklo
se — Sachsenhausen, Dachau ir 
kitur. 1962 m. jo pastangomis 
buvo paruošti planai ir pastaty
tas Atgailos vienulynas Dachau 
koncentracijos stovyklos vieto
je. šalia 1960 m. pastatytosios 
Kristaus Kančios koplyčios, Hit
lerio aukų atminimui. Dabar ta
me vienuolyne gyvena karmeli- 
tės seserys.

* Naujasis angliškas Šv. Raš
to ir visų apokrifinių raštų ver
timas po 24 metų kruopštaus 
protestantų mokslininkų darbo 
jau atspausdintas Oxford ir 
Cambridge universitetų spaus
tuvėse. Kun. J. Stš.
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Lietuviai supranta, kad nepri
klausomybei atgauti šiandieni- 

',:“nėje situacijoje jie 
tik labai menkos ar

ba jokios paramos iš buvusių 
sąjungininkų — Amerikos, Ang
lijos, Prancūzijos. 1944-1953 m. 
laikotarpis juos užtenkamai pa
mokė padaryti tokią išvadą.

IŠ KUR PAGALBA?
Visų akys krypsta į Vokietiją 

— demokratinę santvarką turin
čią Federacinę Vokietijos Res
publiką ir sovietų okupacinę Vo
kietijos zoną, dabar pasivadinu
sią Vokietijos Demokratine 
Respublika. Jų liaudis laikoma 
Lietuvoje tikriausia Pabaltijo 
sąjungininke.

Mūsų gyvenamasis laikotarpis 
atskleidžia keistą paradoksą: de
mokratinę santvarką turinti ir 
nieko nesiekianti kaimyninių 
valstybių atžvilgiu, išskyrus tei
sėtų Vokietijos sienų, artimų 
1937 metų Vokietijos sienoms* 
grąžinimo/ Federacinė Vokieti
jos Respublika (dabar ir to tiks
lo nebesiekia), — neturi teisės 
turėti branduolinio ginklo. Sovie
tų Sąjunga, turinti totalistinę 
santvarką, okupavusi pusę Euro
pos ir besistengianti užvaldyti 
pasaulį, — turi branduolinį 
ginklą ir tai laikoma normaliu 
reiškiniu.

Lietuvoje daugelis galvoja, 
kad Pabaltijo išvadavimas yra 
neatsiejamas nuo sovietų oku
puotos Vokietijos zonos išvada
vimo ir Vokietijos sienų, artimų 
1937 metų sienoms, grąžinimo. 
Dažnai lietuvių tarpe išgirsi 
klausimą: “Kada Vokietija atsi
kels?” Mat, Vokietijos sustip
rėjimas siejamas su galimybės 
Pabaltijo laisvei atgauti padidė
jimu.

RYŠIAI SU VOKIEČIAIS
Vokietijos Demokratinės Res

publikos ir Lietuvos jaunimas 
kartais susitinka įvairiose spor
to varžybose, komjaunimo suva
žiavimuose ir t.t. Vyresniosios 
kartos žmonės turi progos susi
tikti įvairių pramonės šakų spe
cialistų posėdžiuose. Tiesa, tos 
progos labai ribotos, bet ir to 
kartais pakanka vienam kitą su
prasti ir padėti išlaikyti savo 
tautos dvasią okupanto uždėto
se grandinėse.

Gaila, kad Federacinė Vokie
tijos Respublika nemato ar dėl

Japonų karo laivyno aviacijos karininko šiurpūs pergyvenimai
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Pas dėdę
Tokijo miestas mane stebino. 

Aš nebuvau matęs didesnio, 
miesto už Sagą su 50.000 gyven
tojų. 1929 m. Tokijo mieste tu
rėjo sunkumų ne tik tie, kurie 
mokyklas buvo baigę, bet ir sto
jantiems į tas mokyklas buvo 
sunku patekti. Buvo didelė sto
jančiųjų atranka. Kartais iš 100 
stojančiųjų i mokyklą patekdavo 
3—4. Man pavyko įstoti į ameri
kiečių misijonierių - metodistų 
vedamą mokyklą.

Mano dėdė laikėsi griežtosios 
auklėjimo linijos. Jo žmona ir 
du jų vaikai buvo kitokios nuo
mones. Pastarųjų dėka ir man 
susidarė palankesnės gyvenimo 
sąlygos. Aš su dideliu entuziaz
mu pradėjau mokytis. Tikėjausi 
ir čia būti tarp pirmųjų moki
nių, bet po mėnesio pamačiau, 
kad mane pralenkia net tie mo
kiniai, kurie pradžios mokykloje 
ir nebuvo pirmaisiais. Jie žinojo 
daug dalykų, kurių aš visai neži
nojau. Nors uoliai mokiausi die
ną ir naktį, nebuvau pirmųjų 
mokinių eilėje. Liepos mėnesį 
mokslo metus baigiau su viduti
niais pažymiais. Tai labai nuste
bino mano dėdę, o ir man buvo 
labai nemalonu. Kai mano moks
lo draugai išvyko atostogų, aš 
per atostogas mokiausi, norėda
mas padaryti pažangą. Kai rug
sėjo mėnesį prasidėjo mokslas, 
pamačiau, kad vasaros darbas 
nedaug ką man davė. Tai mane 
pastūmėjo į neviltį: užuot sten
gęsis pavyti ir pralenkti savo ga
besnius draugus, pradėjau orga
nizuoti vidutiniokus. Greitai įsi
gijau jų pasitikėjimą. Fechtavi- 
vime pavykdavo nugalėti vyres
nius mokinius, žinoma, gauda
vau ir aš, bet nubrėžimus steng
davausi paslėpti.

Grįžtu namo
Antruosius mokslo metus 

baigiau su paskutiniaisiais moki
niais. To buvo perdaug mano dė
dei. Jis man tarė:

— Saburo, dėl tavo silpno 
mokymosi tavęs nebariau ir ne
barsiu. Gal blogai padariau, kad 
permažai stebėjau tave. Iš išdi
džios Sakai šeimos gero vaiko 
pasidarei nusikaltėliu. Taip ma
ne informavo mokyklos direkto
rius. Didmiestis tave sugadino. 
Tau reikia grįžti į Sagą.

Neturėjau kuo teisintis. Teko 
sutikti su dėdės žodžiais. Slėpda
mas reikalą nuo kitų šeimos na
rių, pasakiau, kad važiuoju į Sa-

Rašo neseniai laisvąjį pasaulį pasiekęs asmuo 
J. LAISVUŽIS

nematanti savo galimų sąjungi
ninkų — Estijos, Latvijos, Lie
tuvos. Federacinė Vokietijos 
Respublika net radijo valandė
lės Lietuvai neturi. Iš Koelno 
perduodama programa “Vokiš
ka banga” rusų kalba, kuri, pa
lyginus su kitomis laisvojo pa
saulio radijo stotimis (“Ameri
kos Balsas”, BBC-London), turi 
labai menką pasisekimą rusiš
kųjų Sovietų Sąjungos klausyto
jų tarpe.

RYŠIAI SU UŽSIENIU
Lietuvių knygos ir laikraš

čiai į Lietuvos skaitytojų ran
kas iš laisvojo pasaulio visiš
kai nepatenka, išskyrus proso
vietinius'dalykėlius, kurių pro
pagandą pats okupantas organi
zuoja. Tiesa, užsienio svetimtau
čių spaudą galima paskaityti 
mokslinėse bibliotekose (pvz. 
Vilniuje, Kaime), bet joje ne
gvildenami Pabaltijo klausimai. 
Patriotinę užsienio lietuvių 
spaudą mokslinėse bibliotekose 
skaityti turi leidimą labai ribo
tas asmenų skaičius ir tokio lei
dimo tikslas — sudaryti tą spau
dą skaitantiems sąlygas jai ap
šmeižti.

Turistų lankymasis Lietuvoje 
labai ribotas — daro nežymią, 
bet teigiamą įtaką tautiečiams 
ta prasme, kad parodo, jog emi
grantų dar nepamiršti.

Svarbiausiu lietuviškumo pa
laikymo ir pasipriešinimo tota- 
listiniam okupantui ramsčiu už 
sienyje reikia laikyti laisvojo 
pasaulio radijo stočių valandė
les.

Vatikano radijas perduoda 
lietuvių kalba trumpomis bango
mis programas tikintiesiems. 
Kadangi tik dalis Lietuvos šei
mų turi radijo imtuvus, galin
čius pagauti radijo programas 
trumpomis bangomis, ši radijo 
stotis pasiekia toli gražu nevi
sus Lietuvas radijo klausytojus. 
Radijo stoties trūkumas — blo
gas girdimumas Lietuvoje ir 
perdaug nuosaikus programos 
tautiškumas.

Madrido radijo programos bu- 
' vo perduodamos seniau trumpo
mis bangomis. (Dabar vėl atgai
vintos, Red.).

“AMERIKOS BALSAS”
Lietuviška užsienio programa, 

turinti didžiausią klausytojų 

PARUOŠĖ J. VAICELIŪNAS
gą aplankyti savo šeimos. Tą 
naktį, kai traukinys išėjo iš To
kijo centrinės stoties, kai pradė
jau kelionę į namus, apsipyliau 
ašaromis.

II
Grįžau į tėviškę, parveždamas 

savo šeimai ir visam kaimui ne
garbę. Motina ir vyresnysis bro
lis nuo ryto iki vakaro darbavosi 
darže. Jie abu ir trys mano jau
nesnės seserys buvo apsirengę 
drabužiais, kurie buvo panašūs į 
skudurus. Namukas taip pat bu
vo labai apleistas.

Visi kaimo gyventojai man 
linkėjo sėkmės, kai važiavau į 
Tokiją. Ir juos aš apvyliau. Jie 
nenorėjo su manim susitikti, ir 
aš vengiau eiti per kaimą, kad 
nepamatyčiau jų veidų, kad ne
pajusčiau jų pasipiktinimo. Ma
no miela tėviškė man tapo vieto
ve, iš kurio aš norėjau kuo grei
čiausiai pabėgti.

Į laivyną!
Vieną dieną Sagos geležinke

lio stotyje pamačiau didelį skel
bimą, kuriuo buvo kviečiami sa
vanoriai į karo laivyną. Nuspren
džiau stoti į karo laivyną, nes tai 
buvo vienintelis kelias ištrūkti iš 
tos nemalonios padėties. Apie 
savo sumanymą pranešiau moti
nai. Ji, pergyvenusi mano nebu
vimą namie, nusiminė dėl mano 
pasirinkimo, bet nieko geresnio 
negalėjo pasiūlyti.

1933 m. gegužės 31 d., būda
mas 16 metų amžiaus vyras, Įsto
jau į karo laivyną Sasebo laivy
no bazėje. Sasebo uostas yra 
apie 50 mylių i vakarus nuo Sa
gos miesto, čia prasidėjo labai 
sunkus gyvenimas drausmės at
žvilgiu. Tik mano vargingai pra
leista jaunystė padėjo tuos sun
kumus pernešti. Vakarų pasau
lio jaunimui sunku suprasti Ja
ponijos karo laivyno griežtumą, 
kurį man su draugais teko pa
kelti.

žiaurūs puskarininkiai
Puskarininkiai mušė naujokus 

už kiekvieną, jų supratimu, nu
sikaltimą, kurių* naujokai galėjo 
padaryti daug be blogos valios. 
Ir aš už kiekvieną, kad ir ma
žiausią, drausmės pažeidimą ar 
apmokymo metu padarytą klai
dą kentėdavau nuo savo žiau
raus puskarininkio. Kartą už, ro
dos, nedidelę klaidą puskarinin
kis sukomandavo: “Stok prie sie
nos, pasilenk naujokai Sakai. Aš 
tai darau ne dėlto, kad aš tavęs 

skaičių ir įtaką Lietuvoje, vis- 
dėlto yra “Amerikos Bal
sas”, nors jos populiarumas pa
laipsniui smunka. Panagrinėki
me to reiškinio priežastis.

Priežastis nr. 1 “Amerikos 
Balso” programos, kurios buvo 
perduodamos 1945 — 1953 m. 
vykstant partizaninei kovai, kaip 
minėta anksčiau, žadino Lietu
vos liaudį kovai su okupantu. 
Nesulaukus jokios paramos iš 
užsienio, išskyrus gražias kalbas, 
daugelis lietuvių “Amerikos 
Balsu” nusivylė ir davė jam 
“plepalų maišo” pavadinimą.

Priežastis nr. 2. Netikusi pro
gramą. Pavyzdžiui, perduoda va
landėlę apie negrų džiazą. Žmo
nės, specialiai laukę “Amerikos 
Balso” programos, kuri kasdien 
perduodama tik pusę valandos, 
reguliavę su dideliu vargu ra
dijo imtuvą šiai sunkiai girdi
mai stočiai pagauti, nusivilia iš
girdę pvz. programą apie negrų 
džiazą. Apie Amerikos negrų 
džiazą galima Lietuvoje paskai
tyti, kaip minėta anksčiau, 
mokslinėse bibliotekose paėmus 
į rankas Amerikoje leidžiamus 
žurnalus. Galima nusipirkti ir 
pasiklausyti plokštelių su Ame
rikos negrų džazo įrašais.

Priežastis nr. 3. Blogas girdi
mumas. Partizaninės kovos me
tais “Amerikos Balsas” buvo so
vietinių radijo trukaytuvų-sto- 
čių, išdėstytų Lietuvoje, trukdo
mas, bet keliskart klausant tą 
pačią programą (programa paros 
metu buvo perduodama 3-4 kar
tus), pavykdavo dalį minčių, ne 
visą programą, gana aiškiai su
prasti. Dabar, kaip atrodo, 
trukdymas nutrauktas arba bent 
neįjungiami trukdymo garsai, 
aiškiai išduodantys radijo sto- 
ties-trukdytuvo veikimą. Nežiū
rint to, “Amerikos Balso” gir
dimumas Lietuvoje toks men
kas, kad gerai rusiškai mokan
tis ir nesovietinių minčių norin
tis pasiklausyti Lietuvos jauni
mas paprastai nusispjauna į to
kią nervus gadinančią menko 
girdimumo radijo stotį, kaip 
“Amerikos Balsas”, ir klauso
si rusų kalba BBC-London pro
gramos. Susidaro keistas para
doksas — Lietuvos jaunimo ru
sinimas sėkmingai vykdomas ir 
per laisvojo pasaulio radijo sto
tis. Toks “Amerikos Balso” gir
dimumas nedaro garbės ameri
kinei technologijai.

LAIMINGO LAKŪNO KOVOS ?
neapkenčiu, bet noriu tave pada
ryti geru jūrininku”. Ir pradėjo 
iš visų jėgų bambuko lazdele 
kirsti man per sėdimąją. Su 
kiekvienu kirčiu kentėjau baisų 
skausmą, bet nebuvo kitos išei
ties- Sukandau dantis, kad nesu
rikčiau. Jis atskaičiavo man 40 
kirčių. Aš neišlaikiau — apalpęs 
sugriūvau. Jis mane atgaivino 
kibiru vandens. Panašių įvykių 
buvo daug, ypač apmokymo lai
kotarpyje. Kad parodytų, kad ir 
kiti naujokai negali išvengti 
baudų už nusikaltimus ar klai
das, dažnu atveju, kai bausdavo 
nusikaltėlį, kiti 50 naujokų tu
rėdavo tai stebėti. Ta proga ir 
jie gaudavo po vieną kirtį. Po to
kios baudos nebuvo įmanoma 
normaliai gulėti.

Dėl tokių baudų mes ne tik 
negalėjome niekam pasiskųsti, 
bet net parodyti savo nepasiten
kinimo. Žiaurių puskarininkių 
malonei buvo pavestas mūsų li
kimas. Per šešis mėnesius ašt
raus mokymo mes buvome pada
ryti tiesiog gyvuliais. Visus vir
šininkų įsakymus turėjome vyk
dyti be jokių abejojimų, be jo; 
kių svyravimų. Buvome padaryti 
tikrais automatais.

Tarnyba laivuose
Kai buvo baigtas apmokymas 

sausumoje, aš su keletu draugų 
buvau paskirtas į karo laivą “Ki- 
rišima”. Laive tarnyba taip pat 
buvo labai sunki. Visą laiką bu
vome užimti darbu. Dieną turė
jome tik vieną valandą laisvo 
laiko. Aš stengiausi tiesiog iškal
ti visus duotus vadovėlius, statu
tus. Norėjau patekti į laivyno la
vinimo mokyklą. Tai man duotų 
šiokias tokias pirmenybes.

1935 m. išlaikiau egzaminus ir 
patekau į laivyno ginklų mokyk
lą. Po šešių mėnesių gavau jūri
ninko vardą ir tolimesnei tarny
bai buvau paskirtas į karo laivą 
“Haruna”. Teko būti pabūkli- 
ninku prie 16 colių kalibro pa
trankos. Reikalai pagerėjo. Po 
kelių mėnesių buvau pakeltas į 
trečios eilės puskarininkio laips
nį.

(Bus daugiau)

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” 
SIUNČIAMAS SUSIPAŽINTI 

NEMOKAMAI TIEMS, 
KURIE ATSIUNČIA 

SAVO ADRESĄ.
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Tūkstantis inžinierių ir architekty
J. V. DANYS, PLIAS pirmininkas

Pasaulio Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjunga, pradžio
je pavadinta draugija, buvo 
įsteigta 1946 m. Vokietijoje, kur 
tuo metu buvo atsidūrę apie 500 
lietuvių inžinierių ir architektų. 
Vokietijoje, šalia savo profesi
nių reikalų, Draugija realiai pri
sidėjo prie lietuvių bendruome
nės veiklos: organizavo ir vedė 
daug įvairių amatų, braižytojų 
kursų ir dvi technikos mokyk
las, skelbė architektūrinius kon
kursus lietuviškos architektūros 
motyvais, pradėjo ir vėliau ak
tyviai rėmė Lietuvos ekonomi
nio atstatymo studijas, leido 
profesinius žurnalus.

Emigracijos metais didžiuma 
emigravo į JAV, kur įsikūrė ir 
centriniai PLIAS organai. Taip 
pat gausūs būriai emigravo į 
Kanadą, Australiją ir Pietų 
Ameriką. Pirmaisiais metais la
biausiai rūpėjo įsikūrimas ir 
profesinių teisių gavimas. Kiek
viename krašte gyvenimo ir pro
fesinės sąlygos buvo kitokios. 
JAV-ėse organizacija inkorpo
ruota 1955 m. ir įkurtas pirmas 
regijoninis vienetas Amerikos 
Lietuvių Inžinierių ir Architek
tų Sąjunga — ALIAS. PLIAS, 
atsižvelgdama į pasikeitusias są
lygas, savo įstatus perredegavo 
1958 m.

Dabartinė veikla
Dabar, praėjus antram de

šimtmečiui, vėl tenka atsižvelgti 
į besikeičiančias gyvenimo ir 
veikimo sąlygas. Kaikurie tiks
lai, kurie buvo aktualūs prieš 20 
ar ir 10 metų, nustojo savo svar
bumo ir atsirado naujų. Priau
go nauja inžinierių ir architek
tų karta, kuri palaipsniui per
ima organizacijos vadovavimą, 
kaip kad ir turi būti. Dabar tu
rime maždaug 1,000 inžinierių 
ir architekaų už Lietuvos ribų: 
virš 600 jų yra JAV, kur yra 6 
skyriai, 150 Kanadoje su 3 sky
riais, 80 Australijoje su 4 sky
riais ir apie 100 kituose pasaulio 
kraštuose. Dabartinis veikimas 
vyksta daugiau lietuviškoje pro
fesinėje plotmėje. Leidžiamas 
profesinis žurnalas “Technikos 
Žodis”, organizuojami konkur
sai, profesinės parodos, ruošia
mi moksliniai ir profesiniai su
važiavimai. Svarbiausieji dabar
tiniai sąjungos tikslai yra jung
ti lietuvius inžinierius, architek
tus ir tiksliųjų mokslų profesi- 
jonalus įvairiuose laisvuose pa
saulio kraštuose, studijuoti 
mokslo ir technikos klausimus, 
surištus su Lietuva, sudaryti ga
limybes profesiniam veikimui 
lietuvių tautos ir lietuvių bend
ruomenės labui. Lietuvio profe- 
sijonalo, inžinieriaus, architekto 
paruošimui išleidžiama nemažai 
asmeniniu ir valstybinių lėšų. 
Mes taipgi siekiame, kad ši ma
terialinė ir dvasinė investacija 
išliktu lietuviu tautai, fe

Organizacinė struktūra
Skyrių ir pavienių narių yra 

beveik visose pasaulio dalyse, 
todėl geografinės sąlygos ir vals
tybių sienos rodo, kad sąjunga 
turi būti decentralizuota, vei
kianti federaciniais pagrindais. 
Tokiais pagrindais dabar ir vyk
domas sąjungos perorganizavi
mas. Esminis veikimas vyksta 
skyriuose, kurie turi būti "gana 
savarankiški, nes nuotoliai nuo 
centrų ar kitų skyrių yra ma
tuojami šimtais ar ir tūkstan
čiais mylių. Efektingam veiki
mui sudaromos autonominės re- 
gijoninės sąjungos, kurių cent
rinių organų galia ir atsakomy

KRAŠTO VALDYBOS PRANEŠIMAI
MIRUS A.A. STP. KAIRIUI. Š. m. 

kovo 25 d. Toronte mirė KLB krašto 
tarybos narys ir krašto valdybos vice
pirmininkas a.a. Stp. Kairys, buvęs 
šiose pareigose beveik 5 metus, iš 
kurių .3 metus buvo KLB kultūros 
komisijos pirmininku. Staigi a.a. Stp. 
Kairio mirtis sukrėtė ne tik Kanados, ' 
bet ir viso laisvojo pasaulio lietuvius, 
kadangi velionis buvo plačiai žino
mas savo visuomenine veik’a kaip ne
pailstamas darbininkas bendruomeni
nėj dirvoj ir skautiškam gyvenime. 
Palaidotas š.m. kovo 28 d. šv. Jono 
lietuvių kapinėse, Port Credit, On
tario. Mūsų užuojauta velionies šei
mai ir artimiesiems.

LIETUVOS STEIGIAMOJO SEI
MO SUKAKTIS. Šiais metais sukan
ka 50 metų nuo Lietuvos steigiamo
jo seimo sušaukimo. Tai yra labai 
svarbi istorinė data mūsų ■ atsikūru
sios valstybės gyvenime, padėjusi 
pagrindus demokratinei santvarkai. 
Visos apylinkės prašomos pagal są
lygas šį jubilėjų atžymėti surengiant 
minėjimus atskirai arba juos pri
jungiant prie kitų šių metų minė
jimų.

VII-SIOS KRAŠTO TARYBOS III 
sesija numatoma sušaukti š.m. spa
lio 24-25 d.d. Otavoje. Ta pačia pro
ga būtų įteikta Lietuvių Enciklope
dija ir kitos lietuviškos knygos Ka
nados valstybinei bibliotekai. Visi 
krašto tarybos nariai ir apylinkių 
pirmininkai prašomi šią datą iš anks
to rezervuoti suvažiavimui.

KRAŠTO TARYBOS PAPILDY

bė padidinama. Atitinkamai PL 
IAS centrinių organų administ
racinis svoris sumažinamas, pa
liekant PLIAS centro organams 
ryšio, koordinavimo, pagrindi
nių tikslų nustatymą ir rūpestį 
pavieniais nariais bei mažomis 
grupėmis. Tuo pačiu metu pa
brėžiama, kad atskirų kraštų są
jungos yra vienos bendros orga
nizacijos nariai ir pagrindiniai 
tikslai yra tie patys.

Svorio centras
JAV-se krašto sąjunga ALIAS 

veikia jau seniai. 1969 m. su
daryta Kanados PLIAS, šiais 
metais tokią sąjungą numatyta 
sudaryti Australijoje, o vėliau 
ir kitur.

Nuo 1968 m. PLIĄS centras 
yra Kanadoje. Visos organizaci
jos didžiuma ir svorio centras 
yra JAV-se, kur jis, be abejonės, 
ir liks, nes čia yra visais atžvil
giais pajėgiausia organizacijos 
dalis. Ten keliolika metų buvo 
ir PLIAS centras. Ten vėl nu
matoma jį perkelti, kai pasi
baigs dabartinės valdybos ka
dencija, bet kiek kitais pagrin
dais. Manoma, kad tokio didelio 
vieneto kaip ALIAS centro val
dyba kartu galėtų būti ir PLIAS 
centro valdyba. Tuo būdu būtų 
išvengta dviejų centrinių orga
nų lygiagretumo JAV-se, nes 
efektinga PLIAS veikla daug 
priklauso nuo ALIAS veiklos.

Suvažiavimas Toronte
ALIAS devyni suvažiavimai, 

dažniausiai kartu ir PLIAS, įvy
ko įvairiuose JAV miestuose. 
Dešimtas ALIAS ir PLIAS suva
žiavimas bus 1970 m. gegužės 
30-31 d. Toronte. Šis pirmasis 
suvažiavimas už JAV ribų pa
brėžia PLIAS jungiamąją reikš
mę — lietuvių profesijonalų su
telkimą į vieną organizaciją. Tai 
svarbus įvykis PLIAS persior
ganizavimo programoje. Suva
žiavimas Kanadoje įtraukia į 
efektyvų visuotinį veikimą di
delį skaičių kanadiečių, ypač 
PLIAS Toronto skyrių, suvažia
vimo šeimininką ir pagrindinį 
visų rengimo darbų vykdytoją. 
Taip pat asmeniniai JAV ir Ka
nados inžinierių bei architektų 
kontaktai daug padės ateities 
glaudesniam bendradarbiavimui 
organizaciniame veikime.

J. V. Danys, Pasaulio Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Sąjungos 
pirmininkas

MAS. Mirus a.a. Stp. Kairiui, iš esan
čių kandidatų, pagal balsų daugumą, 
i KLB krašto tarybą pakviestas Ba
lys Sakalas iš Toronto.

VYTIS PRIE AUTOVEŽIMIU- Iš 
PLB valdybos KLB krašto valdyba 
gavo tinkamas prie automobilių pri
klijuoti vytis. Kaina tik 59 centų. 
Apylinkių valdybos bei asmenys, no
rintieji jų gauti sau arba platini
mui, prašomi kreiptis j krašto val
dybą, 1011 College Street, Toronto 4, 
Ontario/

JAUNIMO PASITARIMAS KLE- 
VELANDE. š.m. gegužės 16-17 d.d. 
-PLB valdyba Klevelande šaukia pa
saulio lietuvių jaunimo kongreso rei
kalu posėdi. Malonu būtų, kad iš 
Kanados dalyvautų kuo daugiau jau
nimo, besisielojančio mūsų tautiniais 
reikalais bei besidominčio kongresu. 
Krašto valdybos jaunimo sekcija da
lyvaus visa in corpore. Būtų gerai, 
kad nors po vieną atstovą nuvyktų 
ir iš mūsų apylinkių. Tos apylinkės, 
kurios tokius atstovus pasiųs, pra
šomos iš anksto pranešti apie tai 
KLB jaunimo sekcijos pirmininkui 
G. Breichmanui, 201 Jackson St. W., 
Apt 504, Hamilton, Ontario. Telefo
nas 525-7992.

GAUTI SOLIDARUMO ĮNAŠAI už 
1969 metus iš Toronto apylinkės — 
$466.12, iš Oakvilles apylinkės — 
$41.00 ir iš Rodney apylinkės — 
$15.00. Nuoširdus ačiū! Laukiame ir 
atsilikusių apylinkių atsiskaitymo 
už 1969 metus.

KLB KRAŠTO VALDYBA
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KUN. DR. J. VAIŠNORA. MIC

Nors po II Vatikano susirin
kimo liturgijoje jau daug kas 
reformuota, pakeista, tačiau at
rodo, kad dar toli iki liturginės 
reformos užbaigos. Jau refor
muotas bažnytinių švenčių ka
lendorius (Calendarium Roma
nam), Mišių eiga (Ordo Missae), 
egzekvijų (mirusiųjų laidojimo) 
tvarka (Ordo Exsequiarum), vie
nuolių įžadų tvarka (Ordo pro- 
fessionis religiosae), be to, ga
lutinai nustatytos krikšto, san
tuokos, kunigų šventimų apei
gos. Dar laukiama pakeisto Mi
šiolo ir brevijoriaus naujų lei
dimų ir dar kaikurių apeigų ga
lutinės redakcijos.

Iš paskutinio meto naujovių 
pažymėtina Didžiojo Ketvirta
dienio vyskupo Mišiose, kurio
se šventinami aliejai, kunigų 
per šventimus padarytų pažadų 
atnaujinimas.♦ * *

Dar prieš II Vatikano susirin
kimą, kai buvo pertvarkytos Ve
lykų vigilijos (nakties) Mišios, į 
jas buvo įvestas visų tikinčių
jų krikšto pažadų atnaujinimas. 
Lygiai ir vienuoliai kas metai 
daro savo vienuoliškų įžadų at
naujinimą. Dabar norėta, kad ir 
kunigai kartą metuose (D. Ket
virtadienį) atnaujintų šventimų 
metu padarytus įsipareigojimus. 
Iki šiol aliejų šventinimų Mi
šiose dayvavo vyskupijos dvasiš
kuos atstovai kunigai, patarnau
dami vyskupui. Dabar pageidau
jama, kad D. Ketvirtadienį vys
kupo Mišiose dalyvautų ir su 
juo drauge Mišias laikytų, jei
gu jau nevisi vyskupijos kuni
gai, tai bent dekanatų (rajonų) 
ir įvairių vyskupijos veikios sek
cijų vadovai. O tie kunigai, ku
rie negali koncelebruoti su vys
kupu, raginami, kad šiose Mi
šiose bent priimtų Komuniją 
abiem pavidalais ir tais atvejais, 
jeigu jau yra laikę ar laikys 
žmonėms vakarines D. Ketvirta
dienio Mišias.

šios liturginės naujovės ele
mentai bus naujai ruošiamame 
Mišiole. Tačiau popiežius norė
jo, kad jau šięmet D. Ketvirta
dienį būtų pradėta ši naujoji 
apeiga. Tuo reikalu Dievo Garbi
nimo Kongregacija 1969. XI. 9 
išsiuntinėjo visų kraštų vyskupų 
konferencijų pirmininkams raš
tą, kuriame pasakyta: “Dvasinio 
gyvenimo ir kunigiškos sąmo
nės sustiprinimui pageidaujama 
(optandum), kad D. Ketvirtadie
nio rytą kiekvienas kunigas, da
lyvaująs ar nedalyvaująs alie
jų šventinimo Mišiose, atnaujin
tų aktą, kuriuo save Kristui pa
aukojo, kuriuo pasižadėjo vyk
dyti kunigiškas pareigas, ypač 
laikytis celibato, klausyti vysku
po (vienuoliai savojo viršinin
ko), kad tuo būdu sužadintų sa
vyje Kunigystės sakramento už
dėtas pareigas Bažnyčios tar
nybai”.

Kunigų pažadų atnaujinimas 
taip atrodo: vyskupas po pa
mokslo (homilijos) kreipiasi į 
kunigus:

“Brangieji sūnūs, minėdami 
dieną, kurią Viešpats Kristus 
perteikė savo kunigystę apaš
talams ir mums, ar norite kita
dos prieš vyskupą ir šventąją 
Dievo tautą padarytus pažadus 
dabar atnaujinti?”

Kunigai atsako: “Norime”.
“Ar norite tampriau su Jė

zumi susijungti ir į jį labiau pa
našėti. išpažindami ir atnaujin
dami šventųjų pareigų pažadus, 
kai Kristaus meilės vedami, sa-

Čikagoj ziema^ Floridoj vasara
Keista, bet Velykų ryto Prisi

kėlimo Mišioms Sanibel saloje 
sugužėjo tiek daug tikinčiųjų, 
kad nedidelė šventovė buvo sau
sakimša. Kur buvo tie visi kata
likai, jei D. Savaitės paskutinė
mis dienomis nesiteikė atvykti 
į pamaldas? D. Penktadienio ap
eigos ankstyvą popietę buvo itin 
įspūdingos, o ką jau bekalbėti 
apie D. šeštadienio pamaldas, 
kurios buvo atliktos vėlų vaka
rą, sutemus. Prieš ugnies palai
minimą buvo užgesintos visos 
šviesos ir koplyčios prieangy 
kunigas su patarnautojais skai
tė maldas pasišviesdami malda
knygę kišenine lempute, o iš ap
link esančių džiunglių girdėjo
si gyvybė, dvelkianti iš liūnų, 
tropikinių miškelių, augalų ir 
krūmu. 

i * * *
D Penktadienio popietę, grį

žę iš pamaldų, tarėmės ką rei
kėtų užkąsti. Tokią dieną juk 
nepradėsi puotauti prabangiame 
restorane. Galvojome vykti 
krautuvėn apsirūpinti maistu. 
Kieme tuo metu pasigirdo kaž
koks ūžesys, kaimynų balsai. Pa
sirodo. ką tik iš jūros grįžo ke
letas vasarotoju su tikrai gra
žiu laimikiu: visas jų autoveži- 
mio galas buvo prikrautas ne
mažu žuvų, maždaug 8-10 sv. 
dydžio karališkųjų makrelių. 
Laimingi meškeriotojai tiesiog 
siūlvte siūlė pasidalinti tuo lai
mikiu su jais. Tų žuvų buvo 78. 
Jie natys jas išmėsinėjo, su
pjaustė, kaulus išėmė, žodžiu, 
buvo paruošti kepsniai. Gavome 
ir mes jų. To dar neužteko —

vo šventimų dieną įsipareigojote 
jo Bažnyčiai ir džiaugsmingai 
juos prisiėmėte?”

Kunigai: “Norime”.
“Ar norite būti ištikimi Die

vo paslapčių teikėjai per Eucha
ristiją ir kitus liturginius veiks
mus ir, sekdami Kristumi Vadu 
ir Ganytoju, ištikimai atlikti 
šventą mokymo pareigą, rūpin
damiesi ne pelnu, o tik sielų ge
rove?”

Kunigai atsako: “Norime”.
Tada vyskupas kreipiasi į 

žmones:
“Jūs, mylimieji sūnūs, mels

kitės už savo kunigus, kad Vieš
pats juos gausiai savo dovano
mis remtų, kad jie, būdami išti
kimi Vyriausiam Kunigui Kris
tui, kuris yra išganymo šaltinis, 
ir jus į Jį vestų.

Žmonės: “Kristau, išgirsk 
mus, Kristau, išklausyk mus.”

“Taip pat ir už mane melski
tės, kad būčiau ištikimas savo 
apaštalinei pareigai, pavestai 
manajam menkumui, o jūsų tar
pe būčiau gyvas ir kasdien to
bulesnis Kristaus Kunigo, Ge
rojo Ganytojo, Mokytojo ir visų 
Tarno paveikslas.”

Žmonės: “Kristau, išgirsk mus, 
Kristau, išklausyk mus.”

Tada vyskupas šias apeigas 
baigia malda:

“Viešpats telaiko mus visus 
savo meilėje ir visus — ganyto
jus ir ganomuosius — nuveda į 
amžinąjį gyvenimą. Amen.”

Atitinkamai yra pakeista ar 
naujai sukurta šių Mišių prefa- 
cija. * * *

Pasaulinė spauda atsidėjusi 
sekė, kaip praktikoje atrodys ta
sai naujas Šv. Sosto patvarky
mas ir paraginimas. Pasirodo, 
kad daugelyje kraštų vyskupai 
visiškai šią naują apeigą igno
ravo; vieni, kad ji neprivaloma, 
o tik patariama, kiti, kad nesu
spėjo kunigus iš anksto painfor
muoti. Bet buvo vietų, kur į vys
kupo pakvietimą kunigai nela
bai noriai atsakė. Pvz. (kaip 
spauda pranešė) Niujorko arki
vyskupijoje iš 1200 kunigų, kar
dinolo Cooke pakviestų drauge 
su juo koncelebruoti Mišias ir 
atnaujinti viešai kunigiškuosius 
įsipareigojimus, dalyvavo tik 35 
kunigai. Panašiai įvyko ir vysku
pijose, kaip Čikaga, Los 
Angeles. Tikintieji, kurie 
gausiai dalyvavo tose pamaldo
se, stebėjosi, nes tikėjosi pama
tyti daug didesnį skaičių kuni
gų. Čikagos kardinolas Cody 
aliejų šventinimo Mišiose net 
nepaminėjo, kad yra tokia nauja 
apeiga. Hartfordo vyskupas pa
galbininkas net uždraudė savo 
vyskupijoje tokią kunigų pažadų 
atnaujinimo apeigą, aiškinda
mas, kad popiežiaus paragini
mas yra tik “patarimas” ir to
dėl kiekvienas kunigas gali ap
sispręsti individualiai. Panašų 
sprendimą padarė San Francis
co, Bostono, Portlando vysku
pai, pareikšdami, kad tokių ap
eigų įvedimas dar labiau suža
dintų ginčus ir nesutarimus, jau 
ir taip gyvus bei skaudžius, ce
libato klausimu.

. Vienintelė Amerikoje vysku
pija. kur kunigai gausiai atsilie
pė į vyskupo pakvietimą, buvo 
Vašingtono: iš 385 kunigų,’ virš 
100 koncelebravo drauge su kar
dinolu Boyle ir Mišių metu vie
šai atnaujino savo kunigiškuo
sius įsipareigojimus, o jų tarpe 
ir celibato laikymą.

AL. GIMANTAS

sekančią dieną jie likusią dali 
išrūkė ir tą žuvį padalino vi
siems vasarvietės svečiams, žo
džiu, valgėme tą gardžią žuvį 
bene penkias dienas: iš ryto.' vi
dudienį ir vakare. Juokavome 
savo tarpe apie tą D. Penktadie
nio žuvies “stebuklą”.

Kitą vėlų vakarą, teisingiau 
jau arti vidurnakčio, išėjome 
kriauklių rinkti. Tamsu, bet vė
jelis šiltas, malonus, o bangos 
lengvai skalauna mūsų kojas. Su 
žiburiu pasišviesdami renkame 
spalvingas ir visokeriausių for
mų kriaukles. Matosi ir dau
giau tokių mėgėjų. Žiburių pil
nas pajūrys. Iš tolo atrodo, lyg 
kokia procesija eitų paplūdi
miu. Mus pasiveja vienas vasa
rotojas, kartu su mažamečiu 
berniuku besižvalgąs tų kriauk
lių. Užsimezga pokalbis. Jis at
vykęs iš Royal Oak. Mičigane. 
Kasmet čia atvažiuoja, nes pa
mėgęs salos izoliaciją, nrivatu- 
mą ir neperpildytą pajūrį. To
liau išsikalbėjus pasirodė, kad 
jo lietuviu kilmės esama. Iš mo
tinos pusės. Dar prisimena abu 
savo jau mirusius senelius. Jų 
pavardė — Sakalauskai. Gaila, 
bet lietuviškai jau nemokąs, 
nors vieną kitą žodį dar prisi
minė. » ♦ ♦

Nebuvo lengva su apsistojimu 
Sanibel saloje. Nuomojamu vie
tų ne tiek jau daug. Viskas už
imta, kur beeisi vis iškaba “no 
vacancy”. Nuoširdžiai mums

Vaizdas iš dabartinio Dancigo miesto: hipiai iš įvairių Lenkijos vietų poilsiauja

Modernioji spaudos technika
Kaip per valandą kitą gimsta storas dienraštis?,

Šių dienų didieji dienraščiai, 
nenorėdami atsilikti nuo televi
zijos ir radijo žaibiško greičio ži
nių skleidime, jau naudoja tokią 
techniką, kad žinios, nuotrau
kos, straipsniai kuo greičiausiai 
būtų paversti į metalą, metalas 
ir klišės į puslapių formas, o for-* 
mos perkeltos i spausdinimo ma
šinas. Dedamos visos pastangos, 
kad kiekviena dienraščio laida (o 
jų didesnis laikraštis per parą 
turi 6—8) būtų pilna naujausių 
žinių, nes tik tokiu būdu dien
raščiai gali išlaikyti konkurenci
ją su televizija ir radiju. 'Kitas 
gyvybinis dienraščio tikslas yra 
laiku, minutės tikslumu, išeiti ir 
pasiekti kioskus. Mažas suvėla
vimas jau reiškia prestižo smu
kimą. Jei kurią dieną laida išei
na kelias minutes anksčiau ir 
pralenkia savo konkurentus, dar 
nespėjusius savųjų dienraščių 
pristatyti į kioskus, spaustuvėje 
skelbiama šventė, viešai iškabi
namos leidėjo padėkos ir pan. -

25 puslapiai per valandą
Spaustuvėje, kurioje man ten

ka dirbti, paruošiami du dien
raščiai iš viso turi 13 laidų per 
parą. Pvz. “Chicago Sųn-Times” 
pirmoji laida į presus eina 4.40 
v.p.p., kad 5 valandą, kai įstai
gos baigia darbą ir tūkstančiai 
tarnautojų pasipila į gatves, 
dienraštis jau būtų kioskuose. 
Bet 3.30 p.p., maždaug 70 min. 
prieš laidos išėjimą, dar apie 20 
—25 puslapių formos būna visai 
tuščios. Jos laukia paskutinių ži
nių, naujausių įvykių pasaulyje. 
JAV, savajam mieste, sporto 
rungtynėse, arklių lenktynėse, 
biržoje ir t. t. Bet spaustuvė tu
ri tokią modernią rinkimo tech
niką ir tokį didelį personalą 
žmonių, kad per 60—70 min. su
rinkti ir sulaužyti 20—25 pusla
pius tai ne koks stebuklas, o 
kasdieninė rutina.

Rankraščio kelias
Rankraštis tolimojo rašymo 

teletipais ar kitokiomis priemo
nėmis pasiekęs redakciją ir ati
tinkamų redaktorių peržiūrėtas 
perduodamas kalbos taisytojams

stengėsi padėti vietos Prekybos 
Rūmai, bet ir jie buvo bejėgiai. 
Pagaliau pavyko gauti gana pa
togų apartamentą, nes Čikagoje 
siautė sniego pūga, O’Hare aero
dromas buvo uždarytas, ir žmo
nės. kurie buvo užsisakę mūsų 
gautąją vietą, atsisakė, nes ne
galėjo atvykti. Likome bent tuo 
patenkinti.

Prieš pat mums atvykstant, 
keturias dienas čia siautė troni- 
kinės liūtys. Kadangi sala ga
na žema, tai visur keliai buvo 
labai patvinę, kaikurios gatvės 
panėšėjo daugiau į kanalus — 
sunku buvo važiuoti. Sušlapo 
automobilio stabdžiai atsisakė 
veikti, žodžiu, teko labai atsar
giai vairuoti, beveik neturint jo
kių stabdžių. Net ir privažiavi
mai į atskirus vasarnamius nuo 
pagrindinės gatvės buvo ap
semti. Vienoje vietoje tiesiog 
teko bristi per vandenį, nes sa
lėjo būti pergilu važiuoti. Bet 
kai dili saulės atokaitoje ar knr 
oavėsy. kai ištini atsigaivinęs iš 
iūros ir kai per radiją pasako, 
kad čia temperatūra 84 lainsniu 
ir dar primena, kad šiandien 
Klevelande — 22, Detroite — 
19, Toronte — 20. čikagoie 21 
ir sninga. — anima kažkoks ma
lonus. palaimingas jausmas ir 
dar daugiau nradedi įvertinti 
Floridos magiška aplinka.* * ♦

Šiauriečiu labai daug. Jei 
seksi automobiliu registram jos 
ženklus, tai neabejotinai gau
sumo atžvilgiu jie taip išsiri
kiuoja: Mičiganas. Ontario. Ohio. 
Illinois, Indiana. Turistų antplū-
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(jų labai trūksta ir jie yra atly
ginami kaip augštos kategorijos 
tarnautojai), o iš jų — spaustu
vei. Spaustuvėje atskiriamos 
antraštės, parašai po klišėmis, 
nes juos renka rinkėjų pirštai li- 
notipais. Pagrindinis rankraštis, 
jei yra ilgesnis, sukarpomas at
skiromis dalimis, sunumeruoja
mas ir duodamas mašininkėms. 
Jos specialiu šriftu surašo rank
raštį į kaspiną. Pagal jų specialų 
šriftą toliau dirba skaitytuvas 
(kompiuteris). Galima įsivaizduo
ti, kokiu tempu mašininkės ra
šo. Joms nesvarbu skilties plo
tis, perkėlimai, klišių aprinki- 
mas. Jos tik turi paduoti tinka
mą kodą skaitytuvui, o šis per 
kelias sekundes kaspiną tiksliai 
sulaužo pagal reikiamos skilties 
plotį, aprenka klišes, padaro 
įvairias lenteles ir kitokias plo
nybes, nes įvairių stilių viename 
dienraštyje yra iki 100’ čia ypač 
svarbų vaidmenį atlieka maši
ninkės smegenys: jeigu ji susi
maišo ir paduoda klaidingą ko
dą, visas rinkinys eina velniop. 
Jei kartais taip įvyksta paskuti
nėmis minutėmis, laida susitruk- 
do arba laidoje atsiranda tokio 
rinkinio, į kurį tiesiog baisu pa
žiūrėti.

Skaitytuvas, kaip minėjau, vi
są rinkinį tvarko kaspine (po
pieriuje). Betgi mūsų dienraščiai 
dar spausdinami nuo metalo. 
Taigi, turi vykti ir antras proce
sas — metalo rinkinys. Skaity
tuvas sulaužytą ir sutvarkytą 
kaspiną automatiškai perduoda 
iš anksto parinktam automati
niam linotipui, kur pagal maši
ninkės surašytą šriftą automatiš
kai krinta raidės, pagal skaitytu
vo sulaužymą išsilieja eilutės ir 
per minutę kitą iš popieriaus 
viskas perkeliama į metala. To
kių automatinių linotipų didės- • 
nių dienraščių spaustuvėse yra 
po keliasdešimt, o jų tempas di
delis. Kiekviena išlieta eilutė au
tomatiniais kanalais bėga į su
rinkimo stalą.

Surinkimo stalas
Dienraščio spaustuvėje visos 

arterijos subėga į vieną centrą— 
surinkimo stalą, čia suplaukia į 
metalą perkelti straipsniai, daž
nai suskaldyti atskiromis dali
mis, antraštės. įvairios lentelės, 
parašai po klišėmis ir kita su
rinkta medžiaga. Kartu su meta
lu automatinėmis linijomis čia 
ateina ir rankraščiai. Prityrę 
spaustuvininkų unijos žmonės 
ant surinkimo stalo paskiras 
straipsnio dalis sujungia, pride
da antraštes ir visus kitus prie
dus, atėjusius iš įvairių mašinų, 
įvairiu skyrių.. Tuoj pat nuo ga
lutinai sujungto straipsnio me
talo padaroma nuospauda ir 
siunčiama korektoriams. Čia oat 
vietoje technikinis redaktorius, 
atliekąs vieną sunkiausiu parei
gų. nukreipia straipsnio metalą 
i atitinkamą puslapį. Žinant, kad 
dienraščiai turi per 100 pusla
piu, sunku įsivaizduoti, kain vik
riai turi orienuotis technikinis 
redaktorius, kad Inetalą nu
kreiptų i atitinkamą puslapį.

Užbaigos painiavos
Metalas i puslapių formas 

siunčiamas korektoriams dar ne-
dis Floridon vis sausėja. Tiki
ma, kad 1980 m. kasmet anlan-. 
kys ją iki 35 milijonu turistu. 
Todėl nenuostabu, kad visi tie. 
kurie nuomoja patalpas, mote
lius. kambarius butus, ypač jei 
jie yra prie vandens, verčiasi 
itin gerai ir, galima drąsiai tar
ti, verslo galimybės neribotos.' 
Jei palygini tas pačias vietas, 
matytas prieš,dvejus metus ir 
dabar, nustembi pamatęs nau
jus vasarnamius, visus užimtus, 
galimus gauti tik užsisakius iš 
anksto. Reiškia, čia yra ateitis. 

ištaisius klaidų. Dažnu atveju 
formos atiduodamos į presus ir 
tik tada sugrįžta ištaisytos ko
rektūros. Esant tokiam tempui, 
į neištaisytas korektūras niekas 
nekreipia dėmesio. Jos bus ištai
sytos kitoje laidoje. Dėlto korek
tūros klaidų pilna visuose di
džiuosiuose dienraščiuose.

Didžiausios paskutinių minu
čių prieš laidos išėjimą painia
vos kyla, kai rinkinys ar klišės 
nebetelpa į puslapio formą. Prie 
kiekvieno puslapio dirba atskiri 
redaktoriai, kurie straipsnius ar 
žinias vietoje trumpina, brauko, 
karpo. Nevienu atveju iš surink
tos keliasdešimt eilučių žinios te
palieka vos kelios. Dėlto nepro
testuoja dienraščio bendradar
biai, kaip kad nekartą darome 
mes, lietuviai, nes jie reikalą su
pranta. Kiekvieno puslapio re
daktorius šalia savęs turi prity- 
rusį laužytoją, kuris puslapį 
techniškai stengiasi padaryti 
kuo gražiausią. Iš lietuvių ypač 
pasižymėjęs laužytojas “Chicago 
Daily News” dienraštyje yra 
Vyt. Kasniūnas.

Kai puslapis galutinai baigtas, 
padaroma jo matrica, kuri siun
čiama į spausdinimo mašinas. 
Bet dažnai atsitinka, kad per tas 
paskutines sekundes pasaulyje 
įvyksta kaikas ypatingo. O to
kios žinios dienraščiui yra auk
sas, nes jų gal nespės pirmoje 
laidoje paskelbti konkurentai. 
Tada sulaikoma kuri nors pa
grindinių puslapių forma, vėl vi
sas puslapis perlaužomas, sude
damos naujos antraštės. Darbo 
tempą tuo metu sunku ir atpasa
koti, nes viskas padaroma per 
minutę kitą. Aplamai dienraščių 
spaustuvėse prieš laidos išėjimą 
vyksta sunkiai pašaliečiams įsi
vaizduojamas sujudimas, bėgio
jimas, telefonų skambininmas ir 
pan.

Per tris minutes
Atsimenu, praėjusią vasarą 

vieną sekmadienį užbaigėm pas
kutinių “Sun-Time” puslapių 
formas. Kai jas jau vežė į pre
sus. atėjo žinia, kad mirė popu
liarusis Illinois senatorius Dirk- 
sen. 1 ir 2 puslapių formos tuo
jau buvo sugrąžintos ir visai iš
ardytos. Per 3 minutes pirmaja
me puslapyje išsitiesė didžiulė 
antraštė apie senatoriaus mirtį, 
buvo surinktas ir sulaužytas 
straipsnis ir įdėtas net senato
riaus atvaizdas. Dienraštis pavė
lavo 5 minutes, bet pilnai prane
šė žinią, gautą tuo momentu, kai 
formos jau turėjo būti spausdi
nimo mašinose.

Beveik kiekviena informacija 
ar straipsnis sekančiose laidose 
susilaukia įvairių papildymų, 
kuriems reikia daugiau vietos. 
Redaktoriams nieko kito nebe- • 
lieka, kaip išmesti mažiau, jų 
nuomone, reikšmingesnius daly
kus. Todėl skaitytojai dažnai nu
stemba, kad pvz. apie Vasario 
16 minėjimą Čikagoje buvo ra
šyta tik vienoje laidoje ir pan. 
Bet ką darys puslapio redakto
rius, jei jam sekančioje laidoie 
reikia įdėti medžiagą, kuri ak
tuali nė tik lietuvhi grupei, bet 
plačiajai skaitytojų masei, žino
ma, aprašymų apie žydus ir neg
rus jie nedrįsta paliesti. Toks 
jau įsakymas iš viršaus, iš tų, 
kurie formuoja dienraščio kryp
tį.

Mūsų brangiam ir Tėvelių mylimam sūnui 

RAIMUNDUI LAURINAVIČIUI 

automobilio nelaimėje tragiškai žuvus, jo tėve

liams, broliui ir artimiesiems gilių užuojautų 

reiškia ir kartu liūdi —

L. A. Krakauskai ir duktė Atvira ■

A. Žilinskaitė J. Žilinskas J

Windsor, Ont. ■

Mylimam sūnui

RAIMUNDUI LAURINAVIČIUI 

tragiškai žuvus, jo tėvelius, brolį ir kitus arti

muosius nuoširdžiai užjaučia —

R. Vilembrektų šeima 

Chatham, Ont.

Skausmo prislėgtus Tėvelius, brolį bei artimuosius, 

studentui

RAIMUNDUI LAURINAVIČIUI 

žuvus, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

L. I. Juzukoniai S. J. And raliai

RAIMUNDUI LAURINAVIČIUI

tragiškai mirus, jo tėveliams, broliui bei artimie

siems reiškiame nuoširdžiausių užuojautų —

O. P. Eidukaičiai Juozas Žiurinskas

Mylimam sūnui

RAIMUNDUI LAURINAVIČIUI 

tragiškai mirus, didelėje liūdesio valandoje reiš

kiame gilių užuojautų MAGELONAI ir ZIGMUI
Į LAURINAVIČIAMS, broliui VIKTORUI ir kitiems 

giminėms —
O. /. Delkai su šaima

mokytojui PRANUI PAULIUKONIUI 

mirus, jo šeima ir artimuosius nuoširdžiai už

jaučia —

buvę Kybartų gimnazijos mokytojai ir 

mokiniai, gyveną Toronte

Mirus

BONIFACUI BARŠKĖČIUI, 

giliame skausme likusiems tėveliams p.p. BARŠ- 
KĖČIAMS, broliams ZENONUI ir SIMUI, sesutei 
D. VAIDILIENEI bei jų šeimoms reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime —

N. Baltakienė I. G. Baltakiai
I. Vadauskienė

"Tėviškės Žiburių" ekspedicijos talkininkų FE

LIKSĄ GIKį, jo seseriai At A O. LAUČIENEI JAV

mirus, nuoširdžiai užjaučia —

Redakcija ir administracija

Amerikoje mirus
O. LAUČIENEI, 

likusiam nuliūdime broliui FELIKSUI GIKIUI reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime —
N. Baltakienė I. J. Baltakiai

I. Vadauskienė
KUO LAIKOSI LIETUVIŠ

KOJI mūsų spauda? Tik prenu
meratoriais ir skelbėjais. Yra 
betgi prenumeratorių ir skelbė
jų, kurie labai delsia su atsily
ginimu. Skolos, deja, yra ne 
spaudos parama, o žaizda. Svar
bu tad ne tik prenumeruoti laik
raštį, bet ir laiku atsilyginti.

Mylimam Tėveliui JONUI ŠARKAUSKUI mirus, 

dukrai L. NORMANTIENEI bei šeimai reiškiame 

gilią užuojautų ir kartu liūdime —

Oshawa, Ont. V. S. Kneitai



® PAVARGTOJE imilEJE
TURISTŲ REIKALAI
Vilniškės augiausiosios tarybos 

užsienių reikalų komisija, vadovau
jama VL Niunkos, aptarė svečių iš 
užsienio reikalus. Pagrindinį prane
šimą padarė sovietinio “Inturisto” 
Lietuvos skyriaus valdytojas A. Sut
kus. “Tiesos” balandžio 30 d. laidoj 
paskelbtame pranešime konstatuoja
mas pernai 2.000 padidėjęs turistų iš 
užsienio skaičius. Daugiausia jų buvo 
susilaukta iš Lenkijos, R. Vokietijos, 
Italijos, Prancūzijos, V. Vokietijos, 
Britanijos, JAV ir Kanados. Tikima
si, jog šiemet turistus pagausins va
dinamieji jubilėjiniai metai — Leni
no šimtasis gimtadienis ir Lietuvos 
sovietinės okupacijos trisdešimtme
tis. Turistams organizuojama apžval
ginė išvyka Vilniuje “Vilnius — Lie
tuvos TSR sostinė”, ekskursijos į 
Panerius, Pirčiupį ir Trakus, šieme
tiniams turistams bus leidžiama ap
lankyti Kauną ir Druskininkus. “In- 
turistas” specialiuose kursuose pa
ruošia palydovus vertėjus, o taip pat 
šiam tikslui naudoja Vilniaus univer
sitete užsienio kalbas studijuojančius 
augštesnių kursų studentus. Augš- 
čiausiosios tarybos užsienio reikalų 
komisijos posėdyje buvo paliesti ir 
turistus aptarnaujančių organizacijų 
trūkumai. Joms Įsakyta planuoti tu
ristų priėmimą iš anksto, BESĄLY
GIŠKAI LAIKYTIS NUSTATYTŲ 
REIKALAVIMŲ. Kas yra tie besąly- 
girnai reikalavimai, nepaaiškinama. 
Galimas dalykas, jais dangstomas 
Maskvos Įsakymas neleisti užsienio 
lietuvių į kitas Lietuvos sritis, išsky
rus Vilnių, Pirčiupį, Trakus, Druski
ninkus ir Kauną, šiose vietovėse pa
tariama gerinti suvenyrų bei pramo
nės gaminių pardavimą turistams, 
buitines ir kultūrines paslaugas vieš
bučiuose. Be pirm. VI. Niunkos, jo 
“deputatų” L. Ramonovičiaus, V. Sta- 
neikos, “Inturisto” valdytojo A. Sut
kaus, posėdyje dalyvavo draugystės 
su užsienio šalimis ir kultūrinių ry
šių su lietuviais komitetų vadovai— 
R. Petrauskas, V. Karvelis ir V. Ka
zakevičius.

POTVYNIS IR STINTOS
Šiame skyriuje jau buvo rašyta 

apie išsiliejusi Nemuną ledonešio me
tu. Smulkesnių duomenų pateikia 
“Tiesos” korespondentas V. Minio
tas balandžio 23 d. laidoje: “Tokio 
vandens pamarys nematė 12 metų. 
Vanduo prie pat Šilutės, vanduo arti 
Pagėgių, po vandeniu nemaža kelių 
kelelių, prie daugelio sodybų priplau
kiama valtimis. Vanduo plačiai išsi
liejęs ir milžinišku srautu skuba Į 
marias. Kuršių marios nesusidoroja 
su vandeniu, daužo nerijos krantus, 
paplovė porą namų ir Nidoje...” 
Jam pritaria ir B. Aleknavičius 
“Valstiečių Laikraštyje” balandžio 25 
d.: “Kaip niekada šiemet plačiai iš
siliejo Nemunas prie Rusnės. Upės 
vanduo apsėmė eilę pamario kaime
lių. ..” Toliau V. Miniotas konstatuo
ja: “Išvirtę, iškraipyti telefono stul
pai, Nemunu plaukią didžiuliai me
džiai, dešimtys tūkstančių hektarų 
apsemtų pievų liudija apie vandens 
galybę, prieš kurią Rusnėje atsispy
rė žmogaus protas ir jėga ...” Rus
nės salą nuo potvynio apsaugojo py
limai. Kartu su ledonešiu prasidėjo 
stintų nerštas. Tinklus išskleidė iš 
Drevenos, Juodkrantės, Nidos, Kintų 
ir Nemuno vidupio suvažiavę žvejai, 
o Rusnės žvejams i talkų atėjo Pakal
nės skyriaus valdytojo Leono Kriau
čiūno mechanizatorių grandis, suga
vusi keliasdešimt tonų stintų. Iš Rus
nės valtimis atvežtos i Šilutę, stintos 
iškeliavo i Klaipėdą, Kauną, Vilnių. 
Potvynio užkluptus žvėrelius ir gyvu
lėlius bandė gelbėti vietiniai gyven
tojai su moksleiviais. Nepaisant jų 
pastangų, nuskendo nemažas skaičius 
kiškių ir stirnų.

GYVENVIEČIŲ STATYBA
Statybos ir architektūros institu

to mokslinių bendradarbių — archi
tektūros kandidato A. Miškinio ir 
technikos mokslų kandidato K. Bla
ževičiaus paruoštą pranešimą apie 
kaimo gyvenviečių statybos proble
mas aptarė Lietuvos Architektų Są
jungos valdyba. Vilniaus profsąjun
gų rūmuose įvykusiame posėdyje 
taipgi dalyvavo rajonų architektai, 
vykdomųjų komitetų pirmininkai, že
mės ūkio valdybų viršininkai, žiny
bų darbuotojai ir projektavimo orga
nizacijų atstovai. Posėdžio dalyvius 
su geriausiais kaimo gyvenviečių iš-

Šviežia mėsa — Dešros — Skanumynai

'enntnger Limited

HAMILTON — ONTARIO — CANADA 
284-288 KING STREET EAST — 528-8468 
740 UPPER JAMES STREET — 389-4113

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

HAMILTONO LIETUVIU KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Mdn St. Eost, kamb. 203, tel. 528-0511

9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 5

i

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

Liepos ir Rugpjūčio mėn. šešta
dieniais “Talka” uždaryta.

V. p.D.
V. p.p.
V. P-P.
v. p.p.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. Užtik
rintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $1.850.000.

planavimo ir gyvenamųjų bei visuo
meninių pastatų projektais supažin
dino specialiai surengta parodėlė.

SUPIRKIMO PUNKTAI
J. Skaringa “Valstiečių Laikraš

čio” 44 nr. skundžiasi: “Daug vargo 
ir bėdos, parduodant gyvulius valsty
bei, turi Telšių rajono gyventojai. 
Tenka užsiregistruoti apylinkės tary
boje ir laukti, kol ateis eilė. Per tą 
laiką, žiūrėk, bekonas jau peraugęs. 
Nuostolis augintojui, nuostolis vals
tybei. O kiek sugaišta brangaus lai
ko žmonės, kol užsiregistruoja, pas
kui kelis kartus eina teirautis, kada 
ateis eilė. Vargsta ir apylinkių tary
bų darbuotojai. Žmonių, norinčių 
parduoti gyvulius, kasdien ateina de
šimtys, o nieko konkretaus pasakyti 
negali. Praneši žmonėms, kad galima 
gyvulį parduoti, o supirkimo punktas 
grąžina atgal. Štai šių metų kovo mė
nesio 25 d. Tryškių tarybinio ūkio 
darbininkai pasikrovė į automašinas 
daugiau kaip 20 kiaulių ir keletą gal
vijų. Viską sumaišė telefono skam
butis iš Telšių gyvulių supirkimo 
punkto. Pranešė, kad nepriima. Žmo
nės sugaišo dieną, prastovėjo auto
mašina. Panašios bėdos dažnos ne 
tik Tryškių, bet ir kitose apylinkėse. 
Vyriausybė stengiasi, kad kuo dau
giau mėsos būtų supirkta iš gyvento
jų. Tačiau dėl supirkėjų aplaidumo 
prarandama nemažai mėsos, gaišina
mi žmonės...”

PRIVERSTINIS PASNINKAS
Vilniui ir Kaunui skirtame dien

raštyje “Vakarinės Naujienos” ba
landžio 8 d. S. Vaintraubas paskel
bė faktinį feljetoną “Pasninko die
na”. Autorius pajuokia Vilniaus 
prekybinių organizacijų valdybas, ku
rių neapdairumo dėka be pietų lie
ka nevienas miesto centre dirbantis 
vilnietis. Valgyklų trestas dažnai tuo 
pačiu metu pradeda remontuoti toje 
pačioje gatvėje veikiančias kelias 
valgyklas. Tokiu atveju vilniečiai 
prabėgioja visą pietums skirtą per
trauką, jieškodami neuždarytos val
gyklos, ir Įstaigon grįžta pilvui mar-
šą grojant. Blogiausia, kad remon- 
tuotojai net nesiteikia pažymėti ar
timiausios veikiančios valgyklos.

NAUJI FILMAI
“Valstiečių Laikraščio” balan

džio 28 d. laidoje skaitytojus su Vil
niaus kino studijoje kuriamais fil
mais supažindina Lietuvos kinemato
grafijos komiteto pirm. V. Baniulis. 
Pernykščių metų derliui atstovavo 
filmai — rež. A. žebriūno “Gražuo
lė”, rež. A. Grikevičiaus “Ave vita”, 
rež. R. Vabalo “Birželis — vasaros 
pradžia”, L. Lazėno ir V. Bikulčiaus 
Lenino “Iskros” kelionėms per Lie
tuvą skirta apybraiža “Kelias”, šie
met Vilniaus studija kino teatrams 
parūpins tris naujus filmus—rež. M. 
Giedrio “Vyrų vasarą”, rež. R. Vaba
lo dviejų novelių filmą “Akmuo ant 
akmens”, rež. A. Dausos ekranizuotą 
J. Tumo-Vaižganto apysaką “Dėdės 
ir dėdienės”, kurios scenarijų paruo
šė V. Žilinskaitė. Pagal A. Jurovskio 
ir S. Šaltenio scenarijų rež. M. Gied
rio kuriamas filmas “Vyrų vasara” 
primena rež. V. žalakevičiaus filmą 
“Niekas nenorėjo mirti”. Tema ta pa
ti — “didvyriška lietuvių liaudies ko
va prieš buržuazinius nacionalistus”. 
Didvyrių vaidmuo, be abejonės, teks 
okupantui tarnavusiems stribams, iš
davikų — už Lietuvos laisvę kovoju
siems ir žuvusiems partizanams. Sce
narijų filmui “Akmuo ant akmens” 
paruošė pats rež. R. Vabalas ir Pr. 
Jackevičius. Veiksmas vyksta XIX a. 
vidurio Lietuvos kaime. Pagrindinė 
tema — aštrėjantys valstiečių ir dva
rininkų santykiai. Dviejų novelių fil
mas baigiamas valstiečių sukilimu, 
dvaro užgrobimu. Paklaustas, ką šiuo 
metu kuria rež. A. žebriūnas, V. Ba
niulis atsakė: “A. žebriūnas, žinomas 
savo subtiliomis, poetiškomis, vaikų 
pasaulį vaizduojančiomis juostomis, 
kuria filmą, persunktą pilietiško pa
toso, apie Tarybų valdžios įsitvirtini
mą Lietuvoje...” Taigi, “Mergaitės ir 
aido”, “Mirties ir vyšnių medžio”, 
“Gražuolės” talentingas kūrėjas, me
niniu požiūriu atskleidęs sudėtingą 
psichologinį vaikų pasaulį, pagaliau 
buvo priverstas atiduoti duoklę pro
paganda nuspalvintai politinei temai. 
Rež. V. žalakevičius kuria filmą tele
vizijai. Scenarijų trūkumą pašalins 
scenarinės “dirbtuvės”, į kurias bus 
įjungti jaunieji scenaristai ir rašy
tojai. V. Kst.

Mokame už: 
denoritns / ..._____ 5%
šėrus ir sutaupąs ...... 6% % 
už vienų metu terminuotus 
indėlius ________________  8%
Duodame: 
asmenines paskolas iš „ 10% 
nekilo, turto paskolas Iš 9%

RODNEY, ONTARIO
MOTINOS DIENOS minėjimas ir 

mokyklos mokslo metų užbaiga įvy 
ko pirmąjį gegužės sekmadienį. Buvo 
susitarta su Delhi-Tillsonburgo jauni
mu, kad minėjimus rengsime vieną 
sekmadienį mūšų apylinkėje, kitą — 
Delhi. Turbūt dėlto suvažiavo daug 
žmonių, nes paimta miestelio salė 
buvo pilna. Atvažiavo iš De^i, Till- 
sonburgo, Londono, Windsoro, Cha
tham ir kitur. Buvo ir artimųjų 
parapijų klebonai — kun. dr. J. Gu
tauskas, kun. B. Pacevičius, kun. J. 
Lengvinas. Be to, atvyko Londono 
ir Delhi apylinkių pirmininkai B. Po
cius ir S. Jakubickas. Dalyvavo daug 
jaunimo. Galima sakyti, tai buvo Del- 
hi-Rodney apylinkių suvažiavimas.

Minėjimą atidarė Rodney apyL 
pirm. J. Statkevičius su motinoms 
pagerbti giesme “Marija, Marija”. 
Paskaitą apie dabarties motiną skai
tė jaunosios kartos atstovė Danutė 
Bliskienė. A. Jakubaitis skaitė “Drau
ge” atspausdintą J. Prunskio pasi
kalbėjimą “Nauja lituanistinė staig
mena” su jaunu amerikiečių kalbi
ninku lituanistu prof. G. B. Fordu. 
Pasikalbėjimas buvo tikrai įdomus ir 
aktualus ypač jaunimui.

Meninę programos dalį pradėjo 
Dr. V. Kudirkos mokykla, vadovau
jant mokyt. J. Statkevičiui. Progra
moje dalyvavo: A. Ciparytė, V. Ja
kubauskas, D. Gaidauskaitė, V. Moc
kus, A. Gaidauskaitė P. Jocius, R. 
Kereševičiūtė, R. Ciparytė. Po to 
dar sudainavo 3 dainas; ypač gerai 
pavyko “Punsko daina”. Sudėtinis 
Delhi-Rodney jaunimo choras, vado
vaujant E. Bliskiui, padainavo 4 dai
nas, kurių “Oi, berneli, vientury” ir 
“Tu giruže” ypač gražiai skambėjo. 
Dainas pianinu palydėjo G. Ignaity- 
tė. Iš tautinių šokių pašokta: Čigo
nėlis, Subatėlė, Audėjėlė, šustas ir 
Landytinis. Jauni šokėjai, jų tauti
niai drabužiai ir patys šokiai buvo 
pasigėrėtini. Mokyt. D. Bliskienė tu
rėjo įdėti daug darbo, kad per me
tus galėtų pasiekti tokių gražių re
zultatų. Akordeonu grojo J. Šarap- 
nickas. Meninės programos pranešė
ja buvo stud. A. Naruševičiūtė. Ji 
savo gryna, aiškia lietuvių kalba ir 
gyvu sąmojum paįvairino programą. 
Buvo pagerbti gėlėmis bei dovano
mis mokytojai ir vadovai: kun. B. 
Pacevičius, E. D. Bliskiai, Delhi jau
nimo atstovė G. Lapėnaitė, mokyt. 
J. Statkevičius ir jaunimo vadovas 
V. Ignaitis. Labai gražiai padėkota 
mūsų mamytėms už gausiai paruoš
tus vaišių stalus. Minėjimas baig
tas Tautos himnu.

B. ŠNEIDERIS staigiai mirė ba
landžio 28 d. Jis buvo geras naujųjų 
ateivių draugas ir pagalbininkas. Tai 
senesnės emigracijos ateivis, į Kana
dą atvykęs prieš 40 metų. Iš lietu
viu atvyko čia vienas pirmųjų, pra
dėjo verstis tabako auginimu ir pa
siekė gražių rezultatų. Jo šeimos ne
laimės vietos lietuviams buvo skau
dūs pergyvenimai, š.m. balandžio 21 
d., jam nesant namie, sudegė jo 
ūkio chemikalų bei reikmenų parduo
tuvė ir sunkvežimis. Žmona Zina nu
silaužė koją, buvo paguldyta į ligo
nine ir operuota. B. Šneideris pa
laidotas gegužės 1 d. Laidotuvėse da
lyvavo labai daug jo giminių, pažįs
tamų. kaimynų iš Toronto, Hamilto
no, Kičinerio, Windsoro. Delhi, Lon
dono, Tillsonburgo ir k. Po laidotu
vių jo šeimos artimieji Lietuvių Klu
be paruošė užkandžius.

GRUPĖ LIETUVIŲ, muzikos bei 
dainos mėgėjų, buvo išvykusi Čika
gon į operą “Likimo galia”. Kelione 
ir opera patenkinti.

NIJOLĖ NARBUTAITĖ West Lor- 
ne gimnazijoj buvo išrinkta kara
laite (prom-queen). Ji yra trylikto 
skyriaus mokinė ir veikli vietos lie
tuviško jaunimo ‘grupės dalyvė — 
dainininkė ir šokėja.

(Nukelta į 6-tą psl.)

KNIGHT

PALYGINKITE IR APSISPRĘSKITE PIRKTI 
WESTINGHOUSE ORO VĖSINTUVUS

RADIO & 
TELEVISION
522-5028 arba 522-5652 
9—6; ketv. (r penkt. 9—9

Pasirinkimas iš 12 modelių-nuo500BTU iki 24,000BTU
Kainos nuo $179.00

SALES & SERVICE
168 Locke St. S., Hamilton, Ont.
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Kaminskas; jaunimas: Totoraitytė, Baltakys, Abromaitytė

$ HAMILTON
PUIKUS KONCERTAS. Neseniai 

Hamiltono lietuviai gėrėjosi ateiti
ninkų puikiai suruoštu abiturientų 
vakaru. Štai ta pati organizacija ge
gužės 2 d. vėl suteikė progą hamil- 
toniečiams Jaunimo Centre pasigėrė
ti neseniai suorganizuoto mergaičių 
choro koncertu, kuriame dalyvavo 
Toronto jaunas solistas Jonas Vaš
kevičius ir “Gyvataro” jaunųjų šo
kėjų grupė. Tai dar vienas nurody
mas, kokiu keliu reikia eiti prie mū
sų jaunimo, kuris nevengia lietuviš
kos veiklos, tik jieško stiprios va
dovaujančios rankos. O ja yra ne
nuilstamas visuomenės veikėjas atei
tininkų kuopos pirm. J. Pleinys, be 
kurio neįsivaizduojama būtų ateiti
ninkų veikla Hamiltone. Tokiu pa
vyzdžiu gali būti mėrgaičių-mokslei- 
vių choras, turįs apie 50 narių ir 
Vadovaujamas sol. V. Verikaičio. Tik 
3-4 mėnesių laikotarpyje choras spėjo 
paruošti nemažą repertuarą. Be to. 
kaip pareiškė po koncerto dirigen
tas V. Verikaitis, jo 25 metų muzi
kiniame darbe tai pirmas atvejis, 
kad mergaitės taip pavyzdingai lankė 
repeticijas, taip nuoširdžiai siekė už
sibrėžto tikslo bei vispusiškai buvo 
remiamos Hamiltono lietuvių kolo
nijos.

Hamiltonas supranta mūsų atža
lyno reikšmę lietuviškame gyveni
me, nes antram pasirodymui (pir
mas įvyko Šv. Kazimiero minėjime) 
susirinko beveik 400 klausytojų. Sa
vo programą choras, akompanuo
jant M. Klevaitei, pradėjo giesme 
“Dona nobis pacem”. Toliau sekė Si
belijaus “^inlandijos” ištrauka, “Pa
vasariška daina” (specialiai muz. St. 
Gailevičiaus sukurta mergaičių cho
rui), Andrulio “Oi, dariau, dariau 
lyseles” ir “Aš, anyta, netikus bu
vau”. Antroje dalyje pasirodė pir
mą kartą Hamiltone jaunas solistas 
J. Vaškevičius (studijuoja dainavi
mą konservatorijoj), kuris, akompa
nuojant J. Govėdui, išpildė “Ten, 
kur Nemunas banguoja”, dvi Banai
čio kompozicijas ir Ūdrio dainą iš 
Klovos operos “Pilėnai”. Atrodo, šis 
torontietis turi duomenis solisto kar
jerai. “Gyvataro” ansamblio mokslei
vių šokėjif grupė, vad. V. Paškevi
čiūtės, gražiai išpildė Audėjėle ir 
Polką. Meninę programos dalį užbai
gė mergaičių choras (visos buvo ap
sirengusios vienodom, baltom sukne
lėm) dar keturiom dainom, kurių 
viena buvo vertimas iš anglų kalbos. 
Po meninės programos jaunimas ir 
senimas susijungė bendriems šo
kiams. šią korespondenciją reikėtų 
užbaigti sakiniu: ateitininkai, Hamil
tonas laukia daugiau tokių šeštadie
nio vakaru! K. B.

NAUJAI IŠRINKTOJI apylinkės 
valdyba pasiskirstė pareigomis: 
pirm. Kazys Mileris, vicepirm. Juozas 
Krištolaitis, vicepirm. Lina Verbic
kai tė, sekr. Pranas Lesevičius, ižd. 
Otonas Stasiulis, vadovė jaunimo rei
kalams Silvija Martinkutė, parengi
mų vadovas Kazys Mikšys.

Valdyba dėkoja Hamiltono lietu
viškajai visuomenei už pasitikėjimą 
ir stengsis daryti viską, kad tas pasi
tikėjimas nebūtų apviltas. Taip pat 
gili padėka buvusiam apylinkės val
dybos pirmininkui Alf. Juozapavičiui 
ir visiems jo valdybos nariams už 
gražų dvejų metų mūsų apylinkės lie
tuvių reprezentavimą ir už visą jų' 
įdėtą darbą besirūpinant mūsų bend
rais tautiniais reikalais. Dabartinės 
apylinkės valdybos adresas: K. Mile
ris, 152 Kensington Ave. South, 
Hamilton 24, Ontario. Tel. 545-4058.

VISUOTINIS RAMOVĖS SĄJUN
GOS Hamiltono skyriaus narių susi
rinkimas šaukiamas gegužės 17, 
sekmadienį, P. čėsnos patalpose, 92 
Victoria Ave. N. Tel. 522-7646. Visi 
Hamiltono kariai-veteranai prašomi 
dalyvauti. Valdyba

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ su
sirinkimas įvyks sekmadienį, gegu
žės 24, 5 v. p. p., J. Pleinio namuose, 
137 Gladstone Ave.

LORETA BUBNYTĖ susižiedavo 
su Viliumi Butkevičiumi, kurių ves
tuvės numatomos ateinančių metų 
pradžioje. Abu busimieji jaunave
džiai reiškiasi jaunimo organizacijų 
veikloje, o Vilius šį pavasarį baigė 
antru metų studijas universitete.

ROLANDAS BUDNINKAS iš ke 
lių šimtų mokinių parinktas vykti į 
Meksiką mokytojo darbui. Ten jis du 
mėnesius mokys jaunimą sporto ir 
kitų dalykų. J. P.

MŪSŲ KREPŠINIO JAUNIAI B Š. 
Amerikos rinktinių komandų varžy
bose Čikagoje išsikovojo II vietą. 
Nedaug trūko iki pergalės. Nepasi
sekimas įmesti trijų baudų paskuti
nio kėlinio gale nunešė I v. dviejų 
taškų skirtumu. Hamiltono jauniai B 
yra augšto žaidimo lygio ir daug ža
dantys ateityje. Kalvaitis, Žilvitis ir 
Butkevičius pakviesti į š. Amerikos 
jaunių B rinktinę, kuri kovos baltie- 
čių pirmenybėse Klevelandė.

SPORTO KLUBO KOVAS valdyba 
didžiai dėkinga savo rėmėjams: K. 
Mikšiui, p. Navickui ir bankeliui 
“Talka”. Dar keli asmenys žadėjo pa
remti lėšomis. Tai įgalins klubą da
lyvauti lengvosios atletikos pirmeny
bėse. Valdyba dėkoja p. Kalvaičiui 
iš Burlingtono ir K. Žilvičiui už nuve
žimą sportininkų į Čikagą. Z. R.
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J. A. Valstybės

A. A. PRANAS PAULIUKONIS, isto- 
rikas, mokytojas ir visuomenininkas, 
mirė po širdies priepuolio Worces
ter, Mass., šv. Vincento ligoninėje. 
Gimęs 1904 m. Varšgaliuose, Ukmer
gės apskr., velionis mokytojavo ke
liose Lietuvos vietovėse ir buvo Za
rasų gimnazijos direktorium vokiečių 
okupacijos metais. Išvežtas Vokieti
jon prievartos darbams už lietuvišką 
veiklą, pokaryje įsteigė progim
naziją Ansbache, buvo Eichstaetto 
gimnazijos vicedirektorium, Schw. 
Gmuend gimnazijos direktorium ir 
švietimo vadybos pirmininku. Atvy
kęs į JAV, nuo 1950 m. mokytojavo 
Worcester lituanistinėje mokykloje, 
trejus metus jai vadovavo, dėstė Lie
tuvos istoriją Putnamo seselių bend
rabučio mergaitėms. A.a. A. Pauliu- 
konis taipgi bendradarbiavo spaudo
je, išleido Lietuvos istorijos san
trauką anglų kalba, vidurinių, naujų
jų ir naujausiųjų amžių istoriją. 
Reiškėsi ateitininkų, skautų, šaulių, 
mokytojų, istorikų ir Lietuvių Bend
ruomenės veikloje. “Tėviškės Žibu
riai” palydi velionį kaip savo bend
radarbį, gerai pasiruošusį istoriką ir 
gausiai jo šeimai reiškia nuoširdžią 
užuojautą.

LEONO XIII FONDUI netrukus 
sueis 50 metų. Tai autonominė insti
tucija, kuri finansiškai remia krikš
čioniškosios demokratijos politines 
idėjas, spaudą veiklą. Iki šiol Fon
do veikloje ypač aktyviai reiškėsi Pr. 
Vainauskas, kaip ilgametis pirminin
kas, P. Minkūnas, J. Jakučionis, A. 
Gražiūnas, VL Viliamas. Pastaruoju 
metu sudaryta nauja vadovybė: pirm, 
dr. VL Bublys, vicepirm. dr. O. Vai
tas, sekr. St. Garliauskas, ižd. Pr. 
Polteraitis, narys inž. B. Brizgys.

RYŠIUM SU UNESCO UŽMOJU 
iškilmingai paminėti Lenino gimimo 
sukakti, jį paskelbiant net humanis
tu, LKDS centro komitetas pasiun
tė UNESCO vadovybei Paryžiuje pro
testo laišką. Jo nuorašus pasiuntė JT 
gen. sekr. U Thant ir JT Žmogaus 
Teisių Komisijai. Laiške rašoma jog 
toks JT mostas yra grynas cinizmas, 
nes Lenino “nuopelnai” žmonijai yra 
grynas nesusipratimas. Jis sukūrė 
valstybę, kuri šiandien yra didžiau
sias tautų ir žmonių kalėjimas. Ji yra 
vienintelė kolonijinė žmonijos išnau
dotoja, išžudžiusi virš 30 milijonų ne
kaltų žmonių. Jo sukurta sistema ir 
šiandien laiko vergijoje 100 milijo
nų žmonių ir keliolika kraštų.

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
ŠAULIŲ suvažiavime balandžio 25-26 
d.d. Detroito Lietuvių Namuose da
lyvavo 74 įgalioti atstovai ir 6 centro 
valdybos nariai. Buvo daug sveikini
mų žodžiu ir raštu, iš kurių turbūt 
didžiausio dėmesio susilaukė Lietu
vos buvusio ministerio pirmininko 
gen. Jono Černiaus žodis. Paskaitą 
apie šaulių Sąjungos įkūrėjo Vlado 
Pūtvio filosofiją skaitė jo vaikantis 
prof. Vaidevutis Mantautas. Po ata
skaitinių pranešimų ir veiklos gairių 
aptarties buvo prieita prie valdybos 
rinkimų. Pagal statutą pirmininkas ir 
valdyba renkami atskirai. Nemažą 
problemą sudarė ligšiolinio pirm. 
Vlado Išganaičio atsisakymas kandi
datuoti sekančiai trejų metų kaden
cijai. Būti kandidatu pagaliau sutiko 
Detroito St. Butkaus kuopos pirm. 
Vincas Tamošiūnas. Kad balsuotojai 
turėtų pasirinkimą, kandidatuoti suti
ko ir torontiškis Stasys Jokūbaitis. 
Centro valdybos pirmininku buvo iš
rinktas V. Tamošiūnas 76:8 balsų san
tykiu. Po to buvo pravesti centro val
dybos rinkimai. Išrinkti: pirm. V. 
Tamošiūnas, I vicepirm. S. Jakubic
kas, II vicepirm. K. Milkavaitis, ižd. 
S. Bernatavičius, I sekr. J. Baublys, 
II sekr. J. Švoba, sporto sekcijos va
dovas V. Keturakis, jaunimo — J. 
šostakas, tiekimo skyriaus — P. Pad- 
vaiskas, kultūros skyriaus — kun. J. 
Borevičius, SJ, jūrų šaulių 
Vitkus, moterų šaulių
tienė, spaudos ir informacijos — V. 
Mingėla, “Tremties Trimito” red. P. 
Petrušaitis ir narys S. Jokūbaitis. Su
važiavimo pokylyje koncertinę pro
gramą atliko Detroito jaunimas — D. 
Petronienės paruošta mergaičių tau
tinių šokių grupė “Pašvaistė”, pia
nistė B. Ūsaitė, dainininkė I. Vizgir
daitė ir akordeonistė R. Rūkštelytė. 
Sekmadienį Mišias atnašavo ir šau
liams pritaikytą pamokslą pasakė 
kun. J. Borevičius, SJ.

“GRANDINĖLĖS” išleistuvių į 
gastroles P. Amerikoje balius ren
giamas gegužės 16 d. Klevelande, šv. 
Jurgio lietuvių parapijos salėje. Ke
lionės išlaidoms dar trūksta kelių 
tūkstančių dolerių. Pirmieji S7.000 
buvo įmokėti balandžio 30 d. Se
kančius S5.000 reikės įmokėti gegu
žės 15 d. Vėliau paaiškės galutinės 
sumos likutis. Gegužės 15 d. įmokėji- 
mui neužtenka kelionės fonde turi
mų dolerių. “Grandinėlės” šokėjų tė
vams išsiuntinėtas prašymas at
siųsti iki gegužės 14 d. po S100 iš

M.
K. Koda-

A d vokatos

EUGENIJUS KRONAS

Royol Bank Building, 
suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario 

kiekvienos šeimos. Aukų rinkimą su
intensyvino ir patys šokėjai. Rekla
ma jau pradėta į gastrolių sąrašą 
įtrauktuose kraštuose. “Grandinėlei” 
ištisą puslapį paskyrė Valencijos 
dienraštis “El Regionai” Venecuelo- 
je. čia numatyti du koncertai bir
želio 23 ir 25 d.d. Caracas ir Valen- 
cijoje. Būtų gaila, jeigu dienraščio 
“El Regionai” plačiai išgarsintas lie
tuvių festivalis negalėtų įvykti dėl 
nepakankamų lėšų kelionės išlai
doms. Talkon nedelsdami turėtų at
eiti gausūs “Grandinėlės” gerbėjai 
Kanadoje ir JAV. Didžiausias “Gran
dinėlės” pagerbimas dabar yra kiek
vienas laiku pasiųstas doleris. Para
ma siunčiama šiuo adresu: Grandi
nėlė, c/o Mr. V. Staškus, 110 East 
226th St., Cleveland, Ohio 44123, 
USA.

Urugvajus
ALFREDAS STANEVIČIUS, nors 

dar nebaigęs odontologijos studijų, 
. buvo pakviestas profesoriaus asisten
to pareigoms Montevideo universite
to odontologijos fakultete. Lietuvių 
kultūrinėje veikloje jis reiškiasi kaip 
tautinių šokių mokytoju.

LIETUVIŲ KULTŪROS DRAU
GIJA' spacialiais pietumis balandžio 
26 d. pagerbė savo buvusią valdy
bą už praėjusių metų veiklą. Nau
joji valdyba yra užsimojusi užbaig
ti Lietuvių Namų jaunimo salės įren
gimą. Į planus taipgi yra įtrauktas 
pagrindinis dabartinės raštinės re
montas — jos praplėtimas, kad ji 
galėtų būti sale oficialiems priėmi
mams. Edvardo Jusio pajūryje do
vanotame sklype Montevideo lietu
viai planuoja pasistatydinti didelį va
sarnamį, kuris kiekvieną savaitgalį 
suburtų šios apylinkės vyresniosios 
ir jaunosios kartos tautiečius. Vasa
ros mėnesiais lietuvių šeimos šiame 
pastate galėtų praleisti savo atosto
gas. Dėl lėšų stokos sumanymą tiki
masi įgyvendinti per porą sekančių 
metų, nes išlaidų bus apie 2 milijo
nus pezų.

Australija
SKAIDRIŲ RINKINĮ “Tremtinio 

kelias” Australijos lietuvių koloni
joms yra paruošęs fotografijos mė
gėjas Vytautas Vosylius. Pirminėje 
versijoje buvo nušviestas lietuvių ke
lias į Australiją, o paskutinieji skaid
rių rinkiniai atskleidžia lietuvių gy
venimą ir kituose kraštuose. Į skaid
res V. Vosylius yra perkėlęs daug 
meno kūrinių ir Lietuvos vaizdų, py
nę sujungdamas specialiomis skaid
rėmis. “Tremtinio kelio” vaizdus lydi 
atitinkama muzika ir žodis.

MELBURNO LIETUVIŲ NAMUO
SE balandžio 25 d. iškilmingu pobū
viu ir šampano tostais buvo sutiktas 
naujos salės atidarymas, šie Lietu
vių Namai savo dydžiu pralenkia vi
sas kitas lietuvių kolonijas. Juose yra 
salės koncertams, didesniems susirin
kimams bei pobūviams, moterų sekly
čia, jaunimo kambarys, erdvi valgyk
la ir virtuvė, eilė kambarių mažes
nio masto lietuviškai veiklai.

LIETUVIŲ NAMUS Geelonge sta
to iš aštuonių veikiančių organizaci
jų sudaryta LN taryba. Jiems jau iš
lieti pamatai, nuvalyta 35.000 naudo
tų Plytų, įmūryta 31.000. Dekoraty
viniais medeliais apsodinti busimieji 
namai ir sporto aikštė. Taryba per 
metus turėjo S6.235 pajamų ir $4.371 
išlaidų. Padarytų pasižadėjimų dėka 
šiemet tikimasi gauti beveik $2.000.

Vokietija
DR. A. GERUTIS, Lietuvos pasiun

tinybės Šveicarijoje patarėjas, lan
kėsi Minuchene, kur turėjo progos 
susitikti su laisvosios Ukrainos pre
zidentu Mikola Livyckiu. Pokalbyje 
buvo aptarti Lietuvą ir Ukrainą lie
čiantys klausimai, tautybių diskrimi
nacija Sovietų Sąjungoje.

Italija
KUN. ANTANAS TRANAVIČIUS, 

lietuvių saleziečių centro naujuosiuo
se Vytėnuose-Frascati administrato
rius, mirė balandžio 21 d., ištiktas 
širdies smūgio. Velionis buvo gimęs 
1909 m. Pasvalyje. Italijon atvyko 
1927 m., baigęs Pasvalio gimnazijos 
penkias klases, i kun. Antano Skelčio 
organizuojamą pirmąjį lietuvių sale
ziečių branduolį Romoje. Filosofiją 
studijavo ir pedagogine trejų metų 
praktiką atliko Belgijoje. Kunigu 
įšventintas 1940 m., ruošėsi grįžti 
Lietuvon, bet kelią pastojo tragiš
kieji mūsų tautos įvykiai. Eilę me
tų kųn. A. Tranavičius buvo sale
ziečių jaunimo įstaigų administrato
rium Portugalijoje, kol 1957 m. per
ėmė lietuvių saleziečių įstaigos Cas- 
telnuovo administravimą. Jo pastan
gomis Italijos Alpėse buvo įsigyta 
stovykla, kurioje vasaros mėnesius 
praleisdavo Europos lietuvių jauni
mo grupės. Velionis palaidotas Fras
cati saleziečių kapinėse, dalyvaujant 
Romos lietuviams ir gausiam būriui 
saleziečių.

LIETUVOS KUNIGŲ RASTĄ so
vietų premjerai A. Kosyginui iš italų 
kalba leidžiamo biuletenio “Elta- 
Press” nersispaudė dvimėnesinis žur
nalas “Russia Cristiana” (“Krikščio
niškoji Rusija”), žurnalą Milane lei
džia Krikščioniškosios Rusijos Stadi
jų Centras, dokumentais ir praneši
mais nušviesdamas įvairias sovietų 
gyvenimo klausimas. Pagrindinis dė
mesys skiriamas religiniam gyveni
mai Sovietų Sąjungoje ir jos paverg
tuose kraštuose. Šioje laidoje taipgi 
plačiai komcntnojamas A. Amalriko 
nitas.
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| jaunimo žiburiai |
Šypsokis, motina tave myli! Išliksime, jei norėsime

Dažnai mes atsimename tik 
motinas didvyres. Skaitome Lie
tuvos istorijoje apie šias mote
ris karžyges. Mes jas pastatome 
ant pakylos ir garbiname. Gal 
tai ir gerai, bet nepamirškime 
monotoniškos kasdienybės mo
tinos.

“Būti minutę ar valandą did
vyriu yra daug lengviau, negu 
tyliame heroizme leisti dieną iš 
dienos. Prisiminkime tą pilką 
monotonišką kasdienybės darbą, 
už kurį niekas nepagirs — did
vyriškumą, kurio niekas nepa
stebės, kuriuo niekas nesido
mės” (F. Dostojevskis).

Kokia yra ta monotoniškos 
kasdienybės motina? Kokios yra 
jos savybės?

Meilė
Optimizmas 
Tautiškumas 
Inteligentiškumas 
Nuoširdumas 
Atlaidumas
Motina yra meilės šaltinis vai

kams. Niekad nesulaikomas, nie
kad neišdžiūstąs, sruvenąs per 
akmenėlius — problemėles.

Optimizmas padeda jai šypso
tis sunkiuose laikuose, šypsena 
daug pasako! Tautiškumas paro
do jos norą išauklėti vaikus ge
rais lietuviais, lietuviškoje ap
linkoje — mokykloje, namuose, 
organizacijose. Inteligentiškas 
galvojimas padeda išspręsti dau
geli problemų: šeimos, auklėji
mo' Nuoširdumas apibūdina 
kiekvieną motinos veiksmą. 
Kiekvienas jos darbas yra skir
tas šeimos gerovei. Kiekvienas 

- darbas yra širdies motyvuotas.

Viskas nusibodo, nėra kas veikti...
Aštunta valanda. Jaunuolis 

sėdi prie televizijos. Atsistoja ir 
nusuka dėžę. Nusibodo žiūrėt i 
tuos paveikslus. Išeina lauk — 
gal suras ką veikti. Ant kampo 
susitinka su dviem draugais. Jie 
irgi neturi ko veikti. Viskas nu
sibodę. Įsuka i mažą gatvelę. 
Stovi naujas automobilis. Pažiū
ri į vidų. Kokia laimė. Raktai vi
duje! Nėra kas veikti, o kodėl 
nepavažinėti? Tik pasiskolins 
automobili ir sugrąžins. Deja, 
automobilio nebesugrąžino — 
policija sustabdė.

Kodėl tie jaunuoliai neturi ko 
veikti? Kodėl jie turi po gat
ves vaikščioti ir jieŠkoti nemalo
numų? Kas būtų, jeigu jie pri
klausytų organizacijai?

Mano nuomone, organizacija 
yra . vertinga visiems jaunuo
liams šiais laikais. Ne tik nuo 
gatvės atitraukia, bet ir padeda 
jaunuoliui surasti save. Organi
zacijos yra jaunuoliui Įsteigtos. 
Jo pareiga padėti tai organiza
cijai. kiek tik gali: Gal nebus 
daug, bet jis ką nors gero pada
rys, ne blogo. Per organizaciją 
jaunimas susitinka su kitais. Už
simezga naujos pažintys. Padeda 
kitiems žmonėms, kurie šiame 
pasaulyje netaip gerai gyvena. 
Taip pat padeda ir sau kultūrin
gai subręsti. Organizacijos ati
daro jaunuoliui akis, kad jis ga
lėtų kitus matyti ir žinoti: ne 
tik jam turi būti gera, bet ir 
kitiems.

Per mūsų lietuviškas organi

Pokalbis gatvėje: "Prieš ką demonstruoji, mielas jaunuoli?" "Prieš 
visko! Šiandieną — prieš ilgus plaukus, rytoj — prieš trumpus, po
ryt — prieš Ameriką, o užporyt — prieš Vietkongą..

Kiekvienas jos darbas yra visų 
jėgų sutelkimas. Atlaidumą, 
nors kartais sunkiai, motina ro
do visą laiką. Vaikai supykina, 
bet vistiek ji atleidžia visu savo 
nuoširdumu: susiraukęs veidas 
pasikeičia, šypsena vėl pasirodo, 
kaip saulė iš praeinančio debe
sies.

Šiuose keliuose žodžiuose aš 
nepasakiau KAS yra ta monoto
niškos kasdienybės motina. Aš 
ją tik apibūdinau. Nors šios do
rybės sudaro žodį MOTINA, bet 
tas žodis pilnai neapibūdina TOS 
MOTINOS.

Jos darbas — niekad nesibai
giantis. “šiandieninis gyveni
mas tikrai labai daug reikalau
ja iš lietuvės motinos. Lietuvo
je — pasiaukojimo ir atkaklu- 

. mo, savo vaikus stengiantis iš
auginti tikinčiais lietuviais, o 
čia — ištvermės, bandant nepa
siduoti emigrantinėms ligoms ir 
vaikų nutautėjimui.”

Eina motina vingiuotu gyve-' 
nimo keliu. Neskaito ji kiek va
landų praleista dirbant, kiek va
landų praleista prie sergančio 
vaiko, kiek valandų praleista be
sirūpinant. Štai ir motinos did
vyriškumas — ištesėti motinos 
darbą.

šiandien mes gal ir neatkrei
piame dėmesio į motiną, nesu
prantame jos reikalingumo, ne
galvojame, kad ji didvyrė, bet 
kai staiga vieną dieną jos neten
kame, tada susiprantame.

Prisiminkime šias monotoniš
kos kasdienybės motinas — mi
rusias ir gyvąsias ...

Rūta Čepaitytė

zacijas kartu sužinom apie mū
sų tėvynę Lietuvą, jos papročius, 
ir tai vienam kitam įdiegia dale
lę tėvynės meilės, kurios mums 
reikėtų daugiau turėti. Organi
zacijai’ ne tik reikia priklausy
ti, bet ir suprasti ją, joje su ki
tais dirbti. Tada organizacija 
duos daug naudos visiems, ku
rie jai priklausys.

Rūta Vaškevičiūtė 
(“Pirmyn Jaunime”.

1970 m. 2 nr.)
VALENTAS SKIRMANTAS

Neiškirskit! Į
Senelei

Neiškirskit! Kaimo medžių 
neiškirskit!

Dar palikit paukščius ir lizdus!
Jeigu reikia — imkit mano širdį 
Su berželiais, liepomis, medum.

Aš tikiu, kad duonos kubilėly 
Tebėra dugne šaltos giros, 
Kad senelė, vartelius užkėlus, 
Į miškus vis žiūri vakaruos.

Būna dienos — nebenoriu nieko. 
Išsiverksiu, kada vyšnios kris. 
Ir mažytė tarp miškų išlieka 
Ta auksinė, nuoširdi ugnis.

Upėn paukščiai, debesys suvirsta ... 
Kaip jūs, mano girios, be dainų? 
Neiškirskit kaimo medžių!

Neiškirskit 
Uosių, liūdesio pilnų!

(Iš jaunųjų kūrybos Lietuvos 
spaudoje)

Hamiltono mėgėjų teatro "Aukuras" jaunieji aktoriai, vadovaujami režisorės E. Dauguvietytės - Ku
dabienės, mokosi vaidinti Nuotr. Bella Studio

Modernio|i muzika-triukšmas?
Pasisako Toronto lituanistinio seminaro studentai, paskatinti savo mokytojų

Jaunimo skonis daugeliu atve
jų yra skirtingas nuo suaugusių, 
dažnai visai priešingas. Muzika, 
kurią mėgsta šių dienų jauni
mas, savo charakteriu ir stiliumi 
labai skiriasi nuo tos, kurią klau
so tėvai. Jis mėgsta tokią, kokią 
gali suprasti ar atpažinti save to 
žmogaus charakteryje, apie kurį 
daina sukurta. Jis susiduria gy
venime su jam būdingom pro
blemom, todėl lengvai supranta 
tuos, kurie apie jas dainuoja. 
Kaikurių radijo stočių progra
ma tik iš tokios muzikos ir su
sideda. Jos duoda vien tik nau
jausias pačių jaunuolių sukur
tas dainas, kaip pvz. Toronto 
CHUM, CKFH ir eilė kitų.

Dažnai tėvai užsipuola vaikus, 
kodėl jie amžinai klauso tos rė-. 
kiančios muzikos. Man rodos, 
kad tėvai pergreitai kritikuoja, 
neduodami Įtikinančių motyvu. 
“Mane tas nervina” — girdi daž
ną atsakymą, kuris iš tikrųjų 
nieko nereiškia, skamba neinte
ligentiškai ir jaunuolio neįtiki
na. Kai jie patys užsistato ope
ras ar simfonijas, tai, atseit, jie 
nori pailsėti po dienos darbų. 
Mums sunku suprasti, kaip žmo
gus gali pailsėti, jei čia pat koks 
sopranas ar bosas spiegia ir 
baubia per visą namą, paskui ji 
gaudžia trimitai ir trenkia būb- 
nai. Be to, dauguma operų yra 
svetimom kalbom: jei neturi po 
ranka*libreto, tai net suprasti 
negali, ką jis nori pasakyti.

Jaunimo dainos yra greitos, 
gyvos kaip ir pats jo charakteris. 
Gali visą vakarą klausytis ir tau 
netrukdys dirbti nei susikaupti, 
nebent leis valandėlę pasvajoti. 
Bet tai nereiškia, kad ta muzika 
yra monotoniška. “Ko jūs. vis 
tos pačios muzikos klausot! Ar 
neturit ko nors skirtingesnio?” 
— priekaištauja tėvai. Bet jos 
yra skirtingos. Jeigu bent kartą 
su atsidėjimu turėtų kantrybės 
išklausyti porą plokštelių, tai su
prastų, kad tos dainos skiriasi 
viena nuo kitos, turi melodiją ir 
turinį. Įeina tėtis ar mama į 
kambarį ir pradeda bartis: “Ar 
jau tu ir vėl tą barbalynę užsista- 
tei! Amžinai vis tą patį girdžiu. 
Arba atsuk kitą stotį, arba vi
sai užgesink!” Paskui nueina, už
sistato televizija ir visa vakarą 
žiūri, kaip ten vienas kitą smau
gia ir žudo.

Žinoma, jei jaunuolis visada 
gros tik savo mėgstamą muziką, 
tai irgi negalima pateisinti, nes 
ne jis vienas gyvena tuose na
muose — reikia pagalvoti ir apie 
kitus. Negalima peržengti sąmo
ningai ribų nei tėvams, nei vai- 
kams. Atrodo, kad ir vieni, ir ki
ti turi aiškią nuomonę apie mu
ziką ir vieni kitiems nenusilei
džia. Vienintelė išeitis — atsi
žvelgti į vienas kitą ir gyventi 
kaip dera žmonėms. Šu priekaiš
tais ir ginčais mažai ką pasieksi
me ir vieni kitu neįtikinsime. 
Tėvai! Supraskite ir turėkite 
daugiau kantrybės su mumis. 
Mes negalime jums uždrausti 
klausytis jūsų mėgiamos muzi
kos — nedraūskite ir mums 
klausytis tokios, kuri mums pa
tinka.

Studentė V.
•••

Daugybei suaugusių žmonių 
mūsų modernioji muzika yra 
“šlamštas”, “bjaurūs garsai”, 
“triukšmas” ... Retkarčiais gal 
taip ir yra, bet negalima visos 
jaunimo muzikos taip vadinti. 
Dažnai žmonės nenori įsigilinti 
ir nesupranta, ką ši muzika tik
rai reiškia ir ką ji nori pasakyti.

Seniau, kai žmonės turėjo ma
rias laiko sėdėti popietėm ir išti
sas valandas klausytis tų pačių 
arijų, valsų ar sonatų, muzi
ka tebuvo būdas pasilinksminti 
ar šiaip prastumti laiką. Mūsų 
laikais komunikacija yra taip iš
sivysčiusi, kad net muzika turi 
skirtingą paskirtį bei konkrečią 
reikšmę. Daugumas nesupranta, 
bet jei gerai įsiklausytų į šį 
“triukšmą ir riksmą”, tai iš
girstu aiškų dėstymą — apie val
džią, beprasmius karus, jaunimo 

festivalius. Pvz. jaunas kanadie
tis parašė populiarią dainą 
“When I Got To Woodstock” — 
apie festivalį Niujorke, kur bu
vo susirinkę šimtai tūkstančių 
jaunuolių.

Vieni geriausių kompozitorių 
apie nuskriaustus, vienišus žmo
nes, neteisingas valdžias, skurdą 
ir visuomenės hipokritiškumą 
yra Simon ir Garfunkel. Jiedu 
daugiau pasidarbavo Amerikos 
tautinei muzikai, negu betkas ki
tas. Jie parašė “He Was a Most 
Peculiar Man” — dainą apie vie
nišą žmogų, užsidariusį savo ma
žame pasaulyje, be draugų. Dai
na “Richard Cory”, parašyta pa
gal amerikiečių klasiko Edwin 
Robinson eilėraštį, parodo, kad 
turtas ir pinigai gyvenime dar 
neviskas, nes milijonierius Cory 
nusišauna.

Modernios muzikos yra daug 
rūšių. Pirmiausia yra “folk 
songs” arba liaudies dainos, jei
gu Amerikos kontinente galima 
iš viso apie “liaudį” kalbėti. Žy
mesni dainininkai yra Joan 
Baez, anksčiau minėti Simon ir 
Garfunkel, Jan ir Sylvia. Tos 
dainos išreiškia jaunimo nuotai
kas. Paskui yra Acid Rock. Šios 
rūšies muzika yra grynai pramo
giniam pasiklausymui. Žymesni 
artistai — Steppenwolf, Led 
Zepplin ir kiti. Tai šios rūšies 
muziką suaugusieji daugiausia 
vadina “riksmu ir kaukimu”. 
Kitas įdomus reiškinys — tai 
“Soul Music”. Tai yra suameri- 
kietinta negrų muzika su stipriu 
pietietišku charakteriu.

Turbūt visoje muzikos istori
joje niekas tokio populiarumo 
nesulaukė, kaip keturi muzikan
tai iš Anglijos — “The Beatles”. 
Tuo metu (1964 m.) pasaulio dar 
nedraskė karai ir maištai, todėl 
ir jų muzika buvo linksma, pa
prasta. Nuo 1957 m., kai popu
liarioj muzikoj karaliavo Elvis 
Presley, nebuvo įvykę jokių žy
mesnių pasikeitimų, ir ji jauni
mui jau buvo pradėjusi nusibos
ti. “Beatles” pradėjo naują da
lyką — grupes. Todėl su jų pa
sirodymu pradėjo atsirasti dau
gybė visokiausių grupių ir visos 
juos kopijavo. Gal dėlto suaugu
siems ir atrodė, kad viso pasau
lio jaunimas “sudurnavojo”. Bet 
tai nėra pirmas kartas, kada 
žmonės eina iš proto dėl muzi
kos. Tokių “fools” buvo jau

Aštuntasis ateitininkų kongresas
Ateitininkų kongresas yra vyriau

sias Ateitininkų Federacijos reikalų 
ir problemų sprendėjas. Jis nustato 
AF veiklos gaires, keičia AF konsti
tuciją, sprendžia AF valdybos, AF 
tarybos bei kongreso atstovų iškeltus 
klausimus.

1970 m. kongreso reikalingumą ir 
pobūdi AF valdyba pradėjo svarsty^ 
ti dar 1968 m. neįpusėjus. Kongreso 
reikalas yra pribrendęs, nes 1965 m. 
kongrese nebuvo formaliai išrinktų 
atstovų ir todėl nebuvo svarstomi sta
tutinių bei kitokių pakeitimų klau
simai. 1970 m. kongresas turėtų pa
brėžti ateitininkijos sąjūdžio ugdo
mąjį ir kūrybinį pobūdį, keisti AF 
konstituciją ir įnešti naujų idėjų at
eitininku veiklos plėtotei.

Kongresas šaukiamas 1970 m. rug
pjūčio 30 — rugsėjo 7 dienomis; Dai
navos jaunimo stovykloje rugpjūčio 
30 — rugsėjo 4 dienomis ir Čikago
je rugsėjo 4-7 dienomis.

Į kongresą kviečiami viso pasaulio 
ateitininkai. Sprendžiamąjį balsą turi 
rinktieji atstovai, Ateitininkų Fede
racijos grupės, valdybos, tarybos, 
kontrolės komisijos ir sąjungų cent
ro valdybos nariai. Viti kiti atei
tininkai turi patariamąjį balsą. Kon
greso atstovu gali būti renkamas 
kiekvienas ateitininkas, išskyrus jau
nučius, kurie rinkimuose nedalyvau
ja. Kongreso atstovus MAS, SAS ir 
ASS padaliniai gali rinkti savo tam 
reikalui sukviestame susirinkime ar
ba korespondentiniu būdu. Negalin
tieji susirinkime dalyvauti turi teisę 
balsuoti korespondentiniu būdu. At
stovai renkami slaptu balsavimu. At
stovais galima rinkti asmenis iš ki
tų vietovių ir kitų sąjungų, bet šiuo 

daugybė prieš 30 ir 40 metų.
Jaunimui “beatles” muzika 

patinka, nes ji yra originali, ją 
galima lengvai atskirti nuo kitų 
artistų kūrinių, maloni klausy
tis. Ir nors daug įvairių daininin
kų pasirodė nuo to laiko, “beat
les” dar vis tebėra vieni popu
liariausių jaunimo tarpe.

Bet laikas keičiasi. Tobulėjant 
komunikacijai visokios naujovės 
pasaulyje sklinda žaibo greitu
mu. Įsiliepsnojo du karai, papli
to narkotikų vartojimas. Tai tu
rėjo įtakos ir jaunimo muzikai. 
Ji pasidarė rimtesnė, niūri ir 
maištinga. Ji mums daug reiškia 
ir pasako, o suaugusiems galbūt 
yra tiktai garsai ir riksmas.

Tokios maždaug pagrindinės 
jaunimo muzikos rūšys. Jose at
sispindi mūsų laiku gyvenimas, 
jo charakteris. Visais laikais jau
ni žmonės turėjo savo muziką, 
kurią mėgo, dainas, kurias dai
navo ir kurias jų vyresnieji va
dino “šlamštais”. Tačiau jie jau 
užmiršo, kad buvo jauni.

Raimundas Sungaila

Ant grindų prie pilnu garsu 
paleisto aparato (net ausyse spie
gia) guli jaunuolis. Ar jis klau
sosi muzikos? Aišku kaip diena, 
kad klausosi. To negana! Jis dar 
ir pamokas ruošia. Sakysit: 
“Kaip gi galima klausantis to
kio baisaus triukšmo pamokas 
ruošti?” Jei paklausi tą jaunuo
lį. ar jam ši muzika netrukdo, jis 
atsakys “ne” ir paleis radiją dar 
garsiau. Dabar muzikos garsai 
tokie stiprūs, kad net grindys 
dreba. O jis dirba net galvos ne
pakeldamas, lyg kambaryje bū
tų didžiausia tyla. Kodėl jis to
kią muziką mėgsta? Ką gražaus 
joje girdi? Jis atsakys, kad ta 
muzika jam labai daug pasako 
apie laisvę, karą, taiką, meilę. Ji 
jam įdomi ir suprantama, nes 
kalba apie realius dalykus. Pa
galiau gal netaip svarbu apie ką 
ii kalba. Greičiausia tas mūsų 
jaunuolis, ruošdamas pamokas 
ir tuo pačiu metu mušdamas ko
jomis taktą, klausosi jos, nes 
jam patinka.

Neužpykite už toki pasisaky
mą. Jūs gal netikėsite, kai aš 
jums pasakysiu, kad šis rašinėlis 
buvo parašytas tokios garsios 
muzikos besiklausant.

Dainius Vaidila

atveju yra reikalingi jų raštiški su
tikimai. Išrinktas atstovas įsipareigo
ja kongrese dalyvauti. Išrinkto at
stovo kitas ateitininkas pakeisti ne
gali.

Kiekvienas ateitininkų skyrius 
renka bent po vieną atstovą. Dideli 
v’cnetai renka po atstovą nuo dvi
dešimties narių ir nuo likučio ne- 
mažesnio kaip vienuolika. Jei kurioje 
vietovėje yra tos pačios sąjungos ke
li padaliniai, kongreso atstovų skai
čius jiems tenka nuo jų narių bend
ro skaičiaus, o rinkimus praveda jų 
vadovybių sudaryta bendra komisija. 
Vieneto narių skaičius yra imama- 
mas toks, koks jis buvo 1970 m. sau
sio 31 d. Rinkimai vykdomi 1970 m. 
pradžioje ir baigiami gegužės 31 die
ną ar anksčiau. Išrinktųjų pavardės, 
adresai ir vieneto rinkiminės komisi
jos pretokolai pasiunčiami AF rei
kalų vedėjui dr. L. Bajorūnui (17689 
Goldwin, Southfield, Michigan 48075, 
USA) iki 1970 m. gegužės 31 d. 
MAS, SAS ir ASS centrinės valdybos 
žiūri, kad jų padaliniai laiku ir 
tvarkingai atliktų atstovų rinkimą ir 
jų pristatymą AF reikalų vedėjui.

ATEITININKU FEDERACIJOS 
VALDYBA

“JAUNIMO ŽIBURIŲ” re
dakcija dėkoja tiems ir toms 
bendradarbėms, kurie, nežiū
rint studijų, randa laiko para
šyti straipsnių. Pasibaigus egza
minams, tikimės, atsiras laisves
nio laiko ir plunksnai. Kviečia
me visus rašyti “Jaunimo žibu
riams” ir atostogų metu. Niekas 
tada juk negalės teisintis, kad 
neturi laiko. Laukiame!

Balandžio 11-12 dienomis To
ronte įvyko ateitininkų tradici
nė metinė šventė, šeštadienį po 
pietų moksleiviai ateitininkai tu
rėjo susirinkimą, kuriame kal
bėjo inž. A. Sabalis iš Niujor
ko tema “Lietuvybės išlaikymas 
tremtyje”. Tą pačią temą jis 
toliau panagrinėjo ir šeštadienį 
vakare su sendraugiais ir stu
dentais vakarienės metu. Jo 
praktiškas pasiūlymas buvo, kad 
visi tėvai bent vieną valandą į 
savaitę pašvęstų pasikalbėjimui 
su vaikais apie lietuviškus reika
lus. Lietuviais išlikti galėsime, 
jeigu mes to norėsime. Tai pri
klauso tik nuo mūsų pačių.

Tą patį vakarą moksleiviams 
St. Joan of Arc salėje Įvyko šo
kiai, kur jaunimas linksmai pra
leido laiką.

Sekmadienio rytą buvo Mi
šios, kuriose organizuotai daly
vavo jaunučiai, moksleiviai ir 
studentai ateitininkai. Gitaroms

Išrinkta nauja studentų centro valdyba 
Lietuvių studentų veiklai labiausiai pakenkė du menko lygio 

suvažiavimai Jungtinėse Amerikos Valstybėse
Išrinkta nauja Šiaurės Amerikos 

Lietuvių Studentų Sąjungos centro 
valdyba, kuri š.m. balandžio 15 d. 
perėmė buvusios valdybos knygas ir 
vadovavimo darbą. ŠALSS centro val
dybą sudaro: pirmininkas ANTANAS 
KALVAITIS, 17617 Harland Ave, 
Cleveland, Ohio 44119, USA, tel. 692- 
1766; vicepirm. Teresė Neimanaitė, 
18324 Hiller Ave, Cleveland, Ohio 
44119, USA, tel. 486-4887; sekr. Te
resė Idzelytė, 1081 E. 176 Street, 
Cleveland, Ohio 44119, USA, tel. 481- 
5183; ižd. Giedrius Lazdinis, 1141 
E. 71 Street, Cleveland, Ohio 44103, 
USA, tel. 391-6462; narys Vytenis 
Gatautis, 2907 Hampshire Road, Cle
veland Hts., Ohio 44106, USA, tel. 
932 0133; narys Algis Rimas, Chica
go, Ill.

Mes, naujos ŠALSS centro valdy
bos nariai, esame rimtai apgalvoję 
dabartinės studentijos ‘ kritišką pa
dėtį, jos problemas ir mums patikė
tas pareigas. Mes visi esame dalyva
vę ir stebėję studentų veiklą per pas
kutinius trejus ketverius metus ir 
matę tos veiklos šlubavimą. Kodėl 
tai įvyko? Atsakymas nelengvas ir 
sudėtingas. Buvo daug priežasčių. Du

Žvilgsnis į ateitį
Kiekvienam moksleiviui kada 

nors ateina momentas, kai rei
kia rimtai pasikalbėti su moki
nių patarėju apie savo tolimes
nį mokslą. Čia tik pavyzdys, 
kaip toks pasikalbėjimas vyksta:

— Ar jau esi numatęs kokią 
kolegiją?

— Dar ne. Man visos atrodo 
panašios.

— Aha. gerai! (Pradeda var
tyti kolegijų katalogą).

— Kokie tavo pažymiai?
— Neblogi šiuo laiku, stip

riai laikaus su D vidurkiu.
— (Vartydamas katalogo pus

lapius). Gerai. Na, o ką galvoji 
studijuoti?

— Fiziką, matematiką, inžine
riją ar ką kita. Dar nesu tikras.

— Na, o kaip tau fizikoj ar 
matematikoj sekasi?

— Nei... nelabai kaip.
— O kokie tavo “College 

board” rezultatai?
— Surinkau beveik 700 punk

tų.
- - Tai ar iš matematikos, ar 

iš anglų kalbos?
— Iš viso ...
—- Suprantu (paskui baigęs 

vartyti katalogą). Žinai, sūnau, 
šiame, krašte yra nemažai gerų 
universitetų — MIT (Massachu
setts Institute of Technoloęyi, 
Harvard. Yale. Princeton ir kiti. 
Tad patarčiau į tuos keturis pa
duoti prašymus ir laukti atsa
kymo. Būtinai į MIT, nes ten 
kaip tik tau jie turi gerą inži
nerijos ir matematikos skyrių. 
Čia nusirašyk jų adresus.

— O kokios man galimybės j 
juos patekti?

— Sakyčiau, neblogos. Juk 35 
bandančiu patenka. O, nepa-

Toronto ateitininkės metinės šventės proga duoda įžodį vėliavos ir 
svečių akivaizdoje. Jos sveikina svečios iš Niujorko erdvių inžinie
rius A. Sabalis ir K. Manglicas Nuotr. Vyt. Pranaičio

pritariant, gražiai skambėjo vi
sų ateitininkų giedamos gies
mės. Po pietų įvyko svarbiausia 
šventės dalis, kurios metu nauji 
ateitininkai davė įžodį, pasiryž
dami veikti vadovaujantis ateit i- 
ninkiškais principais. Pagrindi
nę kalbą pasakė inž. A. Sabalis. 
Pradžioje pasveikino naujai pri
ėmusius įžodį, palinkėjo jėgų 
ir ištvermės toliau dirbti Dievo 
ir tėvynės gerovei.

Programą atliko visokio 
amžiaus jaunuoliai: vieni dekla
mavo, kiti dainavo, treti skam
bino pianinu. Studentai paskai
tė ateitininkų deklaraciją. Po 
programos, sugiedojus Tautos 
himną, visi buvo pakviesti vai
šėms.

Šventė praėjo geroj, linksmoj 
nuotaikoj. Visi svečiai iš kitų 
Kanados bei JAV miestų ir sa
viškiai buvo labai patenkinti.

Almis Kuolas

dalykai nepaprastai prisidėjo prie 
studentų veiklos (ŠALSS ribose) su
silpnėjimo — tai paskutinieji du Stu
dentų Sąjungos suvažiavimai. Organi
zacinis ir akademinis lygis šių dvie
jų suvažiavimų ir rimčiausią studen
tą privertė jieškoti įdomesnio užsi
ėmimo kitur. Studentų ir visuome
nės tarpe susidarė ypatingai nega
tyvi nuomonė apie suvažiavimų tiks
lą, efektingumą ir pačių studentų su
gebėjimą kokią nors reikšmingą veik
la išvystyti. Mes esame įsitikinę, kad 
šiuo momentu studentų tarpe yra 
daug sugebėjimo, daug jėgų ir en
tuziazmo. Jau esame paruošę planus 
20-tajam ŠALSS visuotiniam suva
žiavimui Klevelande ir esame įsiti
kinę, kad tik tvirtai suorganizuotas 
ir akademiškai stiprus suvažiavimas 
gali atgaivinti sąjungą. Mes kreipia
mės į visus studentus, visuomenę ir 
prašome paramos bei talkos mūsų 
darbui. Leisti Lietuvių Studentų Są
jungai po 20 metų veiklos išeivijo
je dingti būtų didelis smūgis dabar
tinei ir ateinančiai lietuvių bendruo
menės kartai.

ŠALFASS CENTRO
VALDYBA

miršk pasiimti aplikacijas dėl 
stipendijos ir tuoj pat išsiųsk 
tom kolegijom.

— Gerai, gerai. Būčiau pamir
šęs.

— (Išleisdamas mokinį) Ne
užmiršk pranešti, kaip seksis. Ir 
nebijok, sūnau, ateitis šviesi. Li
ko tau tik pusė žingsnio iki uni
versiteto durų.

A. Dambriūnas 
(“Švyturys” 1970 m. 4 nr.)

ANTANAS E. ŠILEIKA

I Bėglys
Naktis jau nuo seno tęsiasi. 
Sniegas gali nuo neatmenamų laiku. 
Tarp juodųjų miškų figūra matosi. 
Kuri vis bėga, ir vis bėga ...

Miškas baigėsi — vien tik 
Ledas, sniegas belieka, 
Bet figūra nesustoja 
Ir vis bėga, ir vis bėga.

Garai iš burnos
I kristalą keičiasi.
Ir krinta jam nuo lūpų, 
Bet jis bėga, vis bėga ...

Laiko ranką sau prie šono,
Kraujas jam per pirštus varva, 
Akys jau beveik užmerktos. 
Bet vis bėga, šiaurėn bėga ...

lš kairės tai jūra matosi.
Iš dešinės vilkai vien staugia, 
Atgal grįžti jau neįmanoma, 
Tad vis bėga, tolyn jis bėga...

Po kojom sniegas girgžda. 
Danguje spalvos vis keičiasi 
Į geltoną, į žalią, į raudoną. 
Nors niekad jisai jų nepasieks, 
Jų ilgisi.
Ir jis bėga, ir mes bėgame ...



Dovana motinai
Nors galvoju visą rytą, 
Sugalvoti negaliu — 
Ką nupirkti savajai mamytei — 
Ją karštai, karštai myliu.
Gal zuikutį, gal lėlytę?
Jai netinka juk žaislai!
O gal nuostabią gėlytę?
Bet jos žydi neilgai...
Nors galvoju visą rytą, 
Sugalvoti negaliu... 
Išbučiuosiu aš mamytę, 
Išsakysiu, kaip myliu.

A. Abromaitienė

Žodžiai, kurių nedrįstame pasakyti 
Rašo Hamiltono Vyskupo Valančiaus šeštadieninės mokyklos 

septintojo skyriaus mokiniai
“Mamyte” — tą žodį daug 

kartų sakau. Jį kartojau, kai 
man reikėjo pagalbos ir visada 
žinojau, kad tu man padėsi. Ma
no mamytė man daro, kas man 
geriausia,, nors kartais labai ne
klusnus būnu. Aš prašau Dievą, 
kad būčiau jai geresnis ir už- 
jausčiau, kai ji yra pavargusi.

Algis Urbonavičius
* * *

Mamyte, man buvai gera iki 
šio laiko. Aš žinau, kad būsi 
man gera visada. Daug kartų aš 
buvau blogas, bet vistiek ma
ne mylėjai. Aš tave irgi myliu.

Mane išauginai. Be tavęs ma
no gyvenimas būtų sunkus.

Vytas Kezys
* * *

Mamyte, Tu myli mane, rū
piniesi manimi, ligoje globoji 
mane. Aš esu laiminga, turėda
ma Tave. Daug vaikučių yra ne
laimingų, nes jie neturi motinų. 
Aš nemoku parašyti, kaip aš my
liu Tave. Kartais aš nesu labai 
gera, neklausau tavęs, bet bū
siu geresnė, stengsiuos daugiau 
Tau padėti.

Irena Povilauskaitė

Nupinsiu vainiką
Aš priskinsiu 
ir nupinsiu 
Tau vainiką 
iš gėlių, 
kad galėčiau 
pasakyti, 
kaip karštai 
Tave myliu!

Tu žydėki, 
kaip gėlelė 
mūs vaikučių 
mylima!
Dienai Motinos 
atėjus.
skamba Tau 
visų daina!

Birutė Vytienė

Žibutė 
svetimame krašte

Seno miško pakraštyje buvo 
nedidelis lazdynas. Pavasario 
sniegui tirpstant, atsirado ma
žas pumpurėlis. Saulutei šildant, 
pumpurėlis augo. Po kelių die
nų pumpurėlis išsiskleidė ir pra
žydo graži melsva žibutė. Eidami 
iš mokyklos vaikai užtiko ją ir 
labai apsidžiaugė. Viena mergai
tė norėjo ją nuskinti, bet kiti 
neleido sakydami: “Palauk, kol 
daugiau žiedų pražydės.” Ir taip 
kiekvieną dieną, grįždami iš mo
kyklos. vaikai ją aplankydavo, 
tikėdamiesi surasti daugiau žie
dų.

Iš rytų pakilo didelis juodas 
debesis. Jis artėjo, artėjo ir pa
kilo didelė audra ... Vėjas dras
kė medžius, perkūnas daužė na
mus. o žmonės išsigandę bėgo 
ir slėpėsi. Gražioji žibutė glau
dėsi prie lazdyno, jieškodama 
užuovėjos, bet negailestingas vė
jas išrovė ją ir nešė per neži
nomus kraštus. Pagaliau nume
tė ją į svetimą mišką. Prigijo 
žibutė, bet neilgai žydėjo, nes 
piktžolės išaugo aplinkui ir už
dengė jai saulę. Taip žibutė su
nyko svetimam krašte.-

Vida Morkūnaitė, V sk.
Montrealis

.Jei “EGLUTĘ” užsakysi, 
Vaikui džiaugsmą padarysi — 
Skaitant nuotykius Pupučio, 
Valandos pavirs minutėm.

Sudiev,
Sudiev, lietuviška mokykla, 
Sakau aš tau šiandien.
Kelią į ateitį šviesią 
Tu gi rodei man kasdien.
Laikas bėga labai greitai, 
Jo sulaikė negali.
Kai tave lankyt pradėjau, 
Baigės metai dešimti.
Per tą laiką daug išmokau, 
Gražios lietuviu kalbos. 
Gyvenant bus reikalinga, 
Ir atneš man daug naudos.
Rašyt, skaityt ir kalbėti 
Tik lietuviškai turėjom, 
Nors galbūti visai teisingai 
Tai atlikt ir negalėjom.

Tulpė širdyje
Ryto spindulėly
Bėgsiu pasitikti 
Ir tulpę močiutei 
Su rasa nuskinti.
Didys vandenynai 
Man kelius užstoja, 
Ir tą tulpės žiedą 
Aš širdy nešioju.
Kaip kaitri saulutė
Šviečia visados, 
Tavo veidas spindi 
Iš gilios maldos.

St. Slavinskienė

Dažnai atsimenu aš savo mo
tiną. Kai lauke temsta, o aš ne 
namuos, žinau, kad ji kantriai 
laukia sugrįžtant. Kai suknelė 
ar sijonas praplyšta, iki vėlaus 
vakaro mamytė ado ir siuva. 
Dėlto, mamyte, noriu aš už vis
ką padėkoti, žinau, kad šie keli 
žodžiai tai lašas kibire, bet pa
tikėk, mamyte, tikrai Tave my
liu ir dažnai apie Tave galvoju.

Ona Elvikytė
* * *

O, mamyte, kas gali tave my
lėti daugiau kaip aš? Tu esi man 
tokia gera! Tu visada esi su ma
nimi skausmo ir džiaugsmo var 
landomis.

Dalia Kronaitė
❖ * *

Brangioji Mamyte! Sveikinu 
Tave Motinos Dienos proga. No
riu padėkoti už visus tavo var
gus dėl manęs. Kiek Tau reikė
jo kantrybės, kol aš užaugau *ir 
pradėjau viena pati apie save 
tvarkytis. Aš tau tiek vargų pri
dariau. Dabar noriu už viską at
siprašyti. Ateityje būsiu ge
resnė.

Ina Vainauskaitė

Gėlės mamytei
Nuliūdus našlaitė atėjo 
Ir atnešė keletą gėlių. 
Mamyte, jas tau dovanoju, 
Nes nieko daugiau neturiu. 
Ant kapo padėjusi gėles, 
Ji meldėsi labai ilgai.
Kodėl, mamyte, kodėl gi 
Taip anksti mane palikai?
Be tavęs tai diena be saulės, 
Ir nėra žvaigždžių vakare. 
Sugrįžki pas mane, mamyte! 
Sugrįžki tu dar nors sapne. 
Pasakyčiau tau savo vargus, 
Jei tik išklausytum manęs. 
Mamyte, tu mano brangioji, 
Kaip sunku gyvent be tavęs.

Alfredas Keliačius, 
X skyr. Hamilton

Galvosūkis

Įrašykite skersai:
1. Viršutinė kūno dalis
2. Kuo girdime?
3. Kuo kramtome?
4. Kas plaka mūsų krūtinėje?
5. Kuo vaikščiojame?
6. Kuo dirbame?
7. Kas auga ant galvos?
8. Kieta kūno dalis
9. Kuo galvojame?

10. Kas auga ant pirštų?
11. Per ką teka kraujas?

Perskaitę išilgai 12 eilutę su
žinosite kas pasiekė mėnuli.
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mokykla
Šiandien, baigdamas mokyklą, 
Labai esu jums dėkingas.
Tiek tėveliams, tiek globėjui 
Pasilieku daug skolingas.
Mokytojai mano mieli, 
Kurie mokėte mane, 
Iš širdies aš jums dėkoju 
Už jautrumą šiam darbe. 

f

Laikas bėga labai greitai, 
Jo nematai, bet jauti. 
Mes išeinam iš mokyklos, 
Mūs vietas užims kiti.

Alfredas Keliačius, X sk.,
Hamilton

Kanados Lietuvių 
Fondas

Nauji nariai ir įnašai:
38L Niagaros veteranai $100
382. Kavalėlis, Juozas 100
383. Kardelio Jono atmin. 100
384. V. & V. (Toronto) 100

Lietuvių Veteranų S-gos “Ramovė” 
Niagaros pusiasalio skyrius yra St. 
Catharines, Ont., J. Kavalėlis yra to 
skyriaus iždininkas. Žurnalisto, "N. 
L.” ilgamečio redaktoriaus a.a. Jono 
Kardelio atminimui įnašą atsiuntė 
našlė Elzbieta Kardelienė. Visiems 
aukotojams nuoširdžiai dėkojame, 
šiais metais įstojo į Fondą kol kas 
tik 23 nariai su $3500. Iki metų galo 
reikia gauti $10.000. Trūksta įnašų 
ypač iš Montrealio, Hamiltono, Delhi 
ir Vakarų Kanados kolonijų. Ar verta 
duoti pinigus Lietuvių Fondui? Vie
nas tautietis pasakė: “tokiems daly
kams aš pinigų neturiu”, o kitas iš
sitraukė knygutę, parašė $100 čekį 
ir sako: “aš turiu remti lietuvybę” 
(prašė jo pavardės neskelbti), čia 
man prisiminė įdomus straipsnis š. 
m. “TŽ” 15 nr. “Lietuviai be Lie
tuvos”, kuriame rašoma: “Stebimės 
žydų likimu — jų išsiblaškymu pa
saulyje ir jų nepaprastu atkaklumu 
neišnykti, šiandien ir lietuvių tauta 
yra patekusi išblaškytų tautų eilės- 
na... Jeigu per ištisus šimtmečius, 
gyvendami nuolatinėje nutautėjimo 
grėsmėje, neišnyko žydai, reiškia, ga
li išlikti ir Jutos tautos”. Žydai ne tik 
išsilaikė, bet ir atkūrė Izraelio vals
tybę, laimėjo karą ... daugiausia pi
nigais. Jie suprato pinigo galią. Prieš 
kelerius metus atvykęs į Torontą Iz- 
realio ministeris surinko per parą 
milijoną dolerių. Kitas ministeris — 
A. Eban, atvykęs praeitais metais 
į Miami, per kelias dienas surinko 
6 mil. dolerių. Mes, -30.000 Kanados 
lietuvių, jau kelinti metai vargstame, 
norėdami surinkti $100.000. Lietuvy
bės išlaikymui reikalingi pinigai. Jei 
norime išlaikyti savo tautybę, tai rei
kia aukoti. Davimas šimtinės Lietu
vių Fondui nieko nenuskriaus.

P. LELIS, ižd. ir vajaus yedėjas

Sudbury, Ont.
MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ, 

surengtą LB Sudburio apylinkės val
dybos. atidarė pirm. St. Tolvaišą 
Įžanginiu žodžiu ir tylos minutės mi
rusiųjų motinų pagerbimu. Turinin
gą paskaitą skaitė J. Kručas. Eilėraš
čius deklamavo G. Poderytė, P. Tol
vaišą, J. Tolvaišaitė, P. Stepšys, A. 
Stepšytė. T. Stankutė ir K. Albrech- 
taitė. D. Remeikytė. Z. Griškonytė ir 
D. Kusinskytė padainavo porą lietu
viškų dainų. R. Kusinskytė paskam
bino pianinu. Po meninės dalies bu
vo šokiai ir bufetas. Valdybos skirtos 
motinoms dovanos burtų keliu atite
ko M. Glizickienei ir J. Gabrėnienei. 
Loterijoj laimėjo J. Vaičeliūnas ir D. 
Remeikytė. Prie parengimo, be val
dybos, daug prisidėjo A. Pranckūnie- 
nė, D. Kusinskytė, Z. Griškonytė, A. 
Gatautis ir J. Bataitis. Sekmadieni 
buvo atlaikytos pamaldos už gyvas ir 
mirusias motinas.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA už
baigė 20-uosius mokslo metus, kurie

• buvo ganą derlūs. Mokiniai padarė 
gerą pažangą. Bendruomenės valdy
ba visus mokinius paskutinę diena 
pavaišino.

J. JASIŪNAITĖ, buvusi mūsų šeš
tadieninės mokyklos mokinė. Toron
to universitete gavo magistro laips
nį ir išvyko dirbti i Edmontono uni
versitetą.

D. REMEIKYTĖ gimnazijų muzi
kos festivalyje laimėjo pirmąją vie
ta. — J. M. Kriaučeliūnai atostogau
ja Floridoj. Sudburiškis

DELHI, ONTARIO
PADĖKA

Lankiusiems mane Simcoe ligo
ninėje nuoširdžiausią padėką reiškiu 
kun. Kuzminskui iš Čikagos, kun. 
dr. J. Gutauskui. Leonui Balniui, K. 
L. Katalikių Moterų Dr-jos Delhi 
skyriaus atstovėms p.p. E. Augus- 
tinaviėienei ir Ratavičienei. Algiui 
Mikelėnui. V. Mikelėnienei, P. Vin- 
dašiui. p.p. Vilimams iš Simcoe. A. 
Tamašauskienei, Algirdui Tamašaus
kui, D. M. Baltuliams, O. J. Dum- 
šoms. Rutkauskienei. Naujokaitienei. 
A. Skodienei, Dadurkienei, Prancke- 
vičienei, Vitkauskienei. Robert, M. 
Soucie, R. Aldonai Archer. O. Ma- 
telienei ir John Gilliland iš Londo
no. Taip pat dėkoju linkėjusiems 
sveikatos raštu. Vincas Balnius

LONDON, ONT.
LINKSMAS ŠOKIŲ VAKARAS 

įvyks gegužės 23, šeštadienį, 8 v. v., 
parapijos salėje, 1414 Dundas St. E. 
Ten bus viskas, kas pataiso nuotaiką, 
įskaitant orkestrą ir bufetą. Rengia 
apyl. valdyba. Bendruomenė yra pa
grindinė visų mūsų organizacija, tad 
ir šis šokių vakaras yra visų mūsų ir 
visiems. Apyl. valdybai lėšų klausi
mas šiemet yra ypatingai aktualus. 
Tad paremkime jos pastangas savo 
atsilankymu. Be to, šis linksmavaka- 
ris bus bene paskutinis salėje šį se
zoną. D. E.

RODNEY, ONTARIO
(Atkelta iš 4-to psl.)

GERO ATGARSIO susilaukė VLI- 
Ko Vasario 16 proga paruošta ir vie
tos apylinkės valdybos pasiųsta Ka
nados parlamento nariui Mr. H, Sta- 
ford rezoliucija. Mr. H. Staford už
klausė užs. reik, minister} M. Sharp 
Lietuvos reikalu. Ministeris atsakė, 
kaip jau minėta “TŽ", kad Kanados 
vyriausybė nepripažįsta Lietuvos in
korporacijos į Sovietų Sąjungą ir lai
kosi tautų apsisprendimo principo. 
Pasirodo, kad pastangos nebuvo vel
tui! Kr.

KANADOS LIETUVIŲ FONDO VAJUS
.Prieš Šešerius metus Kanados Lietuvių Fondas buvo beveik 

tuščias, šiandieną turime jau virš $60.000. Dar praeis ketveri me
tai, ir Fondas galbūt pasieks užsibrėžtą sumą — $100.000.

Lietuvių organizacijos iš K. L. Fondo jau gavo $5.000 ir šie
met dar gaus $3.000. Taigi, šio Fondo naudą jau mato ne tik Fon
do nariai, kurie dėjo šimtines ir tūkstantines, bet ir tie tautiečiai, 
kurie iki šiol laikėsi pasyviai..

Šių metų Fondo vajaus tikslas — pasiekti $70.000 sumą. Kvie
čiame visus Kanados lietuvius tapti Fondo nariais, parodyti lietu
višką ryžtą bendromis pastangomis išlaikyti mūsų priaugančioje 
kartoje lietuvišką sąmonę.

Norėdami palengvinti įstojimą į Fondo narius ir pagyvinti 
Fondo vajų, skelbiame KLB apylinkių pirmininkų ir Fondo įga
liotinių sąrašą su adresais.. Nario įnašus prašome įteikti ar siųsti 
Fondo įgaliotiniams, o kur jų nėra — apylinkių pirmininkams. 
Fondo vajų atskirose vietovėse vykdo įgaliotiniai, susitarę su KLB 
apylinkių pirmininkais. Pinigus persiųsti Fondo iždininkui P. Lė
liui, 325'Seaton St., Toronto 2, Ont. Be visos Kanados Lietuvių 
Bendruomenės pagalbos Fondo vajaus pasisekimas nebus pilnas. 
Tad visi Kanados lietuviai kviečiami į talką paremti savo Fondą.

Inž. P. Lelis, Fondo vajaus vedėjas
KLB APYLINKIŲ PIRMININKAI IR KLF ĮGALIOTINIAI 

1970 METAIS
Apylinkė ApyL pirmininkas Fondo įgaliotinis

1. Toronto

2. Montreal

'3. Hamilton

4. Oakville

5. St. Catharines

6. Welland

7. Delhi

8. London

9. Rodney

10. Windsor

11. Ottawa

12. Sudbury

13. Sault Ste Marie

14. Thunderbay
(Fort William)

15. Winnipeg

16. Edmonton

17. Calgary

18. Vancouver

Skrinskas, Vytautas 
25 Glenholme Ave. 
Rudinskas, Pranas 
1465 rue de Seve

Mileris. Kazys 
152 Kensington Ave. S.

Žiūraitis, Jonas 
110 Selgrow Cr. 
Šarapnickas, Juozas 
56 Concord Ave 
Kun. Mikalauskas, 
Bam., OFM 
11 Woodcraft Dr. 
Jakubickas, Stepas 
RR 2 Princeton, Ont. 
Pocius, A. E. 
35 Maxwell Cr, 
Statkevičius, J.
RR 3 West Lorne, Ont. 
Kuras, Česlovas 
2900 St. Patrick 
Inž. Paškevičius, Alb. 
659 Alesther St.

Tolvaišą, St. 
1059 Gordon St.

Girdvainis, Zigmas 
159 Alexandra St. 
Dr. Jasevičiūtė, E. 
Sanatorium 
Malinauskas, J. 
704 McMillan Ave

Dudaravičius, 
Algimantas 
10726—107 St. 
Nevada, A. P. 
4520 Varsity Dr. NW. 
Janušonis, A.
2436 York Ave Ap. 10

Inz. Lelis, Petras 
325 Seaton St. 
Inž. Mališka, Izidorius 
2085 Beaudet PL 
St. Laurent
Inž. Kšivickis, Jonas 
82 Creighton Rd., 
Dundas, Ont.

Alonderis, J. 
39 Thomas St.

Augaitis, Petras 
RR 3 Delhi, Ont. 
Bersėnas, Juozas 
RR 1 Mt. Brydges, Ont.

Inž. Naikauskas, Stasys 
445 Roselawn Dr.
Inž. Paškevičius, Albinas 
659 Alesther St., 
Ottawa 7, Ont.
Skardis, Jurgis 
118 Trelawne Ave 
S. S. Marie, Ont. 
Skardis, Jurgis 
118 Trelawne Ave.

Liaukevičius, Povilas 
Portage La Prairie 
135—17 St N. W., Man. 
Dudaravičius, Algimantas 
10726—107 St., 
Edmonton, Alta
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PRANEŠIMAS
1970 METU BIUDŽETAS

Ontario vyriausybė pažadėjo sa
vo provincijos gyventojams, kad 
1970 metų biudžetas bus suba
lansuotas be mokesčių pakėli
mo. Šis pažadas buvo išlaikytas, 
kai biudžetas buvo pateiktas 
Ontario parlamentui 1970 m. 
kovo 31 d. Jis eina netgi toliau, 
apimdamas reikšmingos sritis.

PAGRINDINIAI BIUDŽETO 
BRUOŽAI

MOKESČIU PAKEITIMAI
Neįvesti jokie nauji mokesčiai ir 
nepadidinti senieji.
Paveldėjimo mokesčiai. Neap
mokestinama suma našlėms pa
didinta nuo $75.000 iki $125.- 
000. Ji taikoma taipgi našliams 
ir, tam tikromis aplinkybėmis, 
teisėtiems sugyventiniams (com
mon-low spouses). Turto perkai
nojimas leidžiamas ketverių me
tų laikotarpyje palikimo gavėjo 
naujos santuokos arba mirties 
atveju (įsigaliojo nuo 1970 m. 
kovo 31 d. vidurnakčio).
Pardavimo mokesčiai (retail sa
les tax). Šie mokesčiai bus pa
naikinti trumpalaikės gamybos 
įrankiams nuo 1970 m. birželio 
1 d. I šią grupę įeina: matricos, 
susidėvinčios formos, sprogme
nys, degintos plytos ir kiti ga
miniai, kurie gamybos procese 
greitai pakeičiami.

NAUJI DALYKAI
Nuosavybės mokesčių lengvatos 
nepasiturintiems pensininkams 
Pensininkai, kurie turi teisę gau
ti federacinės vyriausybės ga
rantuotą pajamų papildų (senat
vės pensiją) ir kurie išlaiko at
skirą butą kaip kambario nuo
mininkai (roomer), buto nuomi
ninkai arba namų savininkai (iš
skyrus tuos, kurie gyvena insti
tucijose arba šelpiamuose sene
lių namuose), — gaus papildo
mą mokesčių nuolaidą iki $100 
(galiojo tik dabar turimos nuo
savybes mokesčiams).

Teršimo kontrolė
1. Skatinamosios teršimo kon

trolės priemonės apima pen- 
kerių metų plana, pagal kurį 
duodamos mokesčių nuolai
dos, prilygstančios 5% parda
vimo mokesčių, perkantiems 
patvirtintus teršimo kontro
lės reikmenis. Panašios leng
vatos pakeis dabartines mo
kestines išimtis savivaldy
bėms, bus praplėstos ir apims 
vandens valymo įrengimus, 
atmatų degintuvus, mokyk
las, ligonines ir universitetus.

2. Ontario Development Corpo
ration skolina palengvintom 
sąlygom smulkiems verslams, 
perkantiems teršimo kontro
lės įrengimus.

. 3. Ontario vandens išteklių ko
misija praplės savo programą 
ir teiks finansinę pagalbą 
mažoms savivaldybėms, kad 
galėtu įrengti kanalizaciją ir 
vandens vamzdžius.

4. Paspartins nuvertinimo leidi
mus.

Ontario paskolos statybai
Bus sutelktas $50 milijonų fon
das Housing Corporation Limi
ted ribose ir skolinamas naujų 
namų pirkėjoms pirmųjų ir ant
rųjų mortgičių pavidalu ta pačia 
kaina, kaip ir tiesioginės pasko
los, gaunamos Mortgage and 
Housing Corporation iki 95% 
paskolos objekto vertės, grąžini
mo laikotarpis — iki 35 metu.
Papildoma sveikatos drauda
Nuo 1970 m. liepo 1 d. koiku- 
rios chiropraktų, pediatrų ir os- 
teopatų paslaugos bus įtrauktos 
į OHSIP drauda metinėse ribose. 
Universitetų nuosavybių 
mokesčiai
1970 metais savivaldybėms bus 
leista apdėti mokesčiai anks
čiau neapmokestinamas univer
sitetų nuosavybes iki $25 nuo 
kiekvieno tikro studento. Provin
cija mokės kompensaciją uni
versitetams. Tai pirmas žings
nis, siekiąs praplėsti vietinių 
mokesčių apimtį panaikinant 
mokestines privilegijas.

MOKESČIŲ REFORMA
Ontario provincija mokės papil
domus $125 milijonus vietinėms 
valdžioms, kad šios pajėgtų iš
laikyti esamų mokesčių lygį ar
ba juos sumažintų. Tai apima 
naujas arba padidintas pašalpos 
švietimui, keliams, išlaikymo 
projektams ir regi joninėms val
džioms, provincinio įkainojimo 
išlaidas ir pradinį žingsnį į savi- 
valdybinių mokesčių praplėti
mą. -
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PADĖKA
Mano mylimam vyrui A. A- VACLOVUI NAVICKUI, iškeliavu

siam amžinybėn, buvo parodyta didelė pagarba ir meilė, o mums pa- 
silikusiems — visų nuoširdi užuojauta.

Didžią padėką reiškiame prel. dr. Juozui Tadarauskui už lan
kymą ligos metu, maldas koplyčioje, šv. Mišias, pamokslą ir palydė
jimą į šv. Jono lietuvių kapines. Dėkojame vargonininkui A. Pau- 
lioniui ir jo žmonai už giedojimą šv. Mišių metu. Dėkojame visiems 
už maldas, užprašytas šv. Mišias, pareiškusiems užuojautą per spau
dą, laiškais, žodžiu. Dėkojame prisiuntusiems gėlių, aukojusiems 
vietoje gėlių Kanados Lietuvių Fondui; Hamiltono “Nemuno”, “Šir
vintos” tuntų skautams, skautėms ir rėmėjams už auką. Dėkojame 
lankiusiems velionį koplyčioje, karsto nešėjams, palydėjusiems į ka
pus. Mūsų visų nuoširdi padėka Zitai ir Pranui Sakalams už laido
tuvių tvarkymą. Visiems kuo nors prisidėjusiems ar pasitarnavu
siems nuoširdus ačiū. —

Žmona Natalija, dukra Nerutė, 
seserys Marija, Autose, Monika, 

broliai Juozas, Vincas ir kiti giminės

Nakvynės Lietuvių Dienos dalyviams
Prašome apsirūpinti nakvynėmis iki birželio 1 dienos, 

nes rudenį sunku bus jas gauti
Teko patirti, kad Londone tą 

savaitgalį, kai įvyks Lietuvių 
Diena, t. y. spalio 9, 10, 11, nu
matoma pora ir kanadiečių kon
vencijų. Todėl gali susidaryti 
sunkumų goresniuose viešbu
čiuose gauti kambarius. Visi, ku
rie nori išvengti šio nemalonu
mo, prašomi užsisakyti kamba
rius ligi birželio 1 d. šiuo ad
resu: Mrs. A. Eimantas, 48 
Hawkesbury St., London 32, 
Ont.; tel. 453-3557. Tiems, kurie 
dėl ligos ar kitų rimtų priežas
čių negalės Londonan atvykti, už 
kambarį nereiks mokėti, nors 
jie ir bus jį užsisakę. Gi tie, ku
rie atvykę į Lietuvių Dieną su
siras nakvynę pas pažįstamus ar 
kitur, turės apmokėti užsisakytą 
kambarį. Paaiškėjus užsisakiu
siųjų skaičiui, viešbučiai susiriš 
su jais betarpiškai. Lietuvių 
Dienai Rengti Komitetas yra 
parinkęs dvi geriausias Londono 
vietas nakvynei pačiame miesto 
centre ir tik pora blokų nuo 
koncerto salės. LD pamaldų, su
sipažinimo baliaus ir sporto sa
lės. Tos vietos: Hotel London ir 
Holiday Inn. Pirmasis — senos 
statybos didelis ir kartu ge
riausias viešbutis Londone, ant
rasis — modernus, arčiau mote

TORONTO MIESTAS
Pranešimas atmatų išvežimo reikalu

RYAN & ODETTE

Kadangi pirmadienis, GEGUŽĖS 18-ji, yra nedarbo 

diena miesto tarnautojams, atmatos tą dieną nebus 

išvežamos.

Pirmadienio atmatų išvežimas bus atliktas antra

dienį, o antradienio — trečiadienį.

H. F. ATYEO, P. Eng., 
gatvių priežiūros viršininkas

JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

JIE vartojo 16 savaičhi pusę metų vienus metus
JIB vaistai patentuoti Šveicarijoje nr. 458628. registruoti JAV, Kana
doje ir Europoje. Ataugina plaukus, išgydo pleiskanas, šašus, nie
žėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, grąžina natūralią plaukų spalvą mo
terims ir vyrams. 100 procentų garantuota. Vartodamas JIB 8 unci
jas 16 savaičių, nebūsi nei žilas, nei plikas.

Užsakymus.su S6.00 perlaida siųsti: JIB Lab. atstovybės adresu: 
2498 Dougall Ave., Windsor 12, Ont., Canada

LAIDOTUVIŲ NAMAI
Telefonas LE 2-5965

1498 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO
• MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
• RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA •

Lawrence G. Odette
Morley D. Hogle
Directors

— ■. — - - - - - -----j

Margis Drugstore 
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

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

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBE EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNBRIOS, RAMUNĖLĖS, ZUBRA2OLE, “C” TERMO

METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

TEL. LE. 5-1944 1

lio tipo. Prašoma nurodyti savo 
adresą, telefoną ir katrame re
zervuoti kambarius. Abiejuose 
nakvoja Kanados federacinės 
valdžios atstovai, svečiai iš už
sienio ir kitos įžymybės. Vieno 
kambario dviem asmenim kai
na $11 — $15.

Lietuvių Dienai Rengti Komi
tetas, norėdamas išvengti nema
lonumų, labai prašo visus, kurie 
numato atvykti į Lietuvių Die
ną, apsirūpinti nakvyne dabar ir 
kartu apgailestauja, kad sve
čiams negali pasiūlyti.nakvynių 
pas lietuvius... dėl mažos apy
linkės gyvenimo sąlygų.

LD-Kor-DE

Vasarnamiams
sklypai

$1195 • $50.00 įmokėti

Georgian Bay -
tik 89 mylios

% akrų sklypai su gražiais 
medžiais ir smėlėta pakrante 
Dėl brošiūros skambinkite

223-6222, Toronto

U%25c5%25besakymus.su


Lietuvių kapinių koplyčios ir Laisvės paminklo Port Credit, Ontario, grotinių vartų projektas, sukurtas dail. Telesforo Valiaus. Projektq 
vykdo dail. Juozo Bakio studija. Dalis projekto bus užbaigta šių metų gegužės pabaigoje Nuotr. V. Maco

Gyvybinis lietuvių tautos klausimas "Varpe
ji esanti pati pagrindinė sąlyga 
visoms žmogiškoms vertybėms, 
taigi ir tautinėms, kurti. “Var
po” žurnalas remia valstybinin
kų poziciją, o jo redaktorius A. 
Kučys straipsnyje “Realistų iliu
zijos” ją grindžia savo blaiviu 
samprotavimu.

Valstybininkai taip pat nenei
gia tautinės kultūros įtakos lie
tuvybei išlaikyti, bet A. Kučiui 
“Lietuvybė išeivijoje be akty
vaus laisvės siekimo Lietuvai 
yra suskilusi lietuvybė. Apie to
kią lietuvybę kalba mūsų vadi
namieji realistai (autorius rea
listais vadina tautininkus, A. 
K.). Bet tai yra vienos kartos lie
tuvybė, nes suskilusi lietuvybė 
reiškia pagreitintą šuolį į mir
tį... ” Atseit, “Yra tiesos, kad 
kultūra gali išlikti ir tautai mi
rus. Yra tiesos ir tvirtinime, kad 
kalinys gali kurti ir kalėjime. 
Bet yra netiesa, kad laisvės troš
kimui tautoje mirus, skleistųsi 
nauji tautinės kultūros žiedai”.

Šių dviejų polių susikirtime 
nekilo kokia" nors nauja proble
ma, o veikiau atgijo sena. Dabar
tinėje mūsų situacijoje valstybi
nės laisvės "ir tautinės gyvybės 
išlaikymo klausimas dažnai bū
davo svarstomas ir privačiame 
gyvenime. Dabar jisai iškilo Į 
viešumą ir tapo aštresniu. Po A. 
Kučio straipsnio “Varpe” jis 
kartas nuo karto buvo nagrinėja
mas ir spaudoje. Antai, viename 
iš “Draugo” kultūrinių priedų jį 
svarstė V. Bagdanavičius jauni
mo tautinio auklėjimo plotmėje. 
Jis, nagrinėdamas A. Kučio ir 
V. Daugirdaitės-Sruogienės min
tis tautinės laisvės ir kultūros 
klausimu, priėjo išvados, kad 
lietuvybei išlaikyti ir laisvei iš
kovoti reikalingas dar vienas 
ginklas, būtent, dorovinis as
pektas: “Atrodo, šiandien nega
lima kitaip paskatinti žmogaus 
domėtis lietuviškumu, vistiek ar 
rūpinantis lietuviškos kultūros 
išlaikymu, ar kovojant už pa
vergtos Lietuvos laisvę, kaip 
vienu atveju, būtent: kada žmo
gus yra taip augštai doriškai iš
auklėtas, kad jo doroviškumas 
yra arti didvyriškumo laips
nio... ”

Senoji mūsų laikraštija, bru
talaus atėjūno numarinta sava
me krašte, atgyja svetur ir nesi
liauja kovojusi ne tik su išori
niu priešu, bet ir su vidinėmis 
negerovėmis. Mes turime visą ei
lę senosios kilmės laikraščių, 
kurių pasikeitė redaktoriai, pa
vidalas, turinys, bet nepasikei
tė idealai. Tauta, jos sąmonė, 
laisvė, kultūra, papročiai, religi
ja, moralė ir visos kitos tautinės 
vertybės dar vis tebėra didžiųjų 
rūpesčių plotmėje.

Čia turime galvoje “Varpą”, 
vieną iš mūsų laisvės kovų pijo- 
nierių, pernai metais sulaukusį 
savo aštuoniasdešimtojo gimta
dienio. Taigi ir jis, kaip ir anais 
senais laikais, dar vis teberagi- 
na skaitytoją pabusti, įsijausti į 
mūsų dabarties situaciją ir ne- 
nurimti kovoje dėl savo tautos 
laisvės. Malonu vartyti nepre
tenzingus šio žurnalo lapus ir 
pajusti jų impulsyvią dvasią.

Daug ir įvairios medžiagos yra 
jo paskutiniame numeryje at
spausdinta, nors vyrauja pagrin
dinės mūsų problemos: laisvė ir 
lietuvybės Išlaikymas. Žurnale 
išryškintas nenuolaidumas prin
cipiniuose klausimuose, bet jis 
nėra maištaujantis —• nuosaikus 
ir be sarkazmo. 

,* * *
Žinoma, vertingi ir kitokio po

būdžio svarstymai bei informa
cija, bet aktualumo atžvilgiu į 
juos- galima žiūrėti ir iš ateities 
perspektyvos. Laisvė gi ir tau
tinė gyvybė yra dabarties rūpes
čiai: Kadangi šių dviejų klausi
mų atžvilgiu mūšų visuomenėje 
esama tam tikro nesutarimo, tai 
su juo verta susipažinti ir tiems 
skaitytojams, kurie jį praleido 
negirdomis.

Nesutaria dvi grupės, kurioms 
kiek ankstėliau yra duoti ir var
dai: tautininkai ir valstybinin
kai (čia turimi galvoje ne parti
niai tautininkai). Pirmieji res
pektuoja tautinio valstybingumo 
idėją, bet svarbesniu uždaviniu 
laiko tautinės gyvybės apsaugo
jimą. O ši minta tautinės kultū
ros vaisiais ir dėlto esą reikia 
visą savo energiją nukreipti kul
tūrinių vertybių kūrimui, o ne 
ją eikvoti kovai už laisvę, kuri 
ne nuo mūsų priklauso. Gi vals
tybininkai, atvirkščiai, pirmoje 
eilėje stato kovą už laisvę, nes ' skirtumo. Ir tai yra gerai, nes

* * *
Visur, visais laikais ir visais 

klausimais yra buvę nuomonių

Vankuverio lietuvių tautinių šokių grupė "Atžalynas", kq tik atli
kęs programa Kalgario tautiečiams. Dešinėje — vadovė A. Šmitie
nė ir jaunimo vadovas A. Bubnis, abu apdovanoti Kalgario skrybė
lėm

ft

Montrealio Aušros Vartų 
parapijos choras 
yra išleidęs operų ir lietuviškų dainų plokštelę (11 dainų 
— stereo, jų tarpe dvi dainos yra su solistu A. Kebliu). 
Kritikų atsiliepimai yra gana palankūs, tad norintieji ją Įsigyti 
prašomi rašyti šiuo adresu: Aušros Vartų choras, 1465 De Seve 
St, Montreal 205, Que. KAINA — 5 dol., persiuntimas 1 dol.

LIETUVOS KANKINIŲ 
KOPLYČIA
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ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE, 
garsiausioje pasaulio vietoje, 

jau baigiama įrengti.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, BRANGINANČIAM SAVO 
TAUTOS KANKINIU ATMINIMĄ, DERA BOTI 
PAMINKLO KORĖJŲ TARPE.

Šių metų liepos 7 dieną . 
koplyčia bus dedikuota. 
Savo auka atsiųskite prieš 

koplyčios dedikaciją.
Rašykite: LITHUANIAN MARTYRS CHAPEL FUND, 

2701, E. 68 St. Chicago, III. 60629, USA
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damas apie Maskvos pastangas 
mažumininių tautų, taigi ir Lie
tuvos, kalbų atžvilgiu. Įdomus 
yra dr. K. " Karvelio straipsnis 
apie Europos valstybinio apsi- 
jungimo procesą. Ilgoje apžval
goje A. Kučys kritiškai žvelgia 
į “Akiračių” žurnalo kaikurias 
teigiamas ir neigiamas savybes. 
Nemaža “Varpo” dalis yra skir
ta literatūrinei kūrybai ir kny
gų recenzijoms. Iš šios dalies, 
tarp kita ko, galima spręsti ir 
apie žurnalo rūpesti kultūrinėm 
vertybėm.

Išskirtino dėmesio vertas V. 
Sruogienės samprotavimas trem
ties lietuviškojo jaunimo reika
lu. Aišku, tautos ateities per
spektyva glūdi jos jaunime, bet 
kaikuriose veiklos srityse šią 
pažiūrą mes esame lyg ir linkę 
pertempti, nustumdami senimą 
tik į stebėtojų eiles. Kartais net 
prašalaičiui atrodo, kad bandy
mas perkelti sunkų veiklos krū
vį ant neprityrusio jaunimo pe
čių yra kažkaip nesuprantamas. 
Juk ar neefektingiau būtų, jei 
mūsų jaunimas ir senimas tvir
čiau susikabintų rankomis ir 
bendromis jėgomis spręstų mū- 

į gyvybinius reikalus?
VARPAS, nr. 9/1969 (Įsteigtas 
1889 m.),žurnalas tautos ir žmo
gaus laisvei, tautinei kultūrai ir 
lietuvybei. Redaktorius — An
tanas Kučys, administratorius Ti
tas Briskaitis. Leidžia Varpinin
kų Filisterių Draugija. Viršelis 
— dail. Algirdo Kurausko.

A. Kalnius

nuomonių gausoje lengviau iš
ryškėja tiesa. Sakysim, nevie
nam ir šio laikraščio skaitytojui 
gali atrodyti, jog šiame ginče pa
liesti klausimai dar nesudaro to 
tautinio vaizdo, už kurį mums 
reikia kovoti. Juk mums lygiai 
turi rūpėti ne tik tautos laisvė 
ir kultūra, bet ir jos sąmonė, ir 
moralė, ir religija, ir visos kitos 
vertybės, sudarančios tautos es
mę. Juk okupantas varžo ne tik 
jos laisvę, bet visom priemonėm 
klastoja ir griauna jos visą isto
riją ir visuose frontuose vykdo 
tautžudystę. Tad ir mums reikia 
kovoti ne už kurį nors vieną 
tautinį aspektą, bet už pilnutinę 
tautos egzistenciją. O jos egzis
tencijai laisvė ir kultūra, atski
rai paėmus, kažin ar gali tapti 
pačiu svarbiausiu motyvu. Ar 
neatrodo, jog'laisvė ir kultūra 
stovi greta viena kitos ir viena 
kitą palaiko? Juk būti vien lie
tuviu dar nereiškia kartu būti ir 
kultūringu ar respektuoti kitus 
gyvybinius aspektus. O nekultū
ringai tautai ir laisvė nėra jau 
tokia didelė vertybė, kurios, sa
kysim, būtų negalima iškeisti į 
ką nors kitą, pavyzdžiui — duo
ną. Juk ir Lietuvos laisvės idėja Sų 
dar prieš nepriklausomybės pa
skelbimą ar neišdygo iš tautinės 
kultūros šaknų? Nemalonu pri
sipažinti, jog neretas lietuvis, 
stokojantis kultūrinės minties, 
anais sunkios kovos metais sa
kydavo, kad prie caro jam buvę 
geriau. Ir turbūt net nevieną sa- 
vanorį-kūrėją pagimdė ne pati 
laisvės idėja, bet ugningas kul
tūros žodis. Taip pat ar ne už C* 
garbės blizgučius ir už gilesnį ' > 
valdžios bliūdą savo tėvynės / 
laisvę išdavė Lietuvos komunis- ’’ 
tai. Tai galima pasakyti ir apie . ? 
kitų kraštų komunistus. Bet dar <[ 
liūdniau, kad ir tremtyje esan- S 
čių žmonių tarpe (nebūtinai lie- 
tuvių) esama tokių, kurie, prisi- S 
minę savo varganas dienas tėvy- < 
nėję, džiaugiasi baltesne trem- \ 
ties duona ir blogu žodžiu paly- > 
di savo krašto laisvę, kurioje jie* $ 
alko arba nesugebėjo ja pasi- \ 
naudoti, šitaip prabyla tautinė / 
sąmonė, kuri nėra mitusi tauti- t J 
nės kultūros syvais. Tautinėje ]. 
kultūroje subrendęs žmogus nie- / 
kados neišduos savo krašto lais- 
vės. ;•

Taigi laisvė yra dirva, kurioje > 
bręsta kultūrinės vertybės, o £ 
kultūra yra plotmė, kurioje lais- c 
vė tampa prasminga. Vadinasi, \ 
jos abi, tarytum dvynės seserys, ? 
atlieka vieną ir tą pati vaidmenį < 
tautos egzistencijoje. Dėlto čia > 
niekas neturėtų būti pirmesnis: <’ 
nei valstybininkas, politinėmis 
priemonėmis kovojąs už Lietų- ? 
vos laisvę, nei tautininkas, savo 
kūrybinėmis vertybėmis papil- / 
dydamas tautinės kultūros loby- <J- 
ną. Juk kas šiandien galėtų pa- 
sakyti, ar mūsų kovoje už tauti- •[ 
nę egzistenciją efektingesnės 
pravestos rezoliucijos JAV se- <[ 
nate, ar “Encyclopedia Lituani- ]► 
ca”, paskleista po pasaulį? Kai 
frontas'vieningai pajuda abiem \ 
kryptim, tai ir rezultatas yra J’ 
dvigubai efektingesnis. <[

Kalbant apie mūsų kultūrinių / 
priemonių panaudojimą tautinės 
kovos fronte, tenka pripažinti, 
kad jos yra dar gerokai sustin- 
gusios. Galbūt tai ir buvo vienas Į> 
motyvų pasiskirstyti į minėtas 
grupes" Tremties situacijoje ne- s 
pakankamas kultūrinių ginklų S 
panaudojimas kovoje už savo 
tautos egzistenciją ateities isto- 1 
rijoje gali tapti nepateisinamu, i 
Tai būtų galima pasakyti ir apie > Į 
kitus tautinės gyvybės asnektus: į • 
moralę, ryžtą, valią, vienybę ir ?

* * *
Nors čia šiek tiek daugiau su

sitelkta tik ties A. Kučio iškelta 
problema, bet nemaža įžvalgių 
minčių iškelta ir kituose “Var
no” straipsniuose. Gyvybinį 
klausimą kelia K. Grinda, rašy-

Nuotr. V. MacoToronto jaunimo meno sambūris "Birbynė" po pavasarinio koncerto

Atsiųsta paminėti

Juozas Polikaitis,

Moteris. Lietuvių moterų žurna
las nr. 1 — sausis — vasaris. Redak
torės — Z. Daugvainienė ir N. Kul- 
pavičienė, leidėjos — Kanados Lie
tuvių Katalikių Moterų Draugija.

Ateitis. Lietuvių katalikiškojo 
jaunimo žurnalas, nr. 3, kovas. Vyr. 
redaktorius — Jonas Šoliūnas, admi
nistratorius 
7325 S. Sacramento Ave, Chicago, Ill. 
60629, USA.

Kelias. Toronto lietuvių skautų ne
periodinis laikraštėlis. Vyr. redak
torius L. Baltakys. Adresas: 46 Ald- 
gate Avė, Toronto 18, Ont.

Lietuviai Amerikos Vakaruose nr. 
2-3, 1970 m. vasaris-kovas. Leidėjas 
— A. Skirius, 4364 Sunset Blvd., Los 
Angeles, Cal. 90029, USA.

The Baltic Review, 36 nr., 1969 
m. spalis. Trimėnesinis baltiečių žur
nalas. Šio numerio vyr. redaktorius 
Alfreds Berzins, redaktoriai — Bro
nius Nemickas, Leonhard Vahter. 
Administratorius — Ilmar Raamot. 
Adresas: 29 West 57th Street, New 
York, N. Y. 10019, USA.

Aleksis Rubulis, BALTIC LITERA
TURE. A Survey of Finnish, Esto
nian, Latvian, and Lithuanian Lite
ratures. Leidėjas — University of 
Notre Dame Press, Notre Dame, In
diana 46556, USA. 211 psi. kietuose 
viršeliuose. Kaina $8.50.

Mūsų Vytis nr. 1, 1970 m. sausis- 
vasaris. Akademinio Skautų Sąjūdžio 
leidžiamas skautiškos minties žur
nalas. Gaunamas pas administrato
rių Joną Tamulaitj, 6744 So. Camp
bell, Chicago, Ill. 60629, USA.

Pirmyn Jaunime nr. 2(32), 1970 
m. balandžio 12 d. Toronto mokslei
vių ateitininkų rotatorium spausdi
namas neperiodinis laikraštėlis. Ad
resas: 86 Glenholme Avė., Toronto 
170, Ontario. Si numerį redagavo Ri
ta Kolyčiūtė.

Filatelistų draugijos “Lietuva” biu
letenis nr. 3, kovas. Gaunamas pas 
Eugenijų Petrauską, 7742 So. Troy 
St., Chicago, Ill. 60652, USA.

NEMARIOJI ŽEMĖ. Lietuva pa
saulinės poezijos posmuose. Alfonso 
Tyruolio sudaryta antologija. 176 
psl. minkštuose viršeliuose. Kaina 
nepažymėta. Išleido Juozas Kapočius 
1970 m. Spaudė Lietuvių Enciklope
dijos spaustuvė, 361 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 02127, USA.

ANTANAS RAMŪNAS

NUO MAIRONIO IKI BRAZDŽIONIO
"Poezijos pilnaties" pasirodymo proga
Bernardai! Mano sielos nerime ir džiaugsme 
Anų audringų Kauno Alma Mater dienų!
Tavo žody girdžiu Prisikėlimo šauksmą, 
Tavo posmuos Lietuvą ~ Eldorado menu, ..
J932. — Budo Kaunas naktinis — juodasis angelas, 
Žaliakalny vis kukčiodama verkė armonika.
Ar svajojom tada susitikti (1968) Los Angeles, 
Ten prie Pacifiko palmių, Santa Monikoj?
Klajojom po Laisvės Alėją, Vytauto Parką, 
Skaitėm Maironį, Kiršų, Sruogą, Putiną.
Ketinom XX a. tvaną perplaukti Nojaus Arka 
Ir pagarsinti visoj planetoj Žeme Motiną.
Kartu kūrėm ateities viltis ir svajones, 
Kartu Neries ir Nemuno pakrantėse žaidėme. 
Vardai — Maironio, Čiurlionio ir Brazdžionio — 
Mano širdy yra išrašyti aukso raidėmis.
Bernardai! Žvaigžde šviesiai mums sužibus 
Ir anapus ir šiapus Atlanto vandenų, 
Mūsų buitis be Tavo nerimo ir kūrybos — 
Tai erelis be padangių ir be savo sparnų!

VYTAUTAS ČĖSNA

KALNUOSE
Mes klajojome po ūkanas, po rūką 
ir tetraukome parkakt namo prieš naktį ... 
Broliui — žingsnio, tėvui — vos pėdos tetrūko 
amžinom naktim bedugnėje apakti.
Matėm slėny prie gimtų bakūžių 
rankas laužė mylimos ir motinos 
ir į kalnus žvelgė susigūžę, 
bet nematė mūsų apraudotiniu.
Kopė vakaras pakalnėmis kaip voras 
apipynė širdis, kojas, rožės stiebą ...
Į bedugnę kojas mes nukorėm, 
O po kojų žiburėliai žiebės.
Prieš žvaigždes didžiavomės padangėj 
mylimais bakūžių žiburėliais — 
Spruko, sklido pro trobelių langus 
Ir į kalnus, ir į širdis kėlės...
Užsimiršome, kad sėdim prie bedugnės, 
gaubė širdis meilė ir ramumas.
Būkit sveikos, tėviškėlės ugnys, 
ir liepsnoti leiskite su jumis.
Vilkaviškis, 1942, V. 16
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C KULTOKItJE TOKIOJE
KIPRAS BIEUNTS, miręs 1965 m. 

gruodžio 7 d., paliko $3.000 premijai 
už parašytą mokslinį ar beletristinį 
veikalą apie rusų bolševikų ir vokie
čių nacių Lietuvoj vykdytus teroristi
nius veiksmus bei tautžudystę. Vei
kalai turi būti įteikti ligi 1972 m. 
sausio 1 d. Testamento vykdytojų bus 
pakviesti ekspertai, kurie iš pasiū
lytų ar jau išspausdintų veikalų pa
rinks vieną premijuotiną ir jo auto
riui bus įteikta premija. Premija 
bus išmokėta, kai premijuotas veika
las bus išspausdintas. Informacijų ir 
siūlymų reikalu prašome kreiptis: 
Pijus Venclova, 6324 So. Maplewood 
Ave. Chicago, Ill. 60629. USA.

ČIKAGOS AMERICAN CONSER
VATORY salėje balandžio 29 d. Ba
cho, Beethoveno, Liszto, Skriabino 
Debussy ir Tedesko kūrinių rečitalį 
surengė pianistė Leona Deveikaitė- 
Lauraitienė, šios konservatorijos dės
tytoja.

TENORO ANTANO PAVASARIO 
dainų ir operų arijų rečitalis įvyko 
balandžio 14 d. Los Angeles, Imma
culate Heart kolegijos salėje. Kon
certą jis pradėjo lietuvių kompozito^ 
rių J. Tallat-Kelpšos, J. Strolios, S. 
Gailevičiaus, A. Vanagaičio kompo
zicijomis. Dalyviams maloni staigme
na buvo Los Angeles gyvenančių 
muzikų sukurtos dainos: O. Metrikie- 
nės ‘‘Užburti gintarai” ir smuikinin
ko V. Motiekaičio “Koks gražus pa
saulis”. Pasaulinei klasikai šiame 
koncerte atstovavo G. B. Pergolesi 
“Nina”, S. Gastaldon “Musica proibi- 
ta” (lietuviams žinoma kaip “Už
drausta daina”), F. Schuberto bala
dės, J. Halevy, G. Bizet ir G. Verdi 
operų arijos.

ŽUVUSIŲ PARTIZANŲ pagerbi
mą Niujorke, Maspetho lietuvių pa
rapijoje, balandžio 26 d. surengė Lie- festivalyje. Be 
tuvių Fronto Bičiuliai. Mišias už žu
vusius atnašavo ir pamokslą pasakė 
prel. J. Balkūnas. Akademinėje minė
jimo dalyje pagrindinį žodį apie Lie
tuvos partizanų didvyriškas kovas ta
rė rašytojas Vytautas Volertas, pri
statęs VI. Ramojaus “Kritusiųjų už
laisvę” knygos II dalį. Jos ištrauką 
skaitė Tadas Alinskas. Koncertinę 
programos dalį atliko jauna sol. Ona 
Laimutė ^liuskonienė, akompanuo
jant latvaitei pianistei A. Abends. 
Partizanų eilėraščius deklamavo Ife- 
na Veblaitienė, jų dainas išpildė 
“Dainuojančios rūtos” — gimnazistės 
Irena šiugždaitė ir Diana Melninkai- 
tė.

KLEVELANDO MUZIKOS INSTI
TUTAS gegužės 10 d. specialiu kon
certu atžymėjo Čikagos De Paul uni
versiteto naujosios linkmės atstovus 
— kompozitorius R. Wilding-White, 
B. Childs, R. Lombardo, P. Winsor ir 
D. Lapinską. Pastarojo “Ainių dai
nas” atliko mezzo-sopranas A. Stem- 
pužienė, fortepijonu palydima pianis
tės S. Parenti, mušamaisiais — D. 
Lapinsko, fleita — R. Prunckle. Phil 
Winsor variacijas fortepijonu išpildė 
D. Lapinskas.

ŠV. ANDRIEJAUS LIETUVIŲ pa
rapijos salėje Filadelfijoje ateitinin
kai surengė jau tradiciniu tapusį pa
vasario koncertą, kurio programą šį 
kartą atliko sopranas Violeta Čižaus- 
kaitė-Balčiūnienė ir bosas Stasys Cit- 
varas. Pirmoji koncerto dalis buvo 
skirta lietuviams kompozitoriams. 
V. čižauskaitė padainavo P. Sarpa- 
liaus “Dukružėlę”, VI. Jakubėno “Gė
les iš šieno”, E. Balsio “Dainą apie 
Klaipėdą”, J. Tallat-Kelpšos — “Ne 
margi sakalėliai”, C. Citvaras — A. 
Kačanausko kompoziciją “Mano gim
tinė”, St. Šimkaus — “Tamsiojoj nak
telėj”, “Oi kas”, J. Dambrausko “Jau 
žirgeliai pabalnoti”. Pirmąją dalį 
solistai užbaigė M. Petrausko po
puliariuoju duetu “Bernužėli nesvo- 
liok”. Antrajai daliai S. Citvaras bu
vo pasirinkęs F. Schuberto, R. Schu- 
mano, L. Fischerio populiarias dai
nas, G. Verdi operos “Simone Bocca- 
negra” ariją, V. čižauskaitė — G. 
Puccini “Bohemos”. “Toscos”, P. 
Mascagni “Cavalleria rusticana” ari
jas, neapolišką E. di Capua klasikinę 
dainelę “O Marie”. Koncertas baig
tas W. A. Mozarto operos “Don žua- 
nas” duetu. Solistams akompanavo 
D. Konrade. Su atliekamais kūriniais 
dalyvius supažindino D. Muraškaitė.

DAIL. VACLOVAS RATAS, nese
niai atšventęs amžiaus šešiasdešimt
metį, keturioliktą individualią 40 gra
fikos darbų parodą surengė balandžio 
26 d. Sidnėjuje, Australijoje.

ARNOLDAS VOKIETAITIS, bosas- 
baritonas, rugpjūčio 1—2 d. d. daly
vaus Čikagos Grant Parko koncerte. 
Šią žinią pranešė “Chicago Daily 
News” dienraščio kultūriniame prie
de “Panorama” muzikos kritikas 
Bernard Jacobson.

DAIL. PRANO BALTUONIO me
džio šaknį? skulptūrų parodą gegužės 
2—3 d. d. Ročesteryje, Sv. Jurgio lie
tuvių parapijos salėje, surengė Lie
tuvių Tautinės Sąjungos vietinis sky
rius. Montrealietis P. Baltuonis susi
laukia vis didesnio pripažinimo Ka
nados ir JAV lietuvių kolonijose.

VI TOLI O DRAGONEVIČIAUS 
skulptūros darbų parodą balandžio 25 
—26 d. d. Kultūros Židinio patalpose 
Brooklyne, N. Y., surengė skautų tė
vų komitetas.

ČESLOVO GRINCEVIČIAUS mo
zaikinis romanas “Geroji vasara” jau 
renkamas “Draugo” spaustuvėje Či
kagoje. Apie 250 puslapių turėsian
čią knygą išleis Lietuviškos Knygos 
Klubas. Autorius dirba “Draugo” re
dakcijoje — redaguoja pirmąjį dien
raščio puslapį.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVOS AUGŠTŲJŲ MOKYK

LŲ studentų pirmajame literatūros 
konkurse varžėsi 52 autoriai. Poeto 
A. Baltakio vadovaujama vertintojų 
komisija dvi pirmąsias premijas pa
skyrė Vilniaus universiteto lituanis
tėms Marytei Kontrimaitei ir Onutei 
Rasiukevičiūtei už eilėraščius. Ant
rąsias premijas taipgi laimėjo Vil
niaus universiteto lituanistai — poe
tė Nijolė Miliauskaitė ir novelistas 
Danielius Mušinskas. Trečiosiomis 
premijomis atžymėti: Vilniaus uni
versiteto lituanistas Antanas Vaišno
ras už apysaką “šią tylią naktį, 
bet...”, Šiaulių K. Preikšo pedago
ginio instituto eilėraščius kuriantis 
lituanistas Petras Tinginys, rusų kal
bą studijuojanti Sonė Minina, para
šiusi novelę “Už jūrių marių”. Oficia
liai šis konkursas, kaip ir daugelis 
kitų renginių, buvo skirtas Lenino 
šimtajam gimtadieniui, tačiau jo da
lyviai vengė propagandinių temų. Tai 
liudija vertintojų komisijos pirmi
ninko pavaduotojo Ryčio Trimonio 
prasitarimas spaudoje: “Pristatytų 
konkursui kūrinių tematika labai pla
ti ir įvairi. Pagrindinai tai jaunimo 
santykių problemos, asmeniški per
gyvenimai. Prozoje irgi jaučiamos ly
rizmo gaidos. Reikia pažymėti kai 
kurių autorių siekimą itin moderni
zuoti kūrinį mūsų literatūrai būdin
ga ieškojimo dvasia. Apskritai kon
kursas parodė, kad auga daug ža
dantis literatūros atžalynas.”

S. SONDECKIO VADOVAUJA
MAS Vilniaus filharmonijos kameri
nis orkestras išvyko gastrolių į Rusi
jos respubliką. Koncertai numatomi 
Archangelske, Gorkyje, Kirove, Ja- 
roslavlyje ir Maskvoje, kur taipgi 
teks dalyvauti “Maskvos žvaigždžių” 

klasikinio repertua
ro, išvykoje bus atlikti lietuvių 
kompozitorių M. K. Čiurlionio, A. 
Bražinsko, R. Žygaičio ir F. Bajoro 
kamerinės muzikos kūriniai. Or
kestrui talkina rusų kilmės Vilniaus 
operos koloratūrinis sopranas E. Čiu
dakova.

KAUNO LĖLIŲ TEATRO dvi gru
pės balandžio mėnesį surengė 60 
gastrolinių spektaklių Žemaitijos ir 
Augštaitijos mažiesiems žiūrovams, 
žemaičiams buvo vaidinama Ch. Per
rault pasaka “Pelenė”, augštaičiams 
— R. Morkūno pjesė “Tambo”.

ŽEMAITIJOS SAVIVEIKLI
NIŲ DRAMOS teatrų pirmasis kon
kursinis festivalis įvyko Raseiniuo
se. Jame dalyvavo tik penkos Že
maitijos zonai priklausančių trylikos 
rajonų scenos mėgėjų grupės — Ra
seinių, Eigirdžių, Gargždų, N. Ak
menės cemento gamyklos kultūros 
namai ir Šilutės liaudies teatro stu
dija. Raseinių rajono laikraščio “Mū
sų Rytojus” ir kultūros skyriaus 
įsteigtą “Žemaičio” prizą laimėjo N. 
Akmenės cemento gamyklos dramos 
kolektyvas, suvaidinęs St. Niūnevai- 
tės režisuotą E. Skarpetos “Beprot
namį”. Geriausiu aktorium buvo pri
pažintas Raseinių kultūros namų at
stovas G. Šimkus už Vikto vaidmenį 
R. Samulevičiaus pjesėje “Jeigu pa
sibels”. Geriausios aktorės vardą iš
sikovojo Šilutės liaudies teatro at
stovė V. česnaitė už Ženkos Sulžens- 
kos vaidmenį A. Volodino pjesėje 
“Fabriko mergaitė”. Pereinamasis 
“žemaičio” prizas yra kopija V. Gry
bo to paties vardo skulptūros, kuri 
puošia Dubysos pakrantę. Žemaitijos 
saviveiklinių dramos teatrų festiva
liai bus rengiami kas antri metai 
Raseiniuose.

TOLMINKIEMYJE, kuris dabar 
vadinamas čystyje Prudy, buvo ap
tartas vilniečių architektų S. Lasa- 
vickio ir J. Kašausko projektas K. 
Donelaičio atminimui įamžinti. At
kūrus būrų poeto autentišką atvaiz
dą pagal rastą kaukuolę, pagrindinis 
dėmesys dabar bus skiriamas Tol
minkiemio bažnyčios restauravimui.

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMI
JOS lietuvių kalbos ir literatūros ins
titutas rūpinasi tautosakos telkimu 
ir jos leidimu. Direktoriaus pavaduo
tojas Ambraziejus Jonynas spaudos 
puslapiuose pasakoja: “Tautosakoje 
vyksta dideli pasikeitimai. Keičian
tis socialiniam gyvenimui, papro
čiams, miršta daugelis apeigų. Jei se
noji forma ir pamėgdžiojama, tai 
įvedamas naujas šiuolaikinis turinys. 
Grimsta į užmarštį pasakos, jos ak
tyviai nebekuriamos. Didelę įtaką 
liaudies kūrybai daro saviveikla, 
šiuolaikinių kompozitorių dainos. 
Koks dabar kolūkinio jaunimo re
pertuaras? Atsakyti nelengva. Gal 
tik patarlės mažiausiai keičiasi. Va
dinasi, reikia labai skubėti rinkti vi
sa, ko dar nespėjome. O tada siste
mingos tautosakos leidimas! Tai, ką 
esame paskelbę, tesudaro nežymią 
turimos medžiagos dalį. Norime pra
dėti nuo daugiatomio liaudies dainų 
leidimo. Pirmiausia vertėtų išleisti 
darbo dainas, vestuvines, karines, 
istorines. Ateinantį penkmetį dau
giau skelbsime pasakų. Iš pradžių, 
gal būt, išleisime žinomų rinkėjų — 
Mato Slančiausko, M. Davainio-Sil
vestravičiaus ir kitų užrašytas. Dau
giau jėgų skirsime teoriniam tauto
sakos tyrinėjimui. Jei ligi šiol pa
grindinis dėmesys priklausė dainai, 
tai dabar mūsų akiratyje taip pat ir 
liaudies meninė proza. Sekančiais 
metais tikimės išleisti B. Kerbėly- 
tės monografiją apie liaudies padavi
mus. Nuodugniai tyrinėsime mitolo
gines sakmes. Rašomi darbai apie 
gyvulines pasakas, liaudies anekdo
tus...’* V. KsL



<1 TORONTO
nis žuvo automobilio nelaimėje,

2320 Bloor St. W.
HIGH PARK AVE, 7 dideli kam
bariai per du augštus; atskiras 
mūrinis namas su garažu ir pri
vačiu įvažiavimu, 200 pėdų gilu
mo sklypas. Dvi virtuvės, van- 
dens-alyvos šildymas. Viena sko
la. Prašoma kaina $49.000.
JANE — ANNETTE, $2.500 įmo
kėti, mūrinis 6 kambarių namas, 
įvažiavimas ir garažas. Arti krau
tuvių ir susisiekimo. Tuojau gali
ma užimti.
BABY POINT, $.4.300 įmokėti, 
mūrinis 6 kambarių pusiau atski
ras namas, moderni virtuvė ir 
prausykla. Privatus įvažiavimas 
ir garažas. Įrengtas rūsys.
BLOOR — ARMADALE, $9.500 
įmokėti ir viena atvira skola. 
Atskiras, mūrinis 9 kambarių per 
du augštus namas. Garažas ir įva
žiavimas. Dvi prausyklos ir dvi 
virtuvės. Patogus nuomoti.
ROYAL YORK — NORSEMAN, 
$12.500 įmokėti, atskiras, mūri
nis, 7 kambarių namas su priva-

Tel. RO 2-8255 
čiu įvažiavimu ir dvigubu gara
žu. Tik 3-jų metij senumo. Mo
derniai ir patogiai įrengtas rūsys, 
atviras židinys, 2 prausyklos ir 2 
virtuvės. Viena skola. Gražus so
das.
HIGH PARK, $10.000 įmokėti ir 
viena skola, 10 kambarių, mūri
nis, atskiras namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu. Arti parko 
ir susisiekimo. 3 prausyklos ir 3 
virtuvės. Patogus išnuomoti. 
Prausykla pirmame augšte.
NEW TORONTO, $18.000 įmokė
ti. 6 įvairaus didumo butų namas 
su privačiu įvažiavimu ir vieta 
10-čiai mašinų. Didelis sklypas. 
Arti krautuvių ir susisiekimo. 
$760 mėnesinė nuoma.
BLOOR — ROYAL YORK, $7.000 
įmokėti, 5 kambarių, atskiras, 
mūrinis vieno augšto namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. Mo
derni virtuvė. Gražus sodelis. Ar
ti centro.

Reikalingi namai pardavimui

A. a. Raimunads Laurinavi- nis žuvo automobilio nelaimėje, 
čius palaidotas gegužes 9 d. lie- važiuodamas su kitu kolega stu- 
tuvių kapinėse. Koncelebracines 
Mišias laikė: kun. J. Totoraitis 

^velionį studentą krikštijo, taip 
pat sutuokė jo tėvus), kun. D. 
Lengvinas, Windsoro liet. par. 
klebonas, ir kun. J. Staškevičius. 
Pamokslą pasakė kun. P. Ažu
balis. Bažnyčia buvo pilnutėlė 
dalyvių, ypač jaunimo. Lietuvių 
kapinėse atsisveikinimo žodį ta
rė stud. Puodžiukas ir šeimos 
bičiulių — A. Rinkūnas. Velio

dentu, kuris vairavo automobilį.
A. a. Julius Drabato, 77 m. 

amžiaus, kilęs iš Vilniaus krašto, 
palaidotas gegužės 9 d. lietuvių 
kapinėse. Velionis Kanadoje iš
gyveno apie 40 m. Nuskendo 
Humber upėje netoli savo gyve
namosios vietovės Baby Point. 
Liko velionies žmona.

A.a. Juozas Šlikas, 72 m. am
žiaus, kilęs nuo Vilkaviškio, pa
laidotas gegužės 9 d. lietuvių ka-

PORTAS

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

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

naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor Str. W. Tel- 534-S28S
GRIMSBY — NIAGAROS PUS., netoli miesto, parduodamas 10 akrų 
žemės sklypas. Gera investacija, prašoma kaina tik $8.900.
BLOOR — DUNDAS, tik $4.000 įmokėti, mūrinis, 6 kambariai, 2 
prausyklos, garažas. Skola iš 7%%.
SWANSEA — JANE, atskiras, gražių plytų, 6 šviesūs kambariai, van- 
deniu-alyva šildomas. Arti susisiekimo ir krautuvių. Garažas su pri
vačiu įvažiavimu. Įmokėti $8.000, lengvos išmokėjimo sąlygos.
BLOOR — RUNNYMEDE, 7 dideli ir gražūs kambariai, moderniai 
įrengtas ir skoningai išdekoruotas. Didelis kiemas, platus šoninis 
įvažiavimas, garažas. Įmokėti $10-12.000. skola iš 8%%.
JANE — BABY POINT, S10.000 įmokėti, 7 kambariai per du augš
tus. Vandeniu-alyva šildomas, šoninis įvažiavimas, garažas. Graži vie
ta. arti krautuvių ir susisiekimo.
MIMICO — PRIMROSE AVE., mūrinis, 11 kambarių dvibutis (du
plex), įrengtas rūsys su atskira vonia ir prausykla. Privatus Įvažia
vimas. Dvigubas garažas. Įmokėti $12.000, prašo tik $37.500. Vertas 
dėmesio pirkinys.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

SPORTAS LIETUVOJE
Londonas—Mexico City automobi

lių lenktynėse dalyvauja 5 rusų 
Moskvičiai. Jie visi užbaigė Europos 
kelionę ir yra 3040 vietoje. Vieną 
tų automobilių vairuoja kaunietis K. 
Girdauskas.

Pabaltijo stalo teniso pirmenybės 
įvyko Taline. Lietuva komandinėse 
varžybose laimėjo II v. Geriausiai 
pasirodė I. Bražiūnaitė, moterų var
žybose laimėjusi I v. Lietuvos rink
tinėje trūko žaidėjų, kurios dalyva
vo tuo pačiu metu Europos pirmeny
bėse.

Pabaltijo ir Gudijos jaunių bokso 
pirmenybės įvyko Tartu mieste. Lie
tuviai laimėjo I v. Individualiai lie
tuviai iškovojo 5 pirmas vietas.

Vilniaus Mokslo krepšininkai vie
šėjo Berlyne, kur su Humboldto uni
versitetu žaidė draugiškas rungtynes. 
Laimėjo, vilniečiai 83:77 (37:35).

Lietuvos šachmatų meisteriu tapo 
jaunas Vilniaus universiteto studen
tas A. Buntnorius; II v. atiteko D. 
Lapieniui, III — V. Mikėnui.

D. Semaškaitė ir A. Misiukaitė pa
kviestos į Sov. Sąjungos mergaičių 
stalo teniso rinktinę, kuri dalyvaus 
Europos jaunių pirmenybėse.

BALTIEČIŲ SPORTAS
Toronto Stalo Teniso Centre gegu
žės 9 d. įvyko baltiečių stalo teniso 
pirmenybės. Dalyvavo 26 žaidėjai. 
Lietuviams atstovavo tik torontiečiai. 
Buvo žadėję atvykti ,iš Klevelando 
ir Čikagos, bet neatvyko. Individua
lines žaidynes dviejų minusų siste
ma tvarkė latviai. Vyrų individuali
nėse varžybose laimėjo: I M. Zulps, 
II L. Eichvalds, III E. Vaičekauskas; 
vyru jaunių: I P. Klevinas, II V. 
Skujins, III L. Vectirelis; moterų: 
I V. Nešukaitytė, II J. Mariuko, III 
F. Nešukaitytė. Vyrų dvejete: I M. 
Zulps, L. Eichvalds, II J. Nešukaitis. 
E. Vaičekauskas, III A. Kuolas, E. 
Zabiela. Vyrų komandines varžy
bas laimėjo latviai 5:2. žaidė: lat
viai — M. Zulps, L. Eichvalds, O. Pu- 
kitis; lietuviai — E. Vaičekauskas 
(Vytis), J. Nešukaitis (Vytis), P. 
Klevinas (Aušra). Mišrius dvejetus 
laimėjo: I J. Nešukaitis ir V. Ne
šukaitytė. II L. Eichvalds ir J. Ma
riuko, III M. Zulps. J. Adminis ir 
V. Skujins.

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio mokykla vis daugiau su

silaukia susidomėjimo kanadiečių 
tarpe. Ją plačiai aprašė Oakvillės 
dienraštis “The Oakville Beaver”. 
Siame straipsnyje paminėti ir du 
Oakvillėje gyvenantys Vyčio krepši
ninkai. Vyčio krepšinio mokykla Wa-

sagoje veiks 5 savaites. Lietuviams 
duodama pirmenybė ir norintieji jo
je dalyvauti prašomi kreiptis šiuo 
adresu: LSK Vytis, 162 Rusholme 
Rd., Toronto 4, Ont.

CYO meisterėmis tapo Vyčio mer
gaičių (iki 18 m.) komanda. Praeitą 
sekmadienį laimėtojų komandai buvo 

-įteikta taurė ir kiekvienai žaidėjai — 
laimėtojų ženklai, žaidė: Žukauskai
tė, Underytė, Balsytė, Nacevičiūtė, 
Stankutė, Vaišvilaitė, Besąsparytė, 
Zubrickaitė, Jurkevičiūtė ir Červins- 
kaitė. Komandai sėkmingai vadovavo 
J. Žukas. Komanda š.m. ėjo be pra
laimėjimo.

V. Juzėnas Oakvillėje turėjo sėk
mingą krepšinio sezoną. Žaisdamas 
savo mokykloje, jis pasiekė 26 krep
šių vidurkį per metus. Jis yra pa
kviestas į Guelph universitetą.

Alfonsas Skrebūnas paskyrė taurę 
vyrų krepšinio turnyrui, kuris įvyks 
Wasagoje vidury vasaros. Šios var
žybos bus metinės ir jose kviečiamos 
dalyvauti visos S. Amerikos lietu
vių komandos. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Golfo sezono atidarymo golfo tur

nyras įvyks gegužės 16, šeštadienį, 
Hornby Tower golfo lauke. Pradžia 
— 12 v. Kviečiame visus Toronto ir 
apylinkių golfininkus dalyvauti. Jei
gu atsiras pakankamas skaičius Vy
čio ir Aušros golfininkų, bus pra
dėtas pirmasis tarpklubinių rungty
nių ratas. Pernai tarpklubines rung
tynes laimėjo Vytis.

Baltiečių tinklinio, krepšinio pir
menybės įvyks gegužės 16 d. Kleve- 
lande. Lietuvių jaunių krepšinio 
rinktinėn pakviesti Aušros krepšinin
kai G. Rautinš ir S. Kaknevičius.

Aušros klubas šiais metais mini 15 
metų veiklos sukaktį. Numatoma pa
ruošti leidinį. Visus klubo narius 
prašome paskolinti leidiniui Įdomes
nes nuotraukas T. Augustinui.

KOVO ŽINIOS
Jaunių C (iki 14 m.) krepšinio ko

manda žaidė Toronte prieš Londono 
Taurą ir pralaimėjo 24:34. Koviečiai 
treniruojasi tik pirmi metai. Taigi, 
pasekmės gana geros, žaidė: A. Gra
jauskas 9, čerškus 9, Navickas 2, R. 
Trumpickas 2, E. Stungevičius 0. Vai
tonis 2. Valdyba dėkoja p. Navickui 
už berniukų nuvežimą Torontan.

Mergaitės krepšininkės (iki 16 m.) 
Toronte rungėsi su Aušros mergaitė
mis. Gerokai pajėgesnės aušrietės 
laimėjo 27:8. Hamiltono Kovo ko
mandoje žaidė: V. Stukaitė 2,’L. So
low 4, A. Lukošiūtė 2, D. Grajaus- 
kaitė, V. Riekutė, L. Deksnytė. I. 
Žilvitytė, S. čerškutė, L. Zubąitė.

JIEŠKOTE GERŲ EUROPIETIŠKŲ DEŠRŲ — KUMPIŲ — 
ŠVIEŽIOS MĖSOS — IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ?

visa tai rasite tik

tip-top SI E ATS
SEKITE SAVAITGALIŲ krautuvėse 
SPECIALIUS PIRKIMUS!

1727 Bloor St. West (Prieš Keele St. požeminio stotį) 
Yorkdole Shopping Centre ir nuo rugpjūčio mėn, — 

Fairview Mall (Don Mills ir Sheppard)

JUOZAS GRYBAS atstovauja
EMORY MILLER Real Estate Broker Ltd.

67 DUNLOP STREET W., BARRIE, ONTARIO
Telefonai: įstaigos 762-1881,
tiesioginė Toronto linija 364-7941, namų 728-8868. 
Suinteresuotieji pirkti ar parduoti nuosavybes Barrie, Stayner, 
Collingwood, Wasaga Beach apylinkėse prašomi skambinti minė-

►

►

►
j ►

►

< tais telefonų numeriais.

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. . Tel. 533-4414

Extra Realty Ltd.
758 DOVERCOURT RD., TORONTO 4. TEL. LE 1-1161

SWANSEA, $20.000 įmokėti, atskiras mūrinis 2-jų butų, 6 metų se
numo, modernus pastatas. Užbaigtas rūsys, trys modernios virtu
vės, trys keturių gabalų prausyklos, garažas, privatus įvažiavimas. 
Gražus dekoratyvinis kiemas. Prašoma kaina $50.000; viena atvira skola 
JANE — DUNDAS, $80.000 įmokėti, mūrinis, gražių plytų, 29 butu 
liuksusinis pastatas, po 2 miegamus su balkonais butai, garažai. 
Gražus pastatas ir vieta. Pajamų per metus $63.000, išlaidų $14.500. 
Kaina už butą — apie $13.000.
PRIE 26 KELIO arti Wasagos, 2 akrai žemės ir mūrinė mokykla, 
kurią galima perdirbti j gražų gyvenamą namą.
BLOOR — ISLINGTON, 6 kambarių vienaaugštis (bungalow), už
baigtas rūsys, 2 garažai, nebrangus dėl skubaus pardavimo.
BLOOR — RUNNYMEDE, $10.000 įmokėti, mumis 12 kambarių dvi
butis (dupleksas), 2 rūsiai, 2 mūriniai garažai, privatus 9 pėdų 
įvažiavimas. Kaina: $36.900.

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2105

pinėse. Kanadoje išgyveno virš 
40 m. Mirė Wasagoje nuo šir
dies smūgio gegužės 5 d. Laido
tuvėmis rūpinosi velionies sese
rys p.p. Vasiukevičienė ir Ast
rauskienė.

Ligoniai. Sekmadienio vakare 
staigiai susirgo K. Kalendra, gy
venąs Concord, Toronto prie
miestyje. Paguldytas Humber 
Memorial ligoninėje Westone, 
kur sekmadienio naktį padaryta 
operacija. Western ligoninėje 
jau ilgesnį laiką gydosi A. Kai
rys, sužeistas Massey Ferguson 
darbovietėje (sulaužyta koja). 
Savo namuose, 422 Armadale 
Ave., slaugomas žmonos, jau il
gesnį laiką serga Leonas Kocius. 
Norwood prieglaudoje, 122 Tyn
dall Ave., serga Pranas Peni- 
kas. South Peel, Cooksville, li
goninėj gydos Kleopas. Dalinda.

Toronto miesto tarybos narys 
W. Archer, atsiliepdamas į KLB 
krašto valdybos raštą burmist
rui Lenino parodos rotušėje rei
kalu, pareiškė, kad toji paroda 
buvo paskatinta Jungtinių Tau
tų ryšium su Lenino literatūri
ne veikla. “Aš pritariu Jūsų di
deliam "pasibaisėjimui jo bruta
lumu ir diktatorišku žmonių val
dymu.” Esą drauge su miesto ta
rybos nariu W. Boyčuku jis ap
lankė Lenino parodą, ir kaikas 
liko pakeista; buvusi įjungta iš
karpą iš “The Globe a. Mail” 
apie Lenino žiaurumų šimtmetį.

Almis Ledas, VI sk. mokinys, 
gegužės 2 d. laimėjo I premiją 
$25 iš Hudson Bay bendrovės už 
konkursinį laivo piešinį Clover
dale Mall, Islington, Ont. Kon
kursą paskelbė bendrovė savo 
veiklos 300 metų sukakties pro
ga mokiniams iki 10 m. amžiaus. 
Dalyvavo gana daug mokinių.

“Kibirkštis” — Toronto Mai
ronio šeštadieninės mokyklos 
laikraštėlis nr. 4. Jis atspaus
dintas duplikatorium. mokslo 
metų užbaigos proga. Jame daug 
mokinių rašinių, iliustracijų, 
įvairybių, poezijos, humoro. 
Laikraštėlis gražiai sutvarkytas, 
turi daug puslapių. Redagavo — 
Žibutė šilininkaitė ir Rūta če- 
paitytė, talkino — Laima Jagė- 
laitė. Romas Ledas, Danutė Mi- 
sevičiūtė, Paulius Tarvydas, Ra
mona Vaičiūnaitė, Darius Vai
čiūnas, Neris Žulytė. Globėjai 
— mokytojai L. Nakrošienė ir 
A. Vaičiūnas. “TŽ” redakcijai 
atsiųstame “Kibirkšties” eg
zemplioriuje Įrašyta: “Tai mūsų 
darbo vaisius. Jūsų būsimieii 
korespondentai ir jūsų laikraš
čio bendradarbiai.”

Pijus Kružikas su Ponia at
vyko iš Australijos ir bando Įsi
kurti Toronte. Abu yra punskie
čiai. Jis, gyvendamas Melbour
ne, dirbo kaip šveicuotojas. šiuo 
metu jis j ieško darbo savo spe
cialybėje.

Ateitininku žinios
Mokslo metų užbaigimo susirinki

mas Įvyks gegužės 23. šeštadienį, 3 
v. Prisikėlimo par. parodų salėje. Da
lyvauja visi jaun. berniukai ir mer
gaitės. taip pat vyr. moksleiviai ir 
tėvai. Tai paskutinis šių mokslo me
tų susirinkimas, kuris bus panašus i 
ateitininkiškos šeimos susirinkimą.

Ateitininkų vasaros stovykla Wa- 
sagoj šiemet bus liepos 26 d. — rug
pjūčio 8 d. Stovykla bus vyresnie
siems ir jaunučiams nuo 7 m. am
žiaus. Sudaromos dvi atskiros progra
mos ir dvi vadovybės. Stovyklos me
tu bus ekskursija i Stratfordo festi
vali ir taip pat 24 mylių žygis “At
eities” žurnalui. Kurie numato sto
vyklauti. jau dabar gali pradėti telk
ti globėjus (sponsorius).

Vyr. moksleivių stovykla “Daina
voje” bus birželio 21 — liepos 5 d. 
Stovyklą organizuoja MAS centro 
valdyba, kuri šiuo metu yra Toronte.

1910 — 1970. Nepamirškime, kad 
šie metai yra ateitininkų jubilėjiniai 
metai.

Tėvų komitetas nuoširdžiai dėko
ja visoms ponioms, kurios aukojo ke
pinius išpardavimui ir visiems, ku
rie juos pirko. Tai buvo auka jau
nimo veiklai. Nuoširdus ačiū!

Skautu veikla
e Stovykla Romuvoje prasidės 

liepos 18 d. Vienetų vadovai stovyk
lautojus registruoja iki liepos 1 d. 
Mokestis vienai savaitei vienam as
meniui $23. dviem — $40, trim ir 
daugiau $50. dviem savaitėm vienam 
asmeniui $40, dviem asmenim S70, 
trim ir daugiau $90.

• “Šatrijos” tunto kanklininkės 
dalyvavo Maironio mokyklos mokslo 
metų pabaigos ir Motinos Dienos mi
nėjime gegužės 10 d. Prisikėlimo sa
lėje. Jos skambino “Sadutę”, šokant 
mokyklos mokinėms, šis momentas 
buvo pristatytas kaip speciali dedi
kacija a.a. Stp. Kairiui.

• Skautų vyčių įžodį ruošiasi 
duoti šie Mindaugo dr-vės skautai: 
L. Baltakys, D. Marijošius. R. Ma- 
rijošius, G. Kalinauskas, A. Simo- 
navičius, L. Saplys ir A. Valiūnas. 
Jiems skirta speciali antroji sueiga 
— šį ketvirtadienį, gegužes 14 <L, 
7 v. v.T skautų būkle, č. S.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

DUNDAS — ISLINGTON, apie $3.000 įmokėti, atskiras 6 kamba
rių namas, užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, didžiu
lis kiemas, tuoj galima užimti.
JANE — ANNETTE, apie $5000 įmokėti, atskiras 6 kambarių mū
rinis namas, garažas su privačiu įvažiavimu; su didesniu įmokėjimu 

mažesnė kaina
SWANSEA — BLOOR, prašoma kaina tiktai $27.900, atskiras 6 kam
barių namas, platus privatus įvažiavimas, nedidelis įmokėjimas, ne
toli Bloor gatvės.
RUNNYMEDE — BLOOR, puikus 8 didelių kambarių per du augš
tus atskiras namas, vandeniu-alyva šildomas, didžiulis balkonas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, arti Bloor gatvės, apie $12.000 įmokėti, 
vienas iš gražesnių namų tame rajone.
INDIAN RD. — BLOOR, 10 kambarių per du augštus atskiras pla
tus namas, perdirbtas į dvibutį, vandeniu-alyva šildomas, labai gra
žus didžiulis 200 pėdų sklypas, dvigubas garažas, atviras pasiūly
mams, netoli Bloor.
JANE — BLOOR, apie $6000 įmokėti, 7 kambarių atskiras namas, 2 
prausyklas, 2 virtuvės, garažas, naujas vandens-alyvos šildymas; iš
nuomotas už $310 mėnesiui; parsiduodamas su visais baldais, ne
didelė kaina, skubus pardavimas.
INDIAN RD. — BLOOR, apie $12.000 įmokėti, 14 kambarių tribu- 
tis, dvigubas garažas, viena atvira skola balansui nedidelėm palū
kanom, 6 kambariai pirmame augšte, labai puikus pirkinys, sku
bus pardavimas.

Al. Garbenis, ARBA Pr. Kerberis,
namų tel. H U 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Mūsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti savo tautiečiams.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- H A H A AX A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VlA 
KREDITO KOOPERATYVE -----------------------------------

MOKA

514% už depozitus
6% už Šerus (numatoma) 
7% už 1 m. term. dep.
73A% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap 
draustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus . 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

A. J. MORAIS
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER 
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

WESTON — LAMBTON, $3.000 Įmokėti, 6 kambarių namas, 4 kam
bariai pagrindiniame augšte, 4 vienetų prausykla, šiltu vandeniu šil
domas, privatus Įvažiavimas, 7% % skolą; prašoma $20.900.
JOHN ST., $4.900 įmokėti, atskiras, plytų, moderni krosnis, privatus 
Įvažiavimas, garažas, namas be skolų.
BLOOR — DELAWARE, palikimas, $39.900, 16 kambarių, atskiras 
plytinis namas, šiltu vandeniu šildomas, 4 virtuvės, 3 prausyklos, di
delis sklypas; turi būt parduoias.
S3.C00 ĮMOKĖTI, $512 mėnesinių pajamų, 5 virtuvės, 2 prausyklos, šil
tu vandeniu šildomas, privatus įvažiavimas, dvigubas garažas: pra
šoma $26.900.
QUEENSWAY — KIPLING, atskiras vienaaugštis, 3 miegamieji, už
baigtas rūsys, didelis sklypas su maudymosi baseinu, $24.500 vertės.

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

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

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

SKY'S WALLPAPER & 
PAINT

891 Dundas St. W.. Toronto, Ont. 
Tel. 364-2715

Visų rūšių dažai, sienoms 
popierius ir kiti dažymo 

reikmenys.
Lietuviams duodama nuolaida

AUTOMOE8LIŲ PLOVIMAS
IR BLIZGINIMAS UŽ $1.25

Ut 25 CT. GALITE PATYS JUOS NUSIPLAUTI
SIX POINT CAR WASH LTD. 

(Lietuvio savininko automatinis autovežimių plovimas) 
83 SIX POINT RD. (į pietus nuo Bloor iš Islington gatvės)



Tel. 251-4864

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

LFA RADIO & TVA. ČIŽIKAS

PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM 
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ 
PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Ave.,

TeL 531-6165

Dirbtuvė

NAUJAS SKYRIUS: 
295 Roncesvalles Avė., 

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

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į

ORO PAŠTU
I T O : 
persiunčiame pinigus,

/^LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
\ su gaminių kokybe ir kainomis

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

K. Striaupis ' Res. tel. LE 6-5363

Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
S.S.S.R. PAPRASTU BEI

DOVANOS BE M U
Motociklai, automobiliai, auto- Taip pat p1u15.ua,
mobiliams motorai, skalbiamosios kuriuos gavėjas gali nusi- 
mašinos, siuvamosios mašinos,
televizijos ir radijo priimtuvai, Prekių ir maisto
šaldytuvai ir t.t. dolerinėje krautuvėje.

Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automo
bilių skaičius yra ribotas.
• Be to siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius 

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

kymus siųsti mums, paštu aF ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
Prieš pradedant ruošti siuntinį prašome rasti laiko ir pasiteirauti 
kiek ko galima viename siuntinyje siųsti, nes nuo 1969 m. spalio mėn. 
daiktų ir ypač medžiagų kiekiai yra sumažinti. Be to, jei turima ne
aiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti — mielai paaiškin
sime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patarnauti 

ateityje.
DARBO VALANDOS:

pirmatieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto Iki .7 vaL vakaro;
šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
vai. p. p.

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3 
Telefonas LE 1-3098 

Savininkai A. ir S. KAL

ONT.

Sav. A. B. BERESNEVIČIUS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

UŽSAKYKITE TIK PER 
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.

NAMAMS ŠILDYTI ALYVĄ 
tel. įstg. 255-3900 Atst. 
namu 741-9065 tel. 

Nemokamas krosnių išvalymas.
Greitas, sąžiningas patarnavimas dieną ir

C. (Chuck) ROE 
Soles Manager

St. Prakapas 
767-9088

naktį.

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

Hamiltone skyrius:
9 293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-2005

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

' s to EUROPC buriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

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

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

A CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 

IV vx V atlieka visus statybos darbus. 
Stato naujus namus, įmones, 
garažus pagal sutartis. 
Remontuoja senus namus. 
ĮRENGIA: virtuves, prausyklas, 
šeimos ir žaidimų kambarius, 
židinius ir U.
Skambinti: Andrius Tamošaitis, 

telefonas 278-1972
Visi darbai garantuoti 
atliekami specialistų.

Visu rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbi! ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST 
Tel. WA 1-3226 arba WA 4-1001

© skaitytoji pasisako KANADOS ĮVYKIAI

(Atkelta iš 1 psL)
Du lenkiški filmai

AMERIKA IR LIETUVA
Mano pasisakymas “Amerika ir 

Lietuva” susilaukė dr. M. A atsi
liepimo, esą manasis šauna pro šalį. 
Visdėlto ir jis pripažįsta, kad rusai 
yra sąjungininkai, kad yra dvi Ko
rėjos, du Vietnamai ir t.t. Dr. M. A. 
rašo, kad rusai kalti dėl visų tų ne
laimių, kad nesitaria su vakariečiais, 
neklauso. Aš žinojau prieš 15 metų, 
kad amerikiečių maitinamas rusų ka
reivis savo sąjungininkui pasakys

Kodėl gi Amerika 
metu tokį baisų 
M. A. rašo, kad 
Europą nuo rau- 
Ką išgelbėjo ir

“niet, nelizia”.
glosto net ir šiuo 
sąjungininką? Dr. 
Amerika išgelbėjo 
donosios Rusijos.
kada? Nežinau kur yra tokia Euro
pos šalis. Galbūt dr. M A. turi gal
voje tas pusikes — suskaldytas vals
tybes. Ar P. Korėja tai laimėjimas? 
Ar supjaustytas žmogus gali būti lai
mingas? Nemanau, kad tos dvi sesu
tės — Korėjos būtų dėkingos už tai. 
Dr. M. A. rašo, kad 1940 m. rusai 

I įsibrovė su savais tankais ir auto- 
vežimiais. Taip, aš mačiau. Bet kas 
juos išvijo? Kodėl apie tai neužsime
nate? Hitleris neturėjo Sibiro, tik
tai kacetus. Jo darbai ir šiandieną 
tebeskaičiuojami su pasibaisėjimu, o 

, Roosevelto, Stalino, Berijos, Kagano- 
vičiaus ir panašių kitų niekas garsiai 
nesmerkia, nors dėl jų politikos atsi
dūrė sovietinėje vergijoje milijonai 
žmonių. Dar skaudžiau, kad Amerika 
II D. karo metu maitino rusų karei
vius, aprengė, ginklus ir net auto- 
vežimius davė. Be tos pagalbos ru
sai nebūtų pasiekę Elbės nei Berly
no.

Baigdama, norėčiau paklausti dr. 
M. A., tvirtinantį, kad Amerika iš
gelbėjo Europą nuo raudonųjų: 1. 
R. Vokietija šaukėsi pagalbos. Įvy
ko net darbininkų sukilimas. Kodėl 
Amerika neatėjo pagalbon? 2. Veng
rija ir Čekoslovakija šaukėsi pagal
bos. Lietuva — taip pat. Kodėl Ame
rika tylėjo? 3. Amerika jieško ko
munistų Vietname, Korėjoje. Juk ko
munistai sėdi Maskvoje, Berlyne, 
prie Elbės. Kodėl su jais Amerika 
broliaujasi, o ginklais kovoja Azi
joj? H. V.
NEI TEISINGA, NEI NAUDINGA 

Esu “TŽ” skaitytojas ir skaitau jį 
ištisai. Perskaitęs 17 nr. žinias iš 
Londono ir Rodney, palyginau jas. 
Vienur rašoma, kad “Baltijos” šo
kių vakaro programą atliko tik “Bal
tija”, kitur, kad trijų gretimų apy
linkių, t. y. Londono, Delhi, Rodney 
jaunimas.
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ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI

pa- 
pa- 
jau 
da-

EDVARDAS BULAITIS
VILNIAUS OPEROS BOSO V. 

DAUNORO koncertas Čikagos di
džiausioje koncertų salėje “Orchestra 
Hali” praėjo reto entuziazmo ženk
le. Tūkstantinė su kaupu klausytojų 
sekė šio jauno lietuvių talento 
sirodymą ir jo ilgai nenorėjo 
leisti nuo scenos, kai programa 
buvo išsemta. Pirmoji koncerto
lis buvo pradėta liaudies dainomis, 
sukomponuotomis daugiausia jauno 
kompozitoriaus L. Abariaus. Daine
lės gražios, bet nesudėtingos, todėl 
solistas negalėjo išsitiesti visoje sa
vo stiprybėje. Tik po pertraukos, kai 
jis perėjo į pasaulinio garso kompo
zitorių kūrinius, jo pasirodymas įga
vo kitą spalvą. Beethoveno, Bellinio, 
Verdi ir Rossini kūriniai Daunorui 
davė progą prabilti į klausytoją to
kia galia, kuri jį įstato į pirmaeilių 
operos solistų gretas. Ne be reikalo 
“Chicago Today” dienraščio muzikos 
vertintojas K. Sanson sol. V. Dauno
rui pranašauja, kad jo pavardė ne
trukus figūruos geriausių pasaulio 
operų dainininkų sąraše. Taip pat 
gana ilgoje recenzijoje tame laikraš
tyje pareikšta sugestija Daunorą ope
riniam debiutui Amerikoje pakvies
ti i Čikagos “Lyric” operą. Aplamai, 
toje recenzijoje daug gražių kompli
mentų sol. Daunorui, kurių turbūt nė
ra susilaukęs joks kitas čia koncer
tavęs lietuvis. Solistui akompanavo 
muz. Darius ^Lapinskas. Po koncer
to solistui buvo priėmimas, kuria
me dalyvavo tik kviestiniai svečiai. 
Jo metu kalbėjo vienas iš organiza
torių. — V. Germanas. Iš trijų Či
kagos lietuvių dienraščių V. Dau
noro koncertą reklamavo tik komu
nistinė “Vilnis”.

SOVIETŲ SĄJUNGOS pasiuntiny
bės Vašingtone antrasis sekreto
rius Edmundas Juškys. ryšium su 
sot V. Daunoro koncertu buvo at
vykęs i Čikagą, kur praleido 5 die
nas ir klausėsi koncerto. Jame taip 
pat dalyvavo ir su sovietine foto 
paroda Čikagoje atvykęs tos paro
dos vadovas žurn. Osvaldas Alek
sa. E. Juškys buvo nuvykęs į rau
donųjų dienraščio “Vilnies” metinį 
suvažiavimą ir 50 m. gyvavimo su
kakties minėjimą “Mildos” salėje. 
Taip pat turėjo nemaža privačių su
sitikimų su Čikagos lietuviais. Po

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones * parūpina bilietas keliaujantiems autobusais,
• sutvarko rezervacijų, nakvynių h* kitas reikalus traukiniais, laivais, lėktuvais

be atskiro atlysfafrno • parūptas eismo priemones ekskursijoms
• agentūros išdnoti bilietai galioja visame pasaulyje • patarnauja atsOrviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

Tame vakare buvau ir mačiau, kad 
programą atliko anų trijų apylinkių 
jaunimas. Rašęs iš Londono žinias 
B. K. smulkiai išvardino pavardė* 
mis svečius kanadiečius, paminėjo, 
kad buvo kitataučių. Matyt, B. K. 
buvo įdomiau matyti kitataučius, ne
gu savą, kad ir kaimyninių apylinkių 
lietuvišką jaunimą. Šios trys apylin
kės yra tikrai nedidelės. Jos gali gra
žiai dirbti tik viena kitą palaikyda
mos. Su kitataučiais reikia palaikyti 
ryšį, bet jie ateina kartą į metus, o 
savieji reikalingi beveik kasdien. Ši
tokį ir panašūs aprašymai nėra teisin
gi ir bendram reikalui nepasitar
nauja. R. J.
PROF. A. MACEINOS STRAIPSNIAI

Nuoširdžiausiai dėkoju už prof. dr. 
A. Maceinos taip giliai išjaustų bei 
išmąstytų straipsnių seriją apie Kata
likų Bažnyčios tragiką. Malonu, kad 
pasaulietis ryžosi gilintis į šių laikų 
Bažnyčios būklę ir pasidalinti min
timis su “Tėviškės žiburių” skaity
tojais. Daugelis mūsų su nerimu ir 
baime žiūrime į šių laikų Bažnyčios 
nukrypimus nuo savo tiesioginės pa
skirties. Nekartą ir aš sau stačiau 
klausimą, kas dabar skiepys bei mo
kys dorovės, kilnumo, nuolankumo ir 
kitų krikščioniškųjų vertybių, kai ku
nigija apleido šią sritį? Tuo tarpu nu
sikaltimai vis daugėja, paleistuvystė 
plečiasi, vis daugiau jaunimo svaigi
nasi narkotikais. Baisi gyvenimo iro
nija, kai dvasininkai konkuruoja su 
pasauliečiais įstatymų laužyme, maiš- . 
tau ja, net išvagia kariuomenės doku
mentus, norėdami šį kraštą sunaikin- 
ti. Nuolatinis taikos linksniavimas 
tik komunistams pasitarnauja.

Sofija Staniškienė
“ENCYCLOPEDIA LITUANICA”
Labai nuoširdus ačiū už vedamąjį 

“Pelė ir kalnas” Encyclopedia Li
tuanica I tomui pasirodžius. Ne
skubėjau su padėkos laišku, nes no
rėjau kiek palaukti, kad galėčiau 
Jums pranešti, kokio atgarsio susi
laukė “TŽ” skaitytojuose Jūsų labai 
gražus bendro darbo vaisių parody
mas bei skatinimas į naują talką. 
Naujos talkos jau sulaukiame. Vie
nas taip rašo: .. Encyclopedia Li
tuanica prenumeruoti galvojau, bet 
neskubėjau, o kai perskaičiau “TŽ” 
straipsnį “Pelė ir kalnas”, skubu su 
savo talka. Tokių didelių ir taip la
bai reikalingų darbų neremti nega
lima. E. L. siųskite mano dukrelei; 
jaunimui ji labai reikalinga.” Tačiau 
tokių, kaip ano laiško autorius, paly
ginti yra mažai. Kažkokios sunkiai 

koncerto kartu su sol. V. Daunoru E. 
Juškys išvyko į Vašingtoną, o iš ten 
sol. Daunoras — į Niujorką, kur tu
rės 3 koncertus. Vieną jų organizuo
ja “Vienybė”, kitą — “pažangieji”, o 
trečią — Jungtinių Tautų bibliote
kos vadovybė. (Sovietų ambasados 
tarnautojas E. Juškys laisvai važi
nėja po lietuvių kolonijas su propa
gandine misija. Panašią misiją Kana
doje turi Murnikovas. Kai estai pa
reiškė protestą dėl jo veiklos užsie
nio reikalų ministerijai, Murnikovo 
laikysena pasibaigė. Amerikos lietu
vių veiksniai kažkodėl tyli. Red.).

ČIKAGOS “LITUANIKOS” futboli
ninkai antrose pirmenybių rungtynė
se vėl iškovojo du taškus. Pirmoji 
komanda nugalėjo meksikiečių “At
las” 3:2 (du įvarčius įmušė H. Je- 
nigas ir vieną M. Mikalauskas). Re
zervinių komandų susitikimas baigė
si “Atlas” naudai 3:1. Taip pat lai
mėjo ir “Lituanikos” mažieji, nu
galėję “Real” jaunuosius 6:0. Gra
žus gegužės 3 d. oras į Marquette 
Parką šių rungtynių stebėti sutrau
kė apie 500 asmenų.

GEGUŽĖS 2-3 SAVAITGALYJE 
buvo ir daugiau pažymėtinų Įvykių. 
Abi dienas čia vyko jaunimo simpo
ziumas, kurio antrosios dienos pro
grama sutraukė būrį stebėtojų ir iš 
visuomenės, šeštadienį Jaunimo 
Centre buvo panevėžiečių klubo ba
lius, o sekmadienį West Lane sve
tainėje 
programos 4 metų sukakties banke
tas. Taip pat sekmadienį Jaunimo 
Centre buvo surengta jaunųjų lietu
vių mokslo mėgėjų darbų paroda, 
kurioje nemažai lietuviukų parodė 
savo sugebėjimus įvairiose mokslo 
srityse.

Lietuviai Televizijoje’

TRUMPAI ČIKAGOS. Kapitono 
Petro Bojevo, žuvusio Vietname, 
kūnas iš ten gegužės 6 d. buvo par
vežtas Čikagon, kur gyvena jo žmo
na (Dalia San taraitė) ir du mažame
čiai vaikai. Palaidotas gegužės 8 d. 
— Dr. Petras Vileišis, JAV LB tary
bos pirm., buvo atvykęs į Čikagą, tu
rėjo pasitarimų su Bendruomenės 
veikėjais, dalyvavo Rudžių radijo 
programoje.

delegacija, 100 iš V. Vokietijos 
atsiųstų karių su orkestru. Dele
gacijos narius priėmė karalienė

— _j princu Bernardu.
su

Julijona su 
Atskirą pok; 
anuometiniu kanadiečių karinių 
dalinių Olandijoje vadu gen. 
Itn. G. Simons ir io žmona. Vien 
tik Groesbeek kapinėse prie 
Nijmego yra palaidoti 2.335 ka
nadiečiai kariai. Iš viso II D. 
karo kautynėse žuvo 44.893 ka
nadiečiai.

suprantamos nuotaikos įsivyrauja lie
tuvių tarpe. Vyresnieji padėjo išleis
ti Lietuvių Enciklopediją, o Encyclo
pedia Lituanica, rodos, turėtų rūpėti 
jaunesniajai kartai. Deja, to dėmesio 
labai ir labai maža. Gal nemokame 
prie jų prieiti, juos sudominti? Gal 
geriau, kad jie patys savo sueigose, 
per spaudą apie tai kalbėtų, nagrinė
tų? “TŽ” skiria daug vietos jaunosios 
kartos pasisakymams. Gal ten kas ka
da nors pakalbėtų ir apie Encycl. 
Lituanica? Juozas Kapoičus

“LITHUANIANS IN CANADA”
Knygą “Lithuanians in Canada” 

gavau greitai ir tvarkingai. Seniai 
džiaugiuosi jos turiniu bei išvaizda. 
Man, kaip “buvusiai kanadietei” ypa
tingai yra malonu ją turėti. Ši ko
pija atiteko vienai pažįstamai ameri
kietei rašytojai, kuri šiuo metu ren
ka medžiagą aį)ie N. Anglijos lietu
vių gyvenimą. Manau, jog ši knyga 
jai padės geriau pažinti lietuvių dva
sią, kultūrą, siekimus bei naujai su
kurtą gyvenimą toli už Tėvynės ribų. 
Bostono kolonija maža — negalime 
lygintis nei su judriuoju Torontu, 
nei su didžiąja Čikaga, tačiau vieno
kiu ar kitokiu būdu bandom dirbti 
Lietuvos naudai.

Irena Kalvaitienė Jučaitė

GRIKIŲ BLYNAI
“Tėviškės Žiburių” 17 nr. jieškan- 

čiam grikių miltų rekomenduoju šią 
krautuvę: Tooke Nutrition, 2245 Dun
das St. West. Tel. 534-4456. Joje ga
lima gauti ne tik grikinių miltų, bet 
ir gerų nesijotų kvietinių ar ruginių 
miltų. Jie patys sumala, tad miltai 
yra švieži, ypač kvietiniai, tinka ra
gaišiui. Kas jį mėgsta — labai ska
nus. N. N.

C ESN AKAS-

česnakas (garlic) yra natūralus krau
tą valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina."ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnaką kaip vaistą, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikas. 
Dar-šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi. šios česnako kapsulės neturi 
nei kvapo, nei skonio.

Į LIETUVĄ
Muitas ir išlaidos įeina į nusta
tytą kainą — gavėjui nereikia 
nieko primokėti.
SPECIAL 1 S38.50 JAV.

10 sv. taukų, 10 sv. kviet. miltų,
10 sv. ryžių, 10 sv. cukraus

10 SKARELIŲ $46.80 JAV 
5 vilnonės, didelėm ar mažom 
gėlėm, turkišku raštu, visų spal
vų; 5 šilkinės skarelės įvairių 
spalvų.

NAILONO PUSPALTIS
(quilted) $45.00 JAV
Populiariausias ir naudingiau
sias dalykas Sov. Sąjungoje — 
nailoninis puspaltis (quilted) 
su šiltu (thermal) pamušalu— 
labai tinkamas žiemai, 100% 
nepraleidžiantis vandens nei vė
jo; išverčiamas — viena pusė 
juoda, kita mėlyna. Vyriški ir 
moteriški; visų dydžių.

SPECIALUS PASIŪLYMAS 
DIRBTINIO KAILIO IMITACI- 
JA, pagaminta iš garsios Borga- 
na medžiagos (tamsiai ru
dos spalvos) arba persiško ėriu
ko (juodos spalvos).
Tokia pigia kaina niekur negau
site.
Pilna kaina su viskuo $99.- JAV.

UŽSAKYKITE DABAR 
TIK PER 

INTERTRADE EXPRESS 
CORP.

125 East 23-rd St., New York, 
N.Y. 10010, USA.

PRAŠYKITE NEMOKAMŲ 
KATALOGŲ

Jaudinanti lėktuvo pagrobimo 
drama

“LAKŪNO MAREVOS 
BYLA” 

(spalvotas)
PRIEDO: KOMEDIJA

“LAIMINGAS ANTANAS” 
Pamatykite medaus mėnesio 

problemas

Brighton kino 
teatre, 

tel. 532-2710 
127 Roncesvalles Avė.

GEGUŽES 14 — 19
Kasdien nuo 7.30 v. v.

šeštadienį ir sekmadienį 
nuo 5 valandos po pietų 

Jei būtų pašto streikas, 
sekite lenkų radijo programas.

Pagyrė
— Mano miela, tu nemėgsti 

Paršaitienės, o ji vakar apie ta
ve labai gražiai atsiliepė.

— Pavyzdžiui, kaip?
— Kad tu turi geriausią vy

rą pasauly.

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
TAISOM IR. PARDUODAM T.V. ir HiFi 

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.
532 - 7733

1613 Dundas St. W.

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

DU^FERlN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

Taisomi/televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs "specialistas su ilga praktika.

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

VISŲ RŪŠIŲ MECHANINIS AUTOMAŠINŲ TAISYMAS, kvalifi
kuoti mechanikai, sąžiningas ir greitas patarnavimas lietuviams. 

Bloor Autorite Garage 7,’p6 ° frKc.nege>"
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

DR. E. ZUBRIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
18 4 ELLIS AVE

(prie Queensway)
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

DR. N. NOVOŠICKIS 
dantų gydytojas 

794 BATHURST ST.
(kampas Bloor & Bathurst)

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

PLUMBING ond HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Toronto 

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

SVEIKATA 
YRA TURTAS! 
TIKRAS, NATŪRALUS,

NEPASTERIZUOTAS 
MEDUS PARDUODAMAS 
30 Dewson St., Toronto 4, 
Ont. Telefonas 534-0563

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

DUDA 769-4612
2231 Bloor Street W.

Atsargus keleivis
Dviviečio lėktuvo savininkas 

paėmė paskraidyti ir savo drau
gą. Abu buvo su parašiutais. La
kūnas sėdėjo prie vairo, keleivis 
— už jo. Lakūnui pasidarė Šal
ta, ir jis užsitraukė apsiaustą.

— Ei, — sušuko keleivis,— 
kaip išskleisite parašiutą, jeigu 
atsitiks nelaimė? .

— Nebijok; tuo atveju ap
siaustą aš greitai nusimesiu ir 
tik tuomet šoksiu iš lėktuvo.

Kiek pasklidus, lėktuvo vai
ruotojui pasidarė šilta ir jis grei
tai numetė apsiaustą. Kai atsi
grįžo į savo keleivį, norėdamas 
jį užkalbinti, labai nustebo, nes 
keleivio lėktuve jau ... nebebu
vo. Keleivis buvo surastas lai
mingai nusileidęs su parašiu
tu žemėn.

Moderni ragana
Ūkinių prekių parduotuvėje 

įkyri pirkėja renkasi vieną pre
kę po kitos ir nė vienos neišsi- 
renka.

— Duokit šluotą, tik gerą!
— Prašau, — ramiai sako par

davėjas. — Jums suvynioti, ar 
tiesiog ant jos skrisite...?* * *

• Danguje nėra vedybų, ta
čiau ir vedybiniame gyvenime 
nėra dangaus.

Parinko Pr. Alš.

FRANK BARAUSKAS 
INSURANCE AGENCY LIMITED 
& REAL ESTATE BROKER

231-2661; 231-6226
3828 Bloor St. West, Islington 

[(PRIE SIX'POINTS PLAZA,

Sav. R. Svasiulis

pHO^O STŪMIO
» _ ____Vestuvinės nuotraukos

Meniškos vaikų nuotraukos
Portretai ir kt

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 Roncesvalles Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate 

II aukštas — įėjimas iš 
Howard Park Ave.

Telefonai: 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.

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

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

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

OKULISTAS F”
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo 10 
vai. ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nno 10 vai. ryto iki 4 vaL po 

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

OKULISTAS

LLUNSKY.R.O.

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

470 College St Toronto

TeL 921 - 3924
Darbo valandos 940 VJ>--6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

p1u15.ua


10 TORONTO
Sv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios
— šį sekmadienį — Sekminės. — Nuoširdžiai užjaučiame Myko- 

Praėjusį sekmadienį 10 vai. pamal- lą ir Petrą Reginas bei jų šeimas, 
dų metu įvyko pirmosios Komunijos Lietuvoje mirus broliui a.a. Jonui; 
iškilmės. Iškilmių dalyviai Komuni- tėvus ir artimuosius, žuvus sūnui a.a. 
ją priėmė duonos ir vyno pavida- Raimundui Laurinavičiui.
ląis — 25 metų vedybinės sukakties

— šį sekmadienį 11 v. pamaldos 
bus ir Gerojo Ganytojo stovyklavie
tėje Springhurste.

— Gegužės 9 d. iš parapijos baž
nyčios palaidoti: a.a. Raimundas Lau
rinavičius, a.a. Julijus Drabato ir a.a. 
Juozas Šlikas. Velionių giminėms ir 
artimiesiems nuoširdi užuojauta.

— Gyvojo Rožinio narių susirin
kimas — šį sekmadienį po 10 val- 
pamaldų.

— Praėjusį sekmadienį 11 vai. 
pamaldas laikė svečias iš JAV kun. 
J. Totoraitis, kuris buvo atvykęs _ į 
a.a. stud. R. Laurinavičiaus laidotu-
ves.

—Dėkojame dr. A. Saikui už $250 
auką kankinių koplyčios statybai.

— šį sekmadienį 11 v. pamaldos 
už a.a. Agotą Oėsaitienę, o tuo pačiu 
metu Springhurste — už a.a. Juozą
Simonaitį. Už a.a. Stasį. Šimutį atlai
kytos pamaldos gegužės 8 d.

Iškilmės kapinėse įvyks sek
madienį, gegužės 31 d., 3 v.p.p. 
Pavasarinis kapinių lankymas 
jungiamas su kapinių 10 metų 
sukaktimi. Numatyta speciali 
programa. Tikimasi daug daly
vių. Organizacijos maloniai pra
šomos minėtą sekmadienį susi
laikyti nuo kitų parengimų.

Lietuvių kankinių kryžius 
Midlande po keleto metų pradė
jo nebepataisomai nykti. Abe
jojama, ar iš viso šį medinį kry
žių beapsimoka r e s t a u ruoti. 
Greičiausiai vietoj jo teks staty
ti naują iš patvaresnės medžia
gos. Šį reikalą tiria speciali ko
misija^ vadovaujama dr. J. Sun- 
gailos, Katalikų Centro pirmi
ninko. Ji lankėsi Midlande gegu
žės 13 d. Kryžius buvo pasta
tytas ir prižiūrimas buvusios Ka
talikų Federacijos.

Lietuvių Fondas, neoficialio
mis žiniomis, 1969 m. pelną, 
gautą iš nuošimčių, p a v e d e 
skirstyti specialiai komisijai, su
darytai iš LF valdybos kviestų 
3 asmenų ir KLB krašto valdy
bos paskirtų 3 asmenų. Komi
sija, pirmininkaujama K. Apęra- 
vičiaus, gegužės 10 d. posėdyje 
paruošė skirstymo planą, kurį 
pateiks tvirtinti LF tarybai, ši 
kartą komisijai buvo pavesta pa
skirstyti apie $3000.

IŠNUOMOJAMAS VASARNAMIS 
3 miegamųjų su visais miesto pato-
gurnais, geras maudymasis ir žuvavi- 
mas prie Otter ežero; šešios mylios 
prieš Perry Sound. Skambinti tel. 
277-8717.

25 AKRAI ŽEMĖS su labai gražiu, 
skaidraus vandens upeliu. Kelias ei
na tik iki šios nuosavybės ir nėra jo
kio judėjimo. Yra medžių, priešais 
gražus miškas. Tinkama vieta staty
ti vasarnamiui. Prašo S6.500.

45 AKRAI GRAŽIOS, kalvotos že
mės, tinkamos vasarnamio statybai. 
Apie 5 akrai puikaus miško. Savinin
kai lietuviai ir nori gero, ramaus kai
myno. Prašo S9.700; apie $4.000 Įmo
kėti.

50 AKRŲ KAMPINIS žemės skly
pas; apie pusė — miškas, likusi dalis 
— gražus laukas. Priešais gražus re
ginys. Prašo $10.700.

50 AKRŲ KAMPINIS ŪKIS su ge- 
. ru gyvenamu namu (visi patogumai) 
ir naujais tvartais. Graži aplinka. Pra
šo $29.500.

77 AKRAI ŽEMĖS su 6 kambarių 
mūriniu namu, tvartais ir daržine. 
Teka gražus, žuvingas upelis. Labai 
jaukus lietuviškas kiemas, bet apleis
tas, reikalingas tvarkymo. Prašoma 
kaina $17.500. >

120 AKRŲ ŪKIS be pastatų su tri
mis keliais ir gražiu tvenkiniu. Pra
šo $15.000, Įmokėti $3.500.

Visos šios nuosavybės yra Dundalk 
Fleshertono rajone ir arti 10 plento. 
Smulkesnių informacijų teirautis 
skambinant ST. DARGIUS 231-0226, 
FRANK BARAUSKAS, Realtor.

PRITYRĘS KIETMEDŽIO GRIN
DŲ specialistas atlieka grindų at
naujinimo darbus. Ant naujų grin
dų uždedu vamišą, kurio nereikia 
vaksuoti. Darbas atliekamas pigiai 
ir sąžiningai. Telefonas $53-3738. 

ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir Įrengiu poilsio 

kambarius. TeL 535-4724.

BARONESSA BEAUTY SALON
Sav. Alė Kerberienė Tel. 762-4252

2265 BLOOR St W., kampas Bloor-Durie gatvių 

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 

perukai ir t. t. Prieinamos kainos

proga nuoširdžiai sveikiname Ant. ir 
Stefą čeponius.

— Mišios šį sekmadienį: 9 v. — 
už a.a. S. Leskauską, užpr. p. Les- 
kauskienės; 10 v. — už a.a. M. E. 
Petraičius, užpr. p. Grigų; 11.15 v. 
— už a.a. O Skilandžiūnienę, užpr. 
p. Venckų; 12.15 v. — už a.a. S. Kai
rį, užpr. Algio ir Danos Žabų.

— šį sekmadienį po Sumos spe
cialios švenč. Jėzaus ir Marijos šir
dims pasiaukojimo pamaldos. Pra
šant lietuvių vyskupams, šis sekma
dienis skiriamas maldai ir atgailai 
už Lietuvą.

— Šį sekmadienį — speciali rink
liava Šv. Tėvo veiklai.

— Pensininkų laisvavakaris — šį 
trečiadienį, gegužės 13 d., 6.30 v.v. 
parodų salėje. Dalyvius aplankys 
skautiškasis jaunimas, išpildydamas
programą.

— Chorų repeticijos — įprasta 
tvarka. Birželio 6 d. studentų choras 
daro iškylą į Toronto salą.

— Kitą savaitę lankomas šeimos 
anksčiau skelbtose, bet dar nelanky
tose gatvėse ir vietovėse.

— Dėkojame dailininkams N. Ve- 
degytei-Palubinskienei iš Klevelan- 
do ir Rom. Astrauskui iš Toronto už 
paveikslus par. patalpoms papuošti.

— Pirmosios Komunijos iškilmių 
nuotraukos užsakomos pas B. Tarvy
dą tel. 536-7798. .

— Lietuviai, kurie 1971 m. norė
tų pasinaudoti par. salėmis paren
gimams, vestuvėms, sukakčių poky
liam ir pan., yra prašomi rezer
vacijas padaryti iki gegužės pabai
gos. Po to salių rezervacijos atidaro
mos ir kitataučiams.

Vyt. Meilus, tarnaująs Kana
dos pasiuntinybėj Madride kaip 
imigracijos reikalų pareigūnas, 
kartu su Ponia atvyko 3 mėne
siams atostogų.

Pakartotinai primename skel
bėjams, kad skelbimai i ruošia
mą “Tž” numerį priimami iki 
penktadienio ryto. Vėliau gauti 
skelbimai nebegali patekti į tos 
laidos numeri.

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

FRANK BARAUSKAS
REAL ESTATE BROKER 
3828 BLOOR ST.W. ISLINGTON

ISLINGTON VIENAAUGŠTIS 
3-jų miegamųjų namas. Dide
lis sklypas. Arti Bloor—Isling
ton požeminio traukinio.

Tel. 231-2661
DVIBUTIS (DUPLEKSAS)

Du pastatai po 6 kambarius 
kiekvienas, po vienu stogu. Li
ga verčia savininką skubiai ir 
pigiai parduoti.

Tel. 231-2661
NUOSAVYBIŲ PARDAVĖJAS 
Jeigu jieškote tokio darbo, 

kreipkitės į Pr. Barauską.
Tel. 233-3323

VASARNAMIAI IR SKLYPAI 
Turime didelį pasirinkimą 
Georgian Bay: Port Severn,, 
Waubaushene, Honey Harbor, 
Midland vietovėse. Skambinti 
Juozui Skėriui Waubaushene 
705-538-2261 arba r a š t i n ė n 

231-6226

City Driving School 
Pripažinta Ontario Safety Lygos. 
Baigę šią mokyklą gauna piges
nę autovežimio draudą. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST. 
f el. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 
Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sav. A. Čeponis

VACIO DAUNORO
KONCERTAS
Solistui akomponuoja muz. St. GaileviČius.

Kvietimai gaunami J. Margio vaistinėj, 408 Roncesvalles.

įėjimas — $3. RENGĖJAI

Gegužės 22, penktadienį, 8 vai. vakaro,
BROCKTON HIGH SCHOOL AUDITORIJOJ 

(Bloor-Brock) įvyks Vilniaus operos solisto

Šiauliečių Sambūrio Klubo

ŠOKIU VAKARAS
gegužės 23, šeštadienį, 7 v. vakaro,

ŠV. JONO KR. PARAPIJOS SALĖJE, 
941 DUNDAS ST. W., TORONTO.

Vertinga loterija ir populiari lietuviška bei tarptautinė ' 

muzika. Bilietų kaina — $2.00

Visi ir iš visų vietovių mielai laukiami.
VALDYBA

TORONTE TORONTE

šeštadienį, birželio 6 d., 7 v. vakaro, I 
dalyvaujant Danijos konsului, Prisikėlimo parapijos I 
parodų salėje, 999 COLLEGE STREET, Įvyksta I

DANIJOJ. GYVENUSIŲ LIETUVIŲ. I
SUVAŽIAVIMAS

SU GRAŽIA PROGRAMA — ŠOKIAIS ir VAIŠĖMIS.
Visi buvę Danijos lietuviai su savo draugais kviečiami dalyvauti. I
INFORMACIJAI: S. Jokūbaitis, 23 Alhambra Ave., I
Toronto 3, Ontario. Tel. 537-2869. j

RENGĖJŲ KOMITETAS Į

Iškilusis “Varpo” koncertas Toronte
“Varpo” koncertą gegužės 9 

d. West Park Vocational School 
salėje Toronto lietuvių visuome
nė pasitiko su dideliu domęsiu 
— 600 vietų salė buvo pilna ir 
dargi nevisi tilpo. Koncertas 
pradėtas himnu “O Canada” la
bai punktualiai Danforth Tech 
mokyklos pučiamųjų orkestro, 
vadovaujamo B. Rose. “Varpas”, 
diriguojamas savo garbės diri
gento St. Gailevičiaus, programą 
pradėjo tradicine A. Vanagaičio 
daina “Laisvės varpas”, kuri 
pabrėžia mintį “tas laisvės ne
vertas, kas negina jos”. Po šios 
įžangos choro dirigavimą per
ėmė dabartinis jo dirigentas V. 
Verikaitis. Jo rankose choras gy
vai ir tvirtai atliko V. Klovos 
“Nesigink, svainiuk”, L. Abariaus 
“Augau aš pas tėvelį”. Vyrų 
choras padainavo V. Juozapaičio 
“Lietuva”, J. Karoso “Per lau
kelį jojau”, T. Makačino “Kur 
tas kelelis”. Daugiausia plojimų 
susilaukė pastaroji daina. Mote
rų choras, pasipuošęs ilgomis, 
baltomis sukniomis, padainavo 
L. Povilaičio “Kas subatėlę”, D. 
Andrulio “Oi dariau, dariau ly
seles”, St. Gailevičiaus “Gamto
je” (žodžiai Pr. Lemberto). Dau
giausia klausytojų dėmesio susi
laukė pastaroji daina,juoba, kad 
ir pats kompozitorius buvo sa
lėje. Klausytojai sukėlė ovacijas.

Kitataučių gimnazijos moki
nių orkestras atliko A. L. Scar- 
molino “Lietuvišką rapsodiją” 
ir trejetą tarptautinių kūrinių, 
kurių vieną dirigavo* V. Veri
kaitis.

Koncerto viršūnę sudarė J. Si
belijaus “Finlandija” ir Br. Jo
nušo “Ramovėnai”. Šiuos kūri
nius atliko “Varpo” choras kar
tu su orkestru. Didingiausiai 
skambėjo “Finlandija”, kuri ir 
paliko bene giliausią Įspūdį 
klausytojams. Choras dainavo 
“Finlandijos” melodijai pritai
kytą F. Kiršos eilėrašti “Ant 
marių kranto”. Dirigavo B. Ro
se. “Ramovėnų maršas” skam
bėjo lengvai, pakeliančiai, bet 
mažiau pagaunančiai.

Programą paįvairino “Ginta

DĖMESIO!
Pranešame, kad vėl galima užsakyti giminėms 
LIETUVOJE ir kitur automobilį

“Moskvitch 408 E - E”.
Kaina - $3021.50

Kas mano užsakyti, prašome tai padaryti tuojau, 
nes šį kartų Kanadai paskirtas automobilių skaičius 
yra labai, labai mažas.

Baltic Exporting Co., 
480 RONCESVALLES AVE., 
Toronto 3, Ont. Tel. LE 1-3098

ro” tautiniai šokiai, vadovauja
mi D. Balsytės, R. Karasiejie- 
nės ir J. Karasiejaus. Jų trys 
gausios grupės parodė ryškią 
pažangą. Tai neabejotinai jau 
gerai paruoštas vienetas.

Koncerto dalyviai šį kartą ne
gailėjo delnų — daug plojo, nes 
buvo už ką. Pirmiausia visi 
džiaugėsi “Varpo” prisikėlimu. 
Tai buvo pirmas jo tokio masto 
pasirodymas po ilgokos krizės. 
V. Verikaičio rankose jis atsi
naujino, sudinamėjo ir atgavo 
entuziazmą. Susiejimas su or
kestru ir tautiniais šokiais buvo 
pasigėrėtinas ta prasme, kad 
koncertą padarė Įvairų, gyvą ir 
lengvą sekti. Programa buvo 
taip išplanuota, kad nebuvo jo
kios nereikalingos pertraukėlės 
— viskas sklandžiai plaukė. 
Choro dainavimas dinamiškes
nis ne tik dėl dirigento rankos, 
bet ir dėl tinkamos programos 
parinkimo. Lengvi kūriniai, nau
jai sukurti, padvelkė tėviškės 
nuotaika. Šis koncertas atstatė 
ne tik paties choro, bet ir vi
suomenės nuotaikas lietuviškai 
dainai. Tiesa, reikia pripažinti, 
kad vietomis yra dainavimo “ne- 
susiklijavimų”, kaikur perdaug 
forsuojama, permažai kreipiama 
dėmesio į subtilumus, bet tai 
antraeiliai dalykai, kurie išnyks 
su atnaujinta pažanga.

Ši kartą pažymėtinai gerai pa
sirodė vyrų choras, pajėgęs at
likti ne tiktai balsingąsias dainų 
vietas, bet ir subtiliąsias, kurios* 
kaip pvz. “Kur tas takelis”, bu
vo pati spalvingiausią vieta.

Bene pirmą kartą tokio pobū
džio koncerte dalyvavo pučiamų
jų orkestras. Jis praturtino pro
gramą savąja muzika ir, svar
biausia, buvo gera atrama bend
rai su choru atliktiems daly
kams. Vietomis orkestro trenks
mas užgožė chorą, stovėjusį sce
noje už orkestro, bet bendrame 
koncerto vaizde jis atliko labai 
pozityvų vaidmenį.

Linkėtina “Varpui”, prabilu
siam nauju ryžtu, žengti ne tik
tai lietuviškos dainos, bet ir iš
tvermės keliu. N. M.

TORONTO MAIRONIO ŠEŠTA
DIENINĘ MOKYKLĄ 1970 M. 
BAIGĖ:

1. Baltakys, Linas
2. Bražnkas, Liudas
3. Bubelytė, Ilona
4. Bukšaitytė, Rasa
5. Cepaitytė, Rūta
6. Didžbalis, Stasys
7. Dobis, Jonas
8. Empakeris, Donatas
9. Gataveckaitė, Daiva

10. Gataveckas, Gediminas
11. Greičiūnaitė, Ramunė
12. Gudelytė, Danutė
13. Imbrasas, Tinas
14. Javaitė, Vida
15. Jurėnaitė, Teresė
16. Kalinauskas, Gediminas
17. Klevinas, Liudas
18. Kriščiūnas, Antanas
19. Lazauskaitė, Danutė
20. Mačionytė, Laima
21. Marijošius, Darius
22. Maziliauskaitė, Ina
23. Mažeikaitė, Saulė
24. Pilipaitytė, Violeta
25. Radžiūnas, Viktoras
26. Ramanauskaitė, Dana
27. Ramanauskas, Stasys
28. Rudaitis, Vytautas
29. Saulėnaitė, Rasa
30. Senkevičiūtė, Asta
31. Slapšytė, Renata
32. Stravinskaitė, Ramunė
33. Sungaila, Paulius
34. šarkaitė, Silvija
35. šeškus, Algis

Šileika, Antanas
37. Urbonas, Antanas
38. Užupis, Arvydas
39. Užupis, Jonas
40. Vaičiūnas, Vaidotas
41. Vaišnoras, Algimantas
42. Valiulis, Algis
43. Vaškevičiūtė, Rūta
44. Virkutytė, Sigita
45. Yčaitė, Loreta
46. Yčaitė, Vida
47. Zaleskis, Andrius
48. žabaitė, Danutė
Trejopa iškilmė. Gegužės 10 

d., Toronto apyl. valdybos at
stovui V. Stabačinskui tarus ati
daromąjį žodi ir kun. J. Staške
vičiui sukalbėjus invokaciją, 
Prisikėlimo par. salėje Įvyko K. 
L. B. švietimo komisijos sureng
tas premijų įteikimas konkur
sus laimėjusiems mokiniams iš 
Hamiltono, Montrealio ir Toron
to šeštadieninių mokyklų. Sce
noje susėdusiam būriui mergai
čių (tik 3 berniukai) premijas 
Įteikė gen. konsulas dr. J. žmui- 
dzinas ir švietimo komisijos 
pirm. L. Tamošauskas. Iškilmė
je dalyvavo svečių iš Hamiltono 
ir Montrealio. Ta proga buvo su
rengta ir konkursinių darbų pa
roda atskiroje salėje (plačiau 
apie konkursus — kitame “Tž” 
nr.).

Ten pat buvo Įteikti pažymėji
mai baigusiems Toronto Mairo
nio šeštadieninę mokyklą — 10 
skyrių. Tokių buvo 48. Juos pri
statė mokyklos vedėjas J. And
rulis Įvadiniu žodžiu. Pažymėji
mus Įteikė gen. konsulas dr. J. 
Žmuidzinas, vedėjas ir mokyto
jai. Dovanas baigusiems Įteikė 
švietimo tarybos pirm. kun. P. 
Barius, OFM. Sveikinimo kal
bas pasakė: gen. konsulas, auk
lėtojų vardu — mokyt. A. Kuo
lienė,* auklėtinių — S. šarkaitė. 
Mokiniai apdovanojo mokytojus: 
J. Andrulį, V. Balsienę, V. Ta- 
secką, A. Kuolienę, L. Nakro- 
šienę, V. Birietą. Pastarasis bu
vo ir iškilmės pranešėju. Paga
liau švietimo tarybos pirm. kun. 
P. Barius, OFM, tarė sveikini
mo, padėkos ir linkėjimo žodį.

Su mokyklos iškilme buvo su
jungtas ir Motinos Dienos mi
nėjimas. Paskaitėlę sklandžiai 
skaitė mokinys A. Valiulis. Vyr. 
klasių mokinės, lydimos “Šatri
jos” skaučių kanklininkių mu
zikos, atliko Sadutės šoki. I ir 
II skyr. mokiniai padainavo dvi 
daineles, o III, IV ir V sk. mo
kiniai — 3. Chorus paruošė ir 
jiems vadovavo mokyt. R. Gvil
dyto. Išskirtinai gražiai dekla
mavo V. Šimaičio “Sugrįžk, pa
vasarėli” R. Bubelytė, laimėju
si premiją deklamacijų konkur
se. čigonėli pašoko X* sk. mo
kiniai. Mokytojo A. Paškausko 
vadovaujami, vyr. klasių moki
niai padainavo dvi dainas. K. 
Rovaitė, irgi laimėjusi deklama
vimo premiją, deklamavo B. 
Brazdžionio “šiaurės pašvaistė”. 
Užbaigai mergaičių grupė pa
šoko Kubilą. Programos prane
šėja buvo L. Jagėlaitė, akordeo
nistu — E. Rovas, programos 
tvarkytoja — mokyt. V. Balsie
nė. Iškilmėse dalyvavo pilnutė
lė salė mokinių, tėvų, motinų 
ir svečių.

Jonas Govėdas, muzikos stu
dentas, aktyviai dalyvauja muzi
kiniame lietuvių gyvenime kaip 
vargonininkas ir pianistas-akom- 
paniatorius. Jis pastaruoju me
tu akompanavo jungtiniam cho
rui Vasario 16 minėjime, “Bir
bynės” koncerte, o gegužės 9 d. 
— “Varpo” koncerte. Neseniai 
jis buvo pakviestas akomponuo- 
ti estų studentei pianistei, kon
certavusiais Toronto Estų Na
mų salėje. Ten jiedu buvo pu
blikos entuziastiškai sutikti ir 
apdovanoti gėlėmis.

Apie komunistų planus JAV- 
se ir Kanadoje kalbės amerikie
tis dr. Fred Schwarz gegužės 21, 
ketvirtadienį, 8 v.v., Jarvis Col
legiate auditorijoj. Įėjimas vi
siems laisvas.
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iv. Kazimiero par. žinios
— Gegužės 2 d. mūsų svetainėje 

įvyko parapijos choro sezonoUžbai
gimo koncertas. Programą išpildė 
mišrus choras, vadovaujamas muz. 
Alekso Ambrozaičio. Programoje da
lyvavo ir soL G. Capkauskienė. Tiek 
mišrus choras, tiek moterų choras, 
tiek mūsų mieloji solistė susilaukė 
gausių ovacijų. Koncerto pabaigoje, 
klebonas kun. dr. F. Jucevičius pa
dėkojo visiems programos dalyviams 
ir kartu parapijiečiams bei svečiams 
už atsilankymą.

Po koncerto, kuris užtruko apie 
valandą, buvo vakarienė ir loterija. 
Iš 37 laimikių 20 suaukojo choristai. 
Šokiams grojo puikus orkestras iš 5 
asmenų iki 1 v.r. Koncertas-vakarie- 
nė davė parapijai $221 pelno.

— Sekmadienį po 11 vai. pamal
dų choristai turėjo pobūvį par. sve
tainėje. Dalyvavo ir svečiai: kun. K. 
Kuzminskas, sol. G. Capkauskienė su 
savo mamyte, buvęs choristas dantų 
gydytojas Kazys Ajnbrozaitis, buvęs 
ilgametis choristas bei seniūnas C. 
Ambrasas ir kaikurie par. k-to na
riai. Ta proga ypač gražų žodį tarė 
mūsų parapijos mišraus choro va
dovas muz. Aleksas Ambrozaitis. So
listė G. Capkauskienė gražiais žo
džiais apibūdino kaikuriuos asmenis 
vaišių metu. Lietuviška daina pa
įvairino vaišes. Tai buvo mūsų para
pijos choro šeimos šventė.

— Serga W. Kalinauskas — tu
rėjo sunkią operaciją; gydosi Queen 
Elizabeth ligoninėje.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $160.37. K. A.
Aušros Vartų par. žinios
— Šį sekmadienį — Sekminės. Tą 

dieną 10 vai. bus vaikams Komunija. 
Kviečiame visus tėvelius pasirūpinti, 
kad visi vaikai Ją priimtų.

—- Sekmadienį, gegužės 17, po 11 
v. Mišių bus Šv. Onos Draugijos su
sirinkimas. Kviečiamos visos narės ir 
bičiulės. Tuo pačiu metu bus ir tre
tininkių susirinkimas.

— Katalikių moterų susirinkimas 
įvyks gegužės 24 d. po 11 vai. Mišių 
N. P. Marijos seserų patalpose. Po 
susirinkimo bus vaišės.

— Šv. Onos Draugija organizuoja 
maldininkų kelionę į Lachute, P.Q., 
gegužės 31. Autobusas išvyks 9 v. 
ryto. Kaina — $3. Norinčius prisidėti 
(vyrus, moteris ar vaikus) prašo pra
nešti Sv. Onos Dr-jos valdyba iki 
gegužės 24 d.

— Gegužinės pamaldos mūsų baž
nyčioje vyksta trečiadieniais ir penk
tadieniais 7.30 v. vak., sekmadieniais 
— po 11 v. Mišių;

— Sveikiname Mykolą ,ir Moniką 
Grinkus, nuoširdžius parapijos bend-

TORONTO, ONT.
Mokytojų pagerbimas. Toron

to šeštad. mokyklos tėvų komi
tetas, pirmininkaujamas L. Ka
linausko, gegužės 10 d. vakare 
Prisikėlimo parodų salėje su
rengė mokytojams* vakarienę, 
kurioje dalyvavo ir šiaip kvies
tinių svečių. Ta proga PLB švie
timo tarybos pirm. A. Rinkūnas 
ir KLB švietimo komisijos pirm. 
L. Tamošauskas Įteikė atžymėji- 
mo diplomus mokytojams, dir
busiems šeštad. mokykloje bent 
trejus metus. Tokių atžymėjimų 
išduota 53. Daugiausia metų yra 
dirbusi mokyt. M. Gudaitienė, 
būtent, 20. Ji tad atžymėtųjų 
vardu tarė žodį. Mokytojams visi 
labai gausiai dėkojo: tėvų komi
teto pirm. L. Kalinauskas, švie
timo tarybos pirm. kun. P. Ba
rius, OFM, kun. P. Ažubalis ir 
augščiau minėti švietimo parei
gūnai. Mokytojų vardu kalbėjo 
J. Andrulis, kuris pasidžiaugė 
tėvų komiteto bei tarybos talka 
ir dėkojo už mokytojų darbo 
Įvertinimą.

NORIU IŠSINUOMOTI vasarnami 
prie vandens visam sezonui, apie 
100—120 mylių nuo Toronto. Prašau 
skambinti tel. 535-6651.

MONTREAL ENTERPRISES REG'D.
TELEFONAS 727-3120

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA
6695-35th Avenue, Rosemount, Montreal, 409, P.Q.

ALBERTAS NORKELIŪNAS, BA.C.S.C.I.B. 727-3120
NAMU:

ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B. 271-5758

Kasos valandos: 1485 De Steve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius;

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545: dieną — penktadieniais nuo IJki 
6 vai ir vakarais — pirmai, trečiadieniais Ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgalius.
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DUODA PASKOLAS:
(įskaitant nario gyvybės apdrau- 
dą iki $10,000 paskolos sumos) 
Asmenines, čekiq kredito ir 
nekiln. turto (rezidenc. nuo- 
sav.) iš ________________  9%
Investacines, pagal jų rūšį,

J nuo __________  9.5% iki 12%
Terminui suėjus, paskolos at
naujinamos iš tuo metu galio
jančio palūkanų procento.

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas _______ 5,0%
Serus (numatyta) J_____ 6,0%
Taupomąsias s-tas_______ 6.5%
Term. ind. 1 metams___ 7JŽ5%
Term. ind. 2 metams___ 7.75%
Term. ind. 3 metams____8,0%

Nemokamas gyvybės draudimas nd 
$2.000 šėrų sumos.

dradarbius, švenčiančius 35 vedybi
nio gyvenimo sukaktį.

— Balandžio 29 d. Worcesteryje, 
JAV, mirė Pranas Pauliukonis. Ve- 
lionies artimiesiems, ypač gyvenan
tiems Montrealyje, reiškiame gilią 
užuojautą. Gegužės 5 d. mirė Ona 
Naikelienė. Palaidota Cote-des-Nei- 
ges kapinėse. Velionės giminėms ir 
draugams reiškiame gilią užuojautą.

— Parapijos vajui aukojo $50: V. 
Kačergis; $30: Jaugelis; $20: L. Ju
lijonas; $15: E. Motečienė, M. ir K. 
Žemaitis; $10: J. Burba, J. K. Gel- 
čiai, M. Juodviršis, E. P. Kaulakiai, 
V. Kerbelis, J. Klimavičius, A. Me- 
celis, O. Motuzienė, H. Nagys, Palu
binskai, K. Smilgevičius, V, D. Stan
kevičius. S. Vaicekauskas, V. Valin 
tienė, J. Venckus, M. žižienė ir N. 
N.; $5: J. Račinskas ir J. Šaltenis 
(antrą kartą). Vienas parapijietis 
įteikė aukas už visų metų sekmadie
nius. Praėjusio sekmadienio rinklia
va sudarė $245.36.

Sol. E. Kardelienės studijos 
mokinių koncertas rengiamas 
birželio 13, šeštadienį, 6 v. v., 
Aušros Vartų par. salėje. Pa
rinkta populiarių kompozitorių 
kūrinių programa. Ją atliks vi
sa eilė gabių mergaičių ir ber
niukų. Jų tarpe yra ir nemažai 
pažengusių. Šis koncertas bus 
puiki proga mūsų jaunimui pa
rodyti vyresniesiems savo pa
stangų ir talentų vaisius.

Dr. P. Lukoševičius su Ponia 
ir lituanistinių konkursų laimė
tojais montrealiečiais buvo nu
vykę į Torontą dalyvauti kon
kursų baigmėje ir premijų įtei
kime. Montrealiečiai mokiniai 
gražiai pasižymėjo. Apie tai bus 
plačiau parašyta “TŽ” vėliau:

KLB Montrealio seimelio pre
zidiumo išsiuntinėtas biuletenis 
susilaukė palankaus atgarsio. 
Jau gautas nemažas skaičius pa
reiškimų solidarumo Įnašus nu
rašinėti nuo sąskaitų “Lite”. 
Gautieji pareiškimai bus skel
biami spaudoje. Kadangi solida
rumo Įnašas yra vienintelis pa
stovus* bendruomenės pajamų 
šaltinis, tai visi kviečiami nepa
gailėti tų $2 į metus ir išsiunti
nėtus pareiškimus pasirašyti.

Dail. Ona šablauskienė daly
vaus dailininkų grupės parodo
je Los Angeles birželio 21 d. 
Paroda rengiama vietinės Lietu
vių Dienos proga.

“Litas” bus uždarytas abie
juose skyriuose gegužės 17 ir 
18 d. — Viktorijos ilgąjį savait
galį.

Dr.'E. Knystautas, fizikos 
specialistas, dirba Kvebeke ato
minės energijos tyrimų centre. 
Apie savo darbus jis yra pa
kviestas padaryti pranešimus 
Švedijoj ir Danijoj.

Radijo stotis CFMB, vadovau
jama lenkų tautybės asmens K. 
Stanczykowski, sudaro sąlygas ir 
kitų tautybių radijo progra
moms. šiais metais televizijos 
ir radijo sąjungos bankete CF 
MB stotis išrinkta “1970 metų 
stotimi” už jos pagalbą, suteik
tą septyniem lenkų žvejam, pa- 
bėgusiem iš Lenkijos laivo, ši 
stotis buvo taipgi atžymėta 1965 
m., o 1966 m. gavo augščiausią 
Kvebeko atžymėjimą.

žydų studentams Montrealyje 
Įsteigta*s stipendijų fondas, ypač 
tiems, kurie yra naujai atvykę. 
Iki 1969 m. gruodžio 31 d. fon
das gavo 77 prašymus, kurių 54 
patenkino. Stipendijos duoda
mos per Hebrew Free Loan As
sociation ilgalaikių paskolų for
moje. Daugiausia prašymų* gau
nama iš šių kraštų žydų: Maro
ko, Libano, Čekoslovakijos, Len
kijos, Vengrijos, Rumunijos, 
Irako, Izraelio. Lietuva nemini
ma. Minėtasis žydų studentų sti
pendijų fondas sudarytas savų 
organizacijų dėka.




