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Dabarties motina
Gražia tradicija tapusi Motinos Diena duoda progą rimtai ir 

atvirai pamąstyti, kas yra motinystė ir kiek jos idealas paliečia 
žmogaus gyvenimą kasdienybėje. Ta diena iškilmingiau švenčia
ma šeimos ratelyje, ruošiami vieši motinos pagerbimai, ypatingai 
iškeliant motinas, turinčias daugiau vaikų, nes šių moterų gyveni
mas yra pašvęstas motinystei. Meilė ir pasišventimas vaikams, 
juos auginant bei auklėjant, praturtina moterį, išpildo jos pri
gimtį, padaro jos dienas prasmingas ir viltingas, šis gražus ir 
kilnus darbas reikalauja visiško moters atsidavimo, kad pajėgtų 
įsijausti, suprasti ir perduoti savo vaikui visa, kas jo sveikam ir 
brandžiam augimui reikalinga. Kiekvienos motinos troškimas yra 
matyti savo vaiką pajėgų atskirti gėri nuo blogio ir sugebantį pa
sirinkti vertybes, kurių sąvokos liktų pagrindu visam jo gyveni
mui.

Šiandien pasiekimai mokslo bei technikos srityse atveria dau
gybę kelių naujiems bandymams įvairiose gyvenimo apraiškose. 
Galimybių* gausumas ir įvairumas apsunkina jauną žmogų apsi
spręsti ir tinkamai pasirinkti. Plačios apimties spauda ir libe
rali televizijos programa maitina jo dar nesubrendusią vaizduotę 
ir dėlto dažnai matome jaunuolį besiblaškantį, neramų ir kartais 
maištaujantį. Skaudžiausia, kai tokioje būsenoje esąs jaunuolis 
save fiziškai ar morališkai sužaloja: kenčia jis, priverstas išgy
venti nemalonias pasekmes, sielvartauja motina, matydama savo 
vaiką nelaimingą. Tačiau ir dabar motina skuba jam padėti, jį 
paguosti, padrąsinti, vis nenustodama vilties, tvirtai tikėdama jo 
jaunuolišku gajumu atsitiesti ir nauja patirtimi pasimokyti iš 
klaidų. Tik reikia motiniškos kantrybės, viltingos kantrybės, ku
rios vermės pradžia yra amžinybėje. Neturėdama kantrybės, mo
tina mažai kuo galės savo vaikui padėti: būdama priešinga ir pa
sidalinus savyje, nepajėgs suprasti ko vaikas iš jos laukia ir 
tikisi. Ypatingai šių dienų gyvenime, kai visko, atrodo, yra per
daug siūloma, kai vyksmas yra agresyvus ir įtaigojantis, kantrybė 
motinystėje turėtų ypatingai stipriai reikštis, nes jos veikimas 
atleidžia įtampą, švelnina perdidelį veržlumą ir padeda surasti 
natūralią išeitį.

Kantrybės reikia asmeniniame, šeimos gyvenime, bet dar 
didesnio kantraus apdairumo reikalauja iš kiekvienos motinos 
gausybė įvairių naujovių tose srityse, kurios ją, kaip moterį, labai 
konkrečiai paliečia. Socialinių santykių, religinių motyvų ir taip 
vadinamosios “naujosios moralės” temomis diskusijos yra taip 
populiarios įvairiuose visuomenės sluogsniuose, kad retas kuris 
pobūvis ar susitikimas be jų praeina. Tai rodo, kad šie klausimai 
yra labai aktualūs ir laukia išmintingo atsakymo. Tačiau dažnai 
tokios diskusijos išvirsta į kontroversinio pobūdžio pasikalbėjimus 
be aiškių išvadų. Iš to kyla mišinys įvairiausių nuomonių, dažnai 
su asmeniniu ar emociniu atspalviu, kurioms trūksta racionalaus 
sprendimo ir atsakymo. Tokius pokalbius išgirsta jaunuolis ar 
jaunuolė ir,, būdami dar nesubrendę savarankiškai padaryti tei- 
sirigą’išvadą, iš pokalbio nuotrupų pasigauna tai, kas tinka jų 
žinių papildymui, bet be reikiamo sąmoningo ir galutinio supra
timo. Laisvame krašte niekas negali uždrausti laisvo minčių bei 
pažiūrų pasidalijimo, bet laisvė, kaip dviašmenis durklas, netin
kamai panaudota, gali sužeisti ir patį savininką. Mintis, sakinys ar 
žodis, išimtas iš konteksto ir panaudotas skirtingose aplinkybėse, 
gali būti kitaip suprastas ir įvertintas. Taip gali atsitikti ne iš 
piktos valios, tik stokojant laiko pagrindinai įsigilinti į dalyko 
esmę. Todėl dažnai, besigraibstant naujoviškesnių pažiūrų, be- 
jieškant kitokių išraiškos aspektų, pati dalyko esmė yra pralei
džiama, apeinama arba net sužalojama. Čia ir vėl motina turi 
puikią progą puoselėti santūrumo dvasią. Nuosaikumas, susilai
kymas nuo pergreito, neapgalvoto atsakymo, ypač dalykuose, kurių 
apsprendimas liečia vienaip ar kitaip jaunuolio asmens vystymąsi, 
padeda motinai išvengti klaidos. Tik susikaupime ir apmąstyme 
subrandinta mintis, pažiūra ar nuomonė gali turėti šiokį tokį svo
rį ir patrauklumą, patenkinti natūralu vaiko smalsumą ir padrą
sinti ji naujiem patyrimam. Visa tai iš motinos reikalauja atsidė
jimo, kruopštaus rūpestingumo, persunkto šventa kantrybe.

Kai mokslo įtaka ir naujai patiriama sąžinės apsisprendimo 
laisvė, sujaudinusi pasaulį iš pačių pagrindų, palietė žmogų ir 
pastūmėjo jį naujų apsisprendimų linkme, nepaliko nuošalyje ir 
moters. Būdama jautresnė, ji sunkiau išgyvena staigius pasikeiti
mus, lėčiau priima peršamas naujoves, nenoriai atsižadėdama tra
dicinių pažiūrų. Jos intuicinis intelektas žvelgia atsargiai į moder
niu mokslu apgaubtas idėjas ir naujai peršamas laisves. Ji mėgsta 
įvairumą ir jieško būdų jam išreikšti, bet yra atsargi praktiškame 
jo pritaikyme, juoba, kad čia veikia jos savisaugos jausmas. Be to, 
moteris nestokoja ir vyriškų savybių: protinio įžvalgumo, agresy
vumo, praktiškumo.

Moteris yra laiminga savo prigimtyje, nes jaučia savo asmens 
darnią pilnatvę. Per motinystę siekdama išganymo, ji kantriai 
pakelia kasdienybės reikalavimus ir viltingai žiūri į ateitį. Gilus ti
kėjimas į Dievą ir žmogų yra jos stiprybė ir atrama gyvenime. L. I.

Pasaulio įvykiai
NAUJOS INICIATYVOS TAIKAI ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE UŽTIK- 
rinti ėmėsi JAV valstybės sekretorius W. Rogers tiesioginiais po
kalbiais su Izraelio, Saudi Arabijos, Jordanijos, Libano ir Egipto 
vadais. Atsilankyti Egipte jį pakvietė prez. A. Sadatas, taikos sie
kiuose parodęs didesnį politinį lankstumą už velionį G. A. Nasse- 
rį. W. Rogers viešnagė bus pirmasis valstybės sekretoriaus apsilan
kymas Kaire nuo 1953 m., kai ten paskutinį kartą buvo užsukęs 
J. F. Dulles prez. D. Eisenhowerio valdymo laikais. W. Rogers 
pagrindinį dėmesį, atrodo, skirs Suezo kanalo atidarymui, nes šis 
žingsnis sumažintų naujo karo grėsmę ir galbūt taptų paskata Egip
to ir Izraelio taikos deryboms. Problemą sudaro abiejų pusių skir
tingos pažiūros į Suezo atidarymą. Egiptas reikalauja, kad Izraelis

KANADOS IVYJUAL

ATSTOVAI NORI DIDELIŲ ALGŲ
Premjeras P. E. Trudeau nu

tarė padidinti algas federacinio 
parlamento nariam ir senato
riam. Ligšiolinis parlamento na
rių metinis atlyginimas — $12.- 
000 alga ir neapmokestinamas 
$6.000 papildas įvairioms išlai
doms. Projekte siūloma algą 
padidinti iki $18.000, papildą — 
iki $8.000. Toks 44% atlygini
mo padidinimas susilaukė aštro
kos kritikos spaudoje. Daugelio 
nuomone, padidinimui pasirink
tas labai netikęs laikas, kai kraš
tas turi šimtus tūkstančių be
darbių ir kai pati vyriausybė 
prašo darbo unijas laikytis di
desnio nuosaikumo savo reika
lavimuose. Visiškai nepateisina
mas yra senatorių algų ir papil
do padidinimas $7.000, nes šie 
žmonės nėra renkami, bet ski
riami į senatą už įvairias pa
slaugas partijoms. Daugumas jų 
yra pasiturintys. Deja, algų pa
didinimo projektas parlamente 
beveik nesusilaukė opozicijos ir 
greičiausiai bus priimtas be jo
kių esminių pataisų.

Ontario finansų ministeris D. 
McKeough paskelbė 1971-72 m. 
provincijos biudžetą su rekordi
niu $415.000.000 deficitu. Paja
mų numatoma turėti $3.847.-

000.000, išlaidų — $4.262.000.- 
000. Ontario premjeras W. Da- 

' vis, pasirinkęs skirtingą nuo fe
deracinės vyriausybės ekonomi
nę liniją, deficitiniu biudže
tu tikisi parūpinti darbo 100.- 
000 Ontario gyventojų. Todėl 
šiame biudžete didžiausi paleng
vinimai ir daromi korporaci
joms, skatinant jas plėsti savo 
veiklą, tobulinti esamas darbo
vietes ir steigti naujas. Eiliniam 
žmogui jokių nuolaidų nematy
ti. Beveik vienintelė išimtis — 
našlėms ir našliams neapmokes- 
tininamo palikimo bendros su
mos padidinimas iki $250.000. 
Meškeriotojams panaikinami $3 
kainavę metiniai leidimai. Kurie 
juos jau įsigijo šiem metaih. 
tuos $3 galės atgauti iš žemės 
ir miškų ministerijos. Nuo š.m. 
gegužės* 1 d. sulyginta alaus 
kaina visoje provincijoje. Už 24 
bonkų dėžę alaus, įskaitant už
statą už bonkas, dabar reikės 
mokėti $5.15. Ontario šiaurėje 
gyvenantiem alaus mėgėjam tai 
reiškia atpigimą $0.11, kitose 
provincijos dalyse — pabrangi
mą $0.15. Ligonių priežiūra 
prieglaudose ir privačiuose na
muose nuo 1972 m. balandžio 1 
d. bus įjungta į OHSIP sveika-

"Motino, man saulė-tavo yęidkįrnena, Vargo rauktės, šviečia kaip žvaigždžių keliai, Visą šitos že- 
mes’klaidu kelia mano, Tegu švies man tavo veido spinduliai" (B. Brazdžionis) Nuotr. A. Sutkaus

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS .

Lietuviu kova didžiojoj spaudoj
Ryžtinga lietuvių kova už 

žmogaus teises neliko nepaste
bėta nė švedų spaudoje. Stam
biausias konservatorių organas 
— Stockholm© dienraštis 
“Svenska Dagbladet” — balan
džio 3 vedamojo vietoje išspaus
dino įsidėmėtiną straipsnį “Bal- 
tika ir žmogaus teisės”, kuris 
paremtas grynai lietuviškais 
duomenimis.

Straipsnio autorius Andres 
Kueng savo įžangoje primena, 
kad neseniai Pietų Afrikos reži
mas neleido išvykti Amerikon 
Roberto Sobukwe, kuris buvo 
kviečiamas .dėstyti Wisconsino 
universitete. Toks atsisakymas 
duoti išvažiavimo visą priešta
rauja Jungtinių Tautų priimta- 
jai visuotinei žmogaus teisių de
klaracijai, kurios 13 str. garan
tuoja kiekvienam teisę išvykti ir 
vėl sugrįžti į savo kraštą.

Bet šią teisę laužo ne vien 
Pietų Afrika. Dar nuosekliau ją 
laužo Sov. Sąjunga. Pastaruoju 
metu spaudoje buvo daug ra
šoma, kaip šiuo atžvilgiu sovie
tų valdžia elgiasi su žydais. Dėl
to autorius nusprendė iškelti ke
turis pavyzdžius iš Lietuvos.

Ryžtingieji lietuviai
Kaip lygiagretė afrikiečio in

telektualo atvejui nurodomas 
nužudytojo kalbininko profeso
riaus Jono Kazlausko likimas, 
kuris taip pat buvęs 1968 m. 
pakviestasį Pennsylvanijos 
valstybinį universitetą. Pakvieti
mas be jo žinios buvęs atmes
tos draudą. Ontario vyriausybė 
taipgi nutarė savo tarnautojam 
atlyginimų didinimą riboti 5%. 
Šis projektas jau susilaukė tar
nautojus jungiančių unijų ašt
raus protesto ir net grasos pra
dėti dalinius streikus bei darbo 
sulėtinimą.

Iš federacinės ryšių ministe
rijos pasitraukė jos ligšiolinis 
vadovas E. Kierans, reikšdamas 
nusivylimą premjero P. E. Tru
deau ekonomine politika. Laiki
nai jo pareigas perėmė minis
teris be portfelio J. P. Cote, 
anksčiau gavęs E. Kierans tvar
kytą Kanados paštą. Tikrąsias 
pasitraukimo priešastis E. Kie
rans žada atskleisti birželio pra
džioje St. John’s įvyksiančiame 
mokslo sluogsnių suvažiavime. 
Jis yra antrasis bėglys iš prem
jero P. E. Trudeau kabineto — 
pirmuoju buvo 1969 m. pasi
traukęs susisiekimo ministeris

tas augštojo mokslo ministeri
jos Maskvoje pernai pavasarį. 
Apie tai jis sužinojo tik vasarą 
iš amerikiečio kolegos ir smar
kiai reagavo. Netrukus po to jis 
pradingo ir tik gerokai vėliau 
buvo surastas negyvas Neryje. 
Autorius pažymi, kad režimo 
sluogsniai paskleidė savižudy
bės teoriją, kai užsienį pasiekė 
žinios iš Lietuvos apie profeso
riaus Kazlausko nužudymą.

Toliau straipsnyje minimas 
tėvo ir sūnaus Bražinskų drama
tiškas pabėgimas pagrobtu so
vietų lėktuvu į Turkiją. Tai įro
do, kaip sovietais varžo baltie- 
čių teisę keliauti. Be to, sovie
tų vyriausybė visą laiką smar-
kiai spaudžia Turkiją, kad iš
duotų pabėgėlius, nes tik tokiu 
būdu tikimasi atgrasinti nuo 
naujų mėginimų pabėgti. Ry
šium su tuo primenama ir abie
jų Simokaičių tragedija, nors 
pasaulio viešoji nuomonė ir pri
vertė pakeisti mirties bausmę.

Galop straipsnyje plačiai ap
rašomas jūrininko Kudirkos iš
davimas amerikiečių laive ir to
lesnis neaiškumas, kas su juo 
po to atsitiko. Sovietų sklei
džiami gandai, autoriaus nuomo
ne, yra būdingas pavyzdys, kaip 
sovietai mėgina sukliudyti, kad 
rezistentai Sov. Sąjungoje nebū
tų laikomi kankiniais. To tikslo 
siekiant, jie šmeižiami, apšau
kiami vagimis, nedorėliais.

Visi šie keturi plačiai pasau
lyje nuaidėję lietuvių atvejai 
straipsnio autoriui atrodo tuo

P. Hellyer, kuris dabar taip pat 
kritikuoja Otavos ekonominę li
niją. 1969 m. pabaigoje Toronto 
liberalų atstovas P. Ryan, nusi
vylęs komunistinės Kinijos pri
pažinimu ir Kanados įsipareigo
jimų mažinimu š. Atlanto Są
jungai, taip pat nutraukė ryšius 
su liberalų partija.

Demonstracijas prie Turkijos 
ambasados Otavoje surengė 
1.500 armėnų kilmės kanadie
čių. Ambasadoriui Irfan Tansel 
jie* norėjo įteikti laišką, reika
laujantį nepriklausomybės Tur
kijos ir Sovietų Sąjungos pada
lintai Armėnijai. Kadangi am
basadorius laiško nesutiko pri
imti, jis buvo pasiųstas paštu. 
Demonstracijos dalyviai padėjo 
vainiką prie žuvusioms kariams 
skirto paminklo, pagerbdami 
1.500.000 armėnų, kurie, jų tei
gimu, buvo nužudyti Turkijoje 
nuo 1915 m.

ypatingi, kad žmonės, norėję iš
vykti iš savo krašto, buvo pri
versti statyti pavojun savo gy
vybę. To nebūtų, jeigu Sov. Są
junga gerbtų JT visuotinę žmo
gaus teisių deklaraciją ir užtik
rintų laisvo keliavimo teisę.

O kaip švedai?
Straipsnio gale Andres Kueng 

atkreipia švedų dėmesį į tai, 
kuo suminėtosios lietuvių tra
gedijos jiems svarbios. Jis pri
leidžia, kad Simokaičių pavyz
dys gali būti tik pradžia. Juk 
ir prieš Kalėdas miriop pa
smerktieji Leningrade žydai bu
vo kaltinami norėję pabėgti 
švedijon.

Savaime aišku, būtų geriau
sia, jeigu sovietai leistų norin
tiems baltiečiams ir žydams le
galiai išvykti užsienin. Tačiau 
nematyti ženklų, kad sovietai 
keistų savo nusistatymą laisvo 
keliarimo teisės atžvilgiu. Prie
šingai, išrandami nauji admi
nistraciniai sunkumai. Pastaruo
ju metu iš emigrantų reikalau
jamas 1000 rublių mokestis. Tai 
sudaro vidutiniškai dešimties 
mėnesių darbininko atlyginimą. 
Pernai rudenį pakeltas turisti
nių vizų į Vakarus mokestis iki 
400 rublių.

Pabėgti laivu per Baltiją šiuo 
metu — rašo Kueng — beveik 
neįmanoma. Todėl belieka gali
mybė pagrobtu lėktuvu pasiekti 
laisvę, Kad baltiečiai savo nevil
tyje gali jos griebtis, tai labai 
galimas dalykas. Bet čia ir kyla 
klausimas: ar jie gautų politine 
globą? O gal būtų išduoti atgal 
tam kraštui, kur* jiems gresia 
mirties bausmė už mėginimą pa
sinaudoti pagrindine žmogaus 
teise laisvai palikti kraštą? Ar 
Švedija respektuotų politinės 
globos teisę, ar išduotų baltie- 
čius, kaip per klaidą išduotas 
Kudirka, kaip dėl politinio spau
dimo gresia išdavimas Bražins
kams, kaip 1946-siais buvo iš
duoti baltiečiai kariai dėl Šve
dijos vyriausybės- nepakankamo 
ižvalgumo ir pasiruošimo? To
kiais klausimais baigiamas tas 
įdomus straipsnis.

Reikia pridurti, kad “Svens
ka Dagbladet” yra įtakingas 
švedų dienraštis ir skaitomas 
kone* išimtinai šviesuomenės 
sluogsniuose. Dėmesio verta ir 
tai, kad šiam straipsniui buvo 
užleista pati įžymiausioji vieta. 

pasitrauktų nuo Suezo kanalo ir 
leistų egiptiečiams kariams per
sikelti į rytinę kanalo pakrantę. 
Be to, sutartis dėl kanalo atida
rymo turi būti įžanga taikos de
ryboms ir okupuotų žemių grą
žinimui. Izraelis pritaria Suezo 
atidarymui, bet tokią sutartį no
ri laikyti visiškai atskiru daly
ku, neįpareigojančiu užimtos te
ritorijos grąžinimo Egiptui. Sa
vaime suprantama, arabai nuo
gąstauja, kad tokiomis sąlygo
mis atidarytas Suezo kanalas ga
li palaidoti betkokią viltį atgau
ti Izraelio okupuotas žemes. Iz
raelis tada gali vengti taikos 
derybų, nes juk kelią naujam 
karui pastos Suezo sutartis. 
Valstybės sekretoriaus W. Ro
gers laukia nelengvas uždavinys 
surasti abiem pusėm priimtiną 
kompromisą. Priešingu atveju 
vėl gali kilti karas. Egiptui mo
derniausius ginklus siunčia So
vietų Sąjunga, o Izraelio gink
lavimąsi stiprina JAV- Šios, ke
lionės metu W. Rogers dalyvavo 
Pietryčių Azijos Sąjungos užsie
nio reikalų ministerių konferen
cijoje Londone, kur buvo pa
tvirtinta dabartinė Vašingtono 
politinė linija visų buvusios In- 
dokinijos kraštų klausimu. Tur
kijos, sostinėje Ankaroje jis ta
rėsi su Centrinės Sąjungos už
sienio reikalų ministeriais.

IŠLAISVINO KINIETĮ
Prancūzijos policija Paryžiaus 

Orly aerodrome sulaikė vaistais 
apsvaigintą Kinijos ambasados 
patarėją žemės ūkio reikalams 
Chang Shi-jung, kurį dešimties 
kiniečių grupė bandė įsodinti į 
keleivinį lėktuvą, skrendantį 
Šanchajun. Mao diplomatai net
gi drįso susigrumti su policinin
kais — dėl pasipriešinimo poli
cijai trys kiniečiai atsidūrė už 
grotų. Apsvaigintasis Ch. Shi- 
jung buvo nugabentas į Hotel- 
Dieu ligoninę. Skelbiama, jog 
Prancūzijos žvalgyba iš anksto 
žinojo apie jo priverstinį grąži
nimą Kinijon, nes jis jau Alže- 
rijoj buvo kreipęsis į Prancūzi
jos pareigūnus, prašydamas po
litinės globos. Šis incidentas 
gali įtempti santykius tarp ko
munistinės Kinijos ir Prancūzi
jos, kuri diplomatinį pripažini
mą Kinijai yra suteikusi jau 
1964 m. Jis taipgi liudija, kad 
Mao stalo teniso diplomatija ne
žada esminio pasikeitimo Kini
joje: kraštas tebėra didžiulis ka
lėjimas, o jo gyventojai ir diplo
matai — gangsteriškais meto
dais tvarkomi kaliniai.

KRIZE KAMBODIJOJE
Kambodijos E prez. Cheng 

Heng buvo pasiūlęs į maršalus 
pakeltam ligšioliniam premje
rui L. Nol sudaryti naują minis
terių kabinetą, nors jį dėl šir
dies priepuolio yra ištikęs dali
nis paralyžius. L. Nol šio pasiū
lymo nepriėmė, bet sutiko tap
ti Kambodijos kariuomenės vy
riausiuoju vadu. Prėz. Ch. Heng 
tada kreipėsi į vicepremjerą 
gen. Itn. S. S. Mataką, kuris 
kraštą valdė premjero L. Nol li
gos metu, bet ir jis atsisakė 
premjero pareigų. Pagaliau, po 
ilgų jieškojimų, gen. Nol sutiko 
būti vardiniu premjeru, o vyk
domuoju — gen. Matak. Taip 
baigta dvi savaites trukusi 
krizė.

NUTRAUKĖ RYŠIUS
Indija ir Pakistanas nutarė 

uždaryti diplomatines atstovy
bes: Pakistanas — Kalkutoje, 
Indija — Dacca mieste, ft. Pa
kistane. Tačiau abi pusės nesu
taria priemonių diplomatams 
susigrąžinti. Šią diplomatinę 
įtampą sukėlė Pakistano kariuo
menės dalinių įsiveržimai Indi
jon iš R. Pakistano, kuris dabar 
jau yra visiškoje V. Pakistano 
kontrolėje. Vakarų diplomatų 
Indijoje teigimu, Pakistana pra
dėjo ginkluoti komunistinė Ki
nija. Ginklai siunčiami į V. Pa
kistaną, kur sudaromi nauji ka

riuomenės daliniai pakeisti į pi
lietinį karą R. Pakistane išsiųs
tiem kariam. R. Pakistano ban
dymas atsiskirti ir pasiskelbti 
nepriklausoma Bengalijos res
publika nepavyko dėl žiaurių 
Pakistano centrinės vyriausybės 
priemonių. R. Pakistaną aplan
kęs Britanijos parlamento atsto
vas B. Douglas-Mann sakosi ma
tęs sudegintus kaimus ir mies
telius, kuriuose buvo išžudyti 
visi gyventojai — vyrai, .mote: 
rys, seneliai ir vaikai. Jo nuo
mone, žuvusiųjų turėtų būti 
apie 250.000.

DEMOKRATIJOS KRYPTIM
J. Kadaro vadovaujama veng

rų kompartija nukrypo nuo so
vietų praktikuojamo rinkimų 
metodo. Liaudies fronto vardu 
kandidatus į parlamentą paren
ka kompartija, tačiau rinkėjų 
susirinkimuose buvo leista siū
lyti ir jų pačių kandidatus, jeigu 
jie pritaria kompartijos X su
važiavimo nutarimams. Kai toks 
pasiūlytasis ar pasiūlytoji susi
laukia 30% susirinkimo dalyvių 
paramos, pavardė įtraukiama į 
kandidatų sąrašą. Ši naujovė 
privertė pasitraukti iš rinkimų 
nevieną oficialų kompartijos 
kandidatą, kai buvo pastebėtas* 
jo varžovo perdidelis populia
rumas. Rinkimų į parlamentą 
49-niose rinkiminėse apylinkėse 
(iš bendro 352 skaičiaus) šį kar
tą buvo po du ar net tris kan
didatus. Taigi, rinkėjams buvo 
duotas šioks toks pasirinkimas. 
Pirmą kartą komunistinės siste
mos istorijoje aštuoni kompar
tijos palaiminti nuolatiniai “par
lamentarai” pralaimėjo rinki
mus, savo šiltas vietas užleis
dami pačių darbininkų pasirink- 
tiem atstovam. Vienintelė išim
tis buvo padaryta J. Kadarui ir 
jo politbiuro nariams. Jų rinki
minėse apylinkėse nebuvo įsi
leistas antrasis kandidatas, kad 
ir jų kartais neištiktų minėto
sios aštuoniukės tragiškas liki
mas. Šis posūkis visdėlto pralen
kia Sovietų Sąjungą, neduodan
čią jokio pasirinkimo.

KARO STOVIS
Turkijos parlamentas ir sena

tas jungtiniame posėdyje pa
skelbė karo stovį vienuolikoje 
provincijų — beveik visuose pa
grindiniuose miestuose. Premje
ro N. Erimo teigimu, šių prie
monių privertė imtis maoistų, 
kairiųjų studentų ir kurdų sepa
ratistų keliami maištai. Karo 
stovio įstatymas draudžia masi
nius susirinkimus, demonstraci
jas, įpareigoja perduoti polici
jai turimus ginklus. Neoficia
liais duomenimis, jau suimta 
apie 250 teroristų ir jų šalinin
kų, uždaryti 7 laikraščiai bei 
žurnalai Ankaroje ir Istanbule.

W. BRANDTO PROBLEMA
V. Vokietijos kancleris W. 

Brandtas pritarimo su Maskva 
ir Varšuva pasirašytom sutar
tim jieško federaciją sudaran
čių kraštų rinkimuose. Schles- ' 
wig-Holsteino rinkimus laimė
jo prieš šias sutartis nusistatę 
krikščionys demokratai, atstovų 
skaičių padidinę šešiais iki 40. 
W. Brandto socialistai, anksčiau 
turėję 30 vietų šiame parla
mente, dabar gavo 32, o jų są
jungininkai liberalai prarado 
dvi turėtas vietas. Kadangi at
stovus į federacinį bundesratą 
(augštuosius parlamento rūmus) 
skiria kraštai pagal savo rinki
mų rezultataus. Šioje instituci
joje liko sutarčių ratifikavimui 
nepalankus 21:20 atstovų skai- . 
čius. Socialistų laimėjimas 
Schleswig-Holsteine santykį bū
tų pakeitęs W. Brandto naudai. 
Bundesratas galbūt neįstengs 
sulaikyti Maskvos ir Varšuvos 
sutarčių ratifikavimo, tačiau to
ji vieno balso dauguma gali ge
rokai uždelsti ratifikavimo pro
cesą ir netgi sukelti ginčus 
konstitucijos klausimu.
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- nuostabu, nes tai pirmieji sovie
tų vado spausdinti atsiminimai 
po Trockio “Mano gyvenimas”. 
Atsiminimus paskelbti Rusijoje 
gali tik generolai, artistai, rašy
tojai, maža dalis atrinktų moks
lininkų ir pensininkai diploma
tai. Politikams, nors jie būtų iš 
pareigų pasitraukę, atsiminimus 
skelbti griežtai uždrausta. Dėl
to minėtas leidinys ir sukėlė ne
normalų susidomėjimą.

Vadovaujančių politikų atsi
minimai yra svarbūs istoriniai 
šaltiniai, bet jie garsūs suklydi
mais. Puikybė, noras pristatyti 
sekančiom kartom geresnį vaiz
dą, -savęs apgaudinėjimas, at
minties klaidos — vis tai bendri 
žmogaus paslydimai. To negali
ma pamiršti net ir tada, kai tu
rime reikalą su patikimais atsi
minimais. Chruščiovo atsimini
mų atveju istorikas susiduria su 
naujomis problemomis, kurių 
anksčiau nebuvo.

Sudėtinga paslaptis
Tai didžiausios reikšmės do

kumentas, bet leidėjai nesutiko 
paskelbti šaltinių, orij»inalinės 
formos, kuria rankraštis juos 
pasiekė, kaip juos pasiekė, koks 
autentiškumas — faktiškai jo
kios informacijos apie tai. Dar 
keisčiau, kad “Time Ine.” lei
dykla, perspausdinimo teisės sa
vininkė, specialiai uždraudė ki
tiems leidėjams vartoti, žodį “at
siminimai”, aprašant šią knygą. 
Paslaptį dar labiau sukomplika
vo oficialus Chruščiovo paneigi
mas to leidinio autorystės.

Keisčiausia šioje byloje yra 
tai, kad leidėjai yra pilnai įsiti
kinę to dokumento autentišku
mu, apgaubtu neperžengiama 
paslaptimi ir ateinančiu iš kraš
to, kurį liečiant viskas turi būti 
imama labai atsargiai. Iš mūsų 
laukiama pasitikėjimo leidėjų 
žodžiu dėl dokumentų autentiš
kumo, ko iki šiol niekuomet ne
buvo. Kodėl? Todėl, kad Ed
ward Crankshaw juos patikrino. 
Jis yra žymus sovietų reikalų ži
novas, neabejotinai patikimas. 
Įvade jis pareiškė esąs “tikras, 
kiek galima būti tikru kuo nors, 
ko moksliškai negalima įrodyti, 
kad šiuose puslapiuose* kalba 
Chruščiovas. Crankshaw padarė 
šią išvadą, remdamasis rusiška 
mašinėle rašytu rankraščiu ir

J Nesurašyti susitarimai Pr. N. SAVŽNAS
Vienos apylinkės laisvės kovos, būdingos ir visai Lietuvai 

(tuo palinkėdamas šiais metais 
senmergiauti). Įspėtą Mirga dė
kojo už tokias brangias senmer
gystei dovanas, o visi juokės, 
nes buvo aišku kam jos skirtos, 
nors pati Žentą šio apgaulaus 
juoko nesuprato. Deja, šunų ir 
kačių draugystė nepavydėtina: 
viena jų išnėrė į verandą ir na
mo grįžo pro lango stiklus, ki
toms atidarė visas duris.

Lietuvos himnas
Jaunimas baigė šokius ir dai

nas paryčiais; dėkodami šeimi
ninkei sugiedojo “Ilgiausių me
tų” ir Lietuvos himną (pradėjo 
latviukas), tuo lyg laužydamas se
ną pajuoką savo kaimynams ir 
giminingai tautai. Apskritai, 
jaunimo pasišaipymas iš vokie
čių kalbos ir seniau skelbtos ne
apykantos buvo akivaizdus. Jau
noji Latvija buvo jau šiek tiek 
kitokia — ji nebeturėjo tiek 
neapykantos katalikui, kaip se
noji, ją auklėjo mokykla, o ne 
vokiškas pastorius. Su jaunimu 
mes radome bendrą kalbą prieš 
mūsų priešus, nors metais anks
čiau okupantas norėjo tą jauni
mą panaudoti sugriauti tam, ką 
Ulmanio Latvija buvo sukūrusi. 
Tada iš dalies jiems sekėsi, bet 
metai svetimo jungo jaunimui 
parodė laisvos ir pavergtos tau
tos skirtumus, ir dabar drauge 
galėjome paduoti rankas vienai 
kovai. Tas vakaras parodė daug 
naujo mums, suradome ir lat
vių kieme žmonių, kurie vėliau 
priimdavo mūsų vyrus ir paly
dėdavo nežinomu keliu. Tas va
karas, Irmos papasakotas Kąr- 
liui, paskatino numatyti taip pat 
vyrus slaptai kovai ir sudaryti 
čia vieną pirmųjų branduolių.

Gabenami ginklai
1942 m. vasario mėn. gink

lai pradėjo judėti didesniais 
kiekiais. Pro Taborą jie kelia
vo Degučių link, o toliau pro 
Anykščius Kėdainių ir Raseinių 
pusėn. Dalis jų nuo Degučių 
atitekdavo šiaudiniečiams ir 
Valkininko pusėn... Per buvu
sio Imbrado viršaičio a.a. Cicė
no surastą pradinę vietą, kur 
taip pat ir latviai kariškiai pri
statydavo, ginklai judėjo į Už
palius, Uteną, Rokiškį, kol vė
liau pristatymo vieta buvo pa
keista rokiškine.

Antazaviškiai vyrai dar sau
sio mėnes| surado patikimų vy
rukų, kurie buvo tarnavę Lat
vijoje. Jų du buvo patys reikš
mingiausi. Jie susitarė su savo 
buv. šeimininkais, kad leistų pa
sinaudoti klojimais, į kuriuos 
lietuviai kariai pristatytų gink
lus iš savo dalinių, šis naujas
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PIRMOJI PAVASARIO VAGA
R. MEDELIS

Po I D. karo okupantai paliko 
Lietuvą labai nualintą. Vargas 
lapojo, vargas šakojo, nes nei 
gyvulių, nei maisto, nei geresnio 
drabužio... O dar kaikurių tro
besius karo sūkurys nusinešė. 
Veik ant plyno lauko kilo nepri
klausoma Lietuva.. • ■

Prisimenu savo tėvelius, ku
rie teturėjo vieną leisgyvę kar
vutę, vieną kuiną, dvi avis ir du 
paršelius, tvarte nuolat alkanai 
žviegiančius.

Jau po šv. Jurgio tėvas pasi
darė neramus. Apžiūrinėja no
ragus, akėčias, nors jos dar ne
seniai iš kalvės grįžusios. Patik
rina “eikliojo žirgo” pasagas. O 
kalvėje tai tikras turgus. Kalvis
— kaimo numylėtinis. Kalvės 
žaizdras nei dieną, nei naktį ne
gęsta. Visam kaimui šimtai rei
kalų. “Tik tu, Poviliuk, greičiau 
apsisuk, kaip nors atsilyginsiu”
— skamba be pertraukos. Na, ir 
sukasi Povilas be poilsio. Sten- 
'giasi visiems padėti.

Gamta jau bunda. Vyturėlio, 
to artojų draugo, giesmelė ne
nutikta. * Jo lizdo mūsų artojas 
nepaliečia, nors jis visada suka
mas dirvose. Jis ramiai išsiveda 
savo vaikelius, todėl ir artojui 
jis negaili savųjų giesmių. O kur 
pempių klykavimas atgyjančio
se pievose! Kur varnėnų įmantri 
giesmė su puikiausiais išraity
mais! Jau ir gegužis ne už kalnų. 
Tėvas įbruka ir man kelis va
riokus, kad gegutė neužkukuotų 
tuščios kišenės. Tada vargą tu
rėsi visus metus.

Tėvas darosi kaskart links
mesnis. “Jau greit, motin, trauk
sim į laukus. Ten, prie kapų, jau 
kaišiosim greitinęs bulves* že
mė sausoka”. Mūsų žemė gana 
sunki, veik visa prie molio ir 
šlyno. Visada į laukus tenka vė
lokai išeiti. Bet ji gaji, derlinga.

. Tėvas mah visada sako, kad no
ragu rėžiama žemė alsuoja, kve-

BENDRUOMENĖ IR ORGANIZACIJOS
Valstybiniame gyvenime kiek

viena visuomeninio pobūdžio or
ganizacija turi savo tikslą, už
duotį ir specifinius uždavinius. 
Vienok jos savaime grupuojasi 
savo paskirties giminingumu. 
Štai, kad ir srovinės organizaci
jos turi didelius ideologinius 
skirtumus, bet savo paskirtimi 
yra labai artimos. Panašiai yra 
su visuomeninio, ekonominio, 
kultūrinio, socialinio ir kitų gy
venimo sričių organizacijomis. Į 
tas organizacijas telkiasi vienos 
ar kitos srities darbuotojai, kad 
galėtų sėkmingiau spręsti savo 
bendrus reikalus, šitaip visų 
sričių organizacijos pasidaro ly
giai svarbios, reikšmingos ir rei
kalingos bendram gyvenimo 
kompleksui, ši aplinkybė reika
lauja, kad visos organizacijos 
veiktų suderintai, nes tik har
moningu visų gyvenimo sričių 
veikimų tėra pasiekiama ekono
minė gerovė, socialinis teisingu
mas, kultūrinė pažanga, bendras 
susipratimas ir bendro gyveni
mo normalus susitvarkymas. Va, 
čia ir glūdi pagrindinis žmonių 
bendro gyvenimo uždavinys. Jei
gu tokia harmonija yra būtinai 
reikalinga normaliam gyveni
mui, juo labiau išeivijos tauti
niam gyvenimui.

Visų išeivijos organizacijų 
veikla dėl savaime suprantamų 
priežasčių yra ypatingai stiprio
je tautinių aspiracijų įtakoje. 
Visos organizacijos dirba tautinį 
darbą ir rūpinasi lietuvybės rei
kalais. Tačiau taip išsklaidytas

pia našiu nauju derlium.
Štai ir pirmoji vaga. Tėvas 

plačiai peržegnoja lauką ir varo 
pirmąją vagą. O mes į ją mėtom 
baltutes suvytusias mažas bul
ves. Visas laukas marguliuoja 
nugaromis ir atodūsiais, nes mū
sų kaimas gana didelis. O varnė
nų pulkai taip pat mus lydi, nes 
noragas ir jiems išverčia skanės
tų — tai sliekų, tai vikšrų. Sten
giasi pats kuo skubiausiai prisi
kišti gūžį ir patelei inkilėlin nu
nešti. Šiandien jiems puota, nes 
ne kiekvieną dieną žemę nora
gai pjausto. Neatsilieka ir 
čirkšleliai žvirbliai, bet juos nu
veja varnėnai. Vargas silpnam 
šioj žemėj — stipresnieji visa
da nustumia nuo lovio... Grįž
tančius artojus visada aplieja 
vandeniu. Mergelės stengiasi ap
lieti tą, kuris jai yra daugiau į 
širdį įkritęs.

Po pirmosios vagos prasideda 
visa darbų grandinė. Niekas ar
tojo neragina, nekelia. Niekas 
neverčia lenktyniauti. Jis pats 
žino, kad darbas tada bus baig
tas, kada javai atsiras svirnuose. 
Tik tada bus galima nevieną va
landėlę nuvogti poilsiui.

Po pirmosios vagos jau kaimo 
skerdžius tepa savo ragą, nes 
per karą perilgai užsigulėjo. Ge
nama pirmą kartą kaimenė. 
Liūdnas ir graudus vaizdas. Re
ta ir svyruojančių griaučių eise
na, lydima viso kaimo. Gal jau 
ras ganyklose sultingesnį daige
lį nuskobti, nes tvartuose pristi
go net šiaudų.

Taip sunkiai kilo mūsų Lietu
va iš griuvėsių, iš vargų' Bet ji 
augo, brendo ir turtėjo. Net 
okupantai turėjo pripažinti, kad 
surado mažąją Ameriką.

Naujos okupacijos bangos nu
skynė visas tris Pabaltijo sese
ris, kurios vėl auksu dengia 
Maskvos bonias, sau- pasilikda- 
mos tiktai nuobiras.

tautinis veikimas nevisada atne
ša laukiamų vaisių, čia ir išky
la būtinas reikalas tą atskirų or
ganizacijų veiklos dalį koncent
ruoti į vieną bendrą veiklą, ku
rioje atsispindėtų visos lietuvių 
bendruomenės tautinis gyveni
mas. Visos organizacijos, susibū- 
rusios tautiniam darbui Bend
ruomenės rėmuose, galėtų visai 
nenuskriausdamos savųjų tikslų 
siekimo daug prisidėti prie kon
struktyvesnės, sėkmingesnės bei 
veiksmingesnės bendros tauti
nės veiklos. Tuo būdu Bendruo
menė taptų visų lietuvių jungti
mi ir jų tautinio gyvenimo kont
roliuotoja.

Visi, o ypač organizacijų val
dybos bei vadovai, turėtų šį 
klausimą rimtai ir nuoširdžiai 
svarstyti, diskutuoti ir nedel
siant jungtis per Bendruomenės 
sekcijas į bendrą tautinę veiklą 
išeivijoj? j. Karpis

Etninių grupių teisių pripaži
nimo reikalavo Albertos vyriau
sybę aplankiusi Edmontono uk
rainiečių delegacija. Ji priminė 
dviejų kalbų ir kultūrų komi
sijos pranešimų IV tomą, ragi
nusį atkreipti didesnį dėmesį į 
etninių grupių kultūrinį įnašą ir 
imtis atitinkamų priemonių, kad 
jis būtų užtikrintas ir ateityje. 
Pasak ukrainiečių delegacijos, 
šiam pasiūlymui reikiamo dėme
sio nėra lig šiol parodžiusios abi 
vyriausybės — federacinė ir Al
bertos.
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(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Atvyko N. Metai
Bestrapaliojant Seniesiems 

Metams, verkaujant, kad tiek 
daug jis gero išdalino žmonėms 
ir jaunimui, kuris dabar jo ne
kenčia, kažkas nukirpo ir antrą 
pusę barzdos. Staiga įsiveržė ir 
Naujieji Metai su palyda, pil
nais maišais. Susirėmė Metai; 
Senuosius išjojo pro duris, o jų 
palydovai paledo tris šūvius (du 
latviukai ir lietuvis), sugiedo
jom “Dievs sveti Latviju” (him
ną). Teko pradėti ir Naujųjų 
Metų laimės linkėjimus: pabu
čiavau Mirgą ir Irmą, o šios į 
abi puses siuntė pabučiavimus 
toliau, iki pat “vartų”, kuriuos 
“uždarė” pasibučiuodami abu 
“stulpai”. Toliau jau sekė sa
viškių pasibučiavimai su atski
rais žmonėmis. Irmai teko už
leisti pirmai pabučiuoti Birutę.

Sujaudinta Žentą
Nebuvo iš seniau įprasta, 

bet prie Birutės sąmoningai kar
tu priėjome. Palydėjau Irmą pa
sibučiuoti su Mirga, priėjome 
drauge prie Zentos. Ji vis tebe
buvo apstulbusi; mūsų abiejų 
pabučiuota, šluostėsi ašaras ir 
prakalbo net latviškai, galbūt 
pirmą kartą į Irmą ir mane. 
Viši nustebo ir pradėjo ploti, 
kad ir vokietaitė šiais metais 
pramoko latviškai, laikydami 
tai labai dideliu ženklu. Jauni
mas ėmė gerti alų ir dainuoti, 
o Naujieji Metai vis gyrėsi sa
vo laimėmis. Staiga jų palydovai 
įsivedė abu šunis ir privedė 
prie Mirgos, pripažindami ją 
namų savininke, linkėdami bū
ti laba ir turėti daug naudos 
(turto) . Aš ją paėmiau ir pa
brėžtinai iškėliau iki savo pe
čių kaip mūsų vieną ir dabar sa
varankišką giminės atžalą, pa
sisodindamas ant savo kairio pe
ties.

Katės maiše
Jaunimas ėmė dainuoti apie 

jauną šeimininkę. Atnešė maiše 
gaidį ir įteikė Irmai, kad ji sa- 

_ vos jaunystės nepramiegotų; Bi
rutei — žąsinėlį su varpeliu; 
Žentai — apsipešusią vištą; ki
toms mergaitėme — vištų, šluo
tu, ančių ir vantų, pušinių... 
Vyriškiams privilko šakių, o vie
nam atnešė kažkokį seną rusiš
ką kinžalą. Pagaliau atvilko ir 
netikėtą dovaną — pilną maišą 
iš visos apylinkės surinktų ka
čių. Atnešė su kažkokia vokiš
ko maršo palyda, visi švilpdami 
melodiją. Atnešęs pasakė vokie
čiu ir latvių kalbos mišiniu kaž
kokį pamokslą ir pakratė kates

Žodžiai Chruščiovo, atsiminimai -ne
Rašo Tibor Szamuely, "National Review" 1971. II. 23. apie Chruščiovo knygą

nieku daugiau.
Per paskutinį šimtmet| istori

nės kritikos technika pasiekė la
bai augštą laipsnį. Mes išmoko
me įvairiais metodais patikrinti 
padirbinėjimus, klaidas tarpe 
faktų, pusiau tiesą ir prasimany
mus. Neatsižvelgiant į sunku
mus, aš nematau jokios priežas
ties, kodėl istorikai neturėtų pa
naudoti visus tuos metodus ana
lizavimui dokumentų, kurie yra 
paruošti totalistinėje visuome
nėje.

Kaip atsirado?
“Chruščiovas prisimena” iške

lia visą eilę pagrindinių klausi
mų. Ar ši knyga yra autentiška 
ir kiek? Ar ji yra tuo, kuo ji pri
statoma? Ar tai paties Chruščio
vo žodžiai ir ar jo parašyti? 
Kaip, kada ir kokia forma buvo 
tai padaryta? Kaip ir kieno bu
vo išleista?

Pirmiausia reikia pradėti nuo 
šių atsiminimų kilmės. Čia nėra 
abejonės, kad vienintelis gali- 

* mas aiškinimas leidėjų milijono 
dolerių verto “visiško pasitikėji
mo” yra tas, kad visa ši medžia
ga buvo gauta iš oficialių sovie
tinių šaltinių. Vienintelė įstaiga, 
kuri sovietuose gali padaryti to
kią slaptą operaciją, yra KGB. 
Esminiai faktai apie šį sovietų 
saugumo policijos aktą jau yra 
žinomi, šis reikalas buvo sutar
tas tarp Viktoro Louis, sovietų 
piliečio, kuris jau nevieną pana
šų darbą yra atlikęs, kai reikėjo 
paskleisti klaidingą informaciją, 
ir dviejų “Time Ine.” atstovų 
pereitų metų rugpjūčio mėnesi 
Kopenhagoje. Medžiaga buvo 
perduota anksčiau. “Time Ine.” 
laikė labai griežtai šią paslaptį, 
bet “Times” Londone, kuris 
spausdino šią kpygą tęsiniais, at
virai prisipažino, kad “pilnas 
rankraštis” buvo KGB rankose, 
kuris “dėl savo motyvų nuspren
dė dalį jo parduoti Vakarams”. 
Taigi, ši smulkmena jau yra aiš-

Turinys
KGB šaltiniai nėra švarūs, ta

čiau, nežiūrint stiprių abejonių, 
tai dar nėra įrodymas, kad kny
ga yra falsifikatas. Tik išnagri
nėjus knygos turini, galima pa-

matyti kiek ten yra tiesos. Čia 
betgi susiduriame su nepapras
tais sunkumais. Turinio analizei 
reikia teksto, kurio, deja, mes 
neturime ir niekas nežino,' ar 
originalus autoriaus tekstas iš 
viso kur nors yra. Vis dėlto nė
ra abejonės, jei ne visas turinys, 
tai bent didžioji dalis, buvo įkal
bėta į magnetofono juostelę. Tu
rinys buvo redaguotas pirmiau
sia KGB, kuris rūpestingai at
rinko išleistinas vietas (galbūt 
kaikurias pridėjo), o vėliau per
dirbtas jauno, neprityrusio ame
rikiečio redaktoriaus, kuris pats 
išsiduoda.

Kokia bebūtų forma, bet ar 
tikrai Chruščiovas “kalba”? Aš 
manau, aplamai imant, taip. 
“Balsas” skamba autentiškai. 
Daug daugiau abejotinas tvirti
nimas, kad šie fragmentai suda
ro dalį to, ką Chruščiovas dikta
vo ar pats sukūrė kaip savo 
“prisiminimus”.

Aplamai, šios Chruščiovo kny
gos tikslas yra dvejopas: pa
grįsti Stalino pasmerkimą ir tuo 
būdu padaryti jo prestižo atsta
tymą neįmanomą bei pateisinti 
savo paties, kaip partijos vado, 
veiklą. Dėlto keista, kad Chruš
čiovas tą leidinį taip kategoriš
kai paneigė ir pavadino falsifi
katu. Dar keisčiau, kad dviejų 
dalykų trūksta šioje knygoje: a. 
Stalino kalčių įrodymų ir b. 
Chruščiovo vadovavimo laiko
tarpio apgynimo, t. y. dalykų, 
kurie paskatino jį sudaryti šiuos 
“atsiminimus”. Tiesa, jis padarė 
nešvankių pastabų apie Staliną, 
bet apie jo nusikaltimus, užuot 
juos išdėstęs, kalba trumpai ir 
netaip laisvai, kai buvo valdžio
je.

Ankstesni Chruščiovo sensaci- 
niai pareiškimai apie “didįjį va
lymą” čia net nepaminėti. Pa
grindine figūra rodomas tiktai 
Kirovas. Išdavikiškas Kirovo nu
žudymas 1934 m. buvo valymo 
pradžia. Tai galbūt bjauriausias 
Stalino nusikaltimas. Abiejuose 
garsiuose partijos kongresuose 
Chruščiovas smulkiai kalbėjo 
apie Kirovo nužudymą, pasakė 
visas įtartinas aplinkybes, apie 
to meto tardymus, gana laisvai 
parodydamas, kad Stalinas buvo

ginklų šaltinis buvo labai reikš
mingas, nes gaudavome pigiai 
ginklus, kuriuos mūsų kariai įsi
gydavo kautynėse. Jie mokėjo 
įvairiai juos nuo vokiečių prie
žiūros nuslėpti. Kartais tie lietu
viai kariai parūpindavo ir šiek 
tiek vokiškų ginklų. Tie mūsų 
du vyrukai ir vežiojo žiemos 
metu ginklus iš Latgalos, ap
lenkdami Daugpilį viena ar kita 
puse, žiūrint kur jie buvo ski
riami: Žemaitijai ar Vilniaus 
krašto pietinei daliai. Jie žiemos 
metui gaudavo iš LF arklius ir 
išvežiodavo, nakvodami pas mū
sų dar Naujų Metų sutiktuvėse 
surastus draugus lietuvius ir 
latvius, pas Karlio su Zitaru nu
rodytus žmones. Surado juos an- 
tazaviškiai, bet ne iš savos apy
linkės. Vienas jų Medinis (slp.) 
buvo gal nuo Tverečiaus ar kitų 
apylinkių, kitas — Žalys (slp.), 
atrodo, iš kalbos galėjo būti za- 
rasiškis. Abu buvo jauni, arklio 
sveikatos vyrai, drąsūs ir taik
lūs šauliai, gudrūs kaip lapės, 
bet jų nei tikros kilmės vietos, 
nei tikrų pavardžių nežinojome. 
Tai nebuvo ir svarbu. Abu jie 
dirbo už juokingai menką atly
ginimą, dienas ir naktis skirda
mi LIETUVAI.

Perdaug įsidrąsino
Vienu metu šiuos mūsų vy

rus reikėjo rimtai prilaikyti, nes 
pasidarė perdrąsūs. Įprato pasi
krauti arklius su vežimais į tuš
čius vagonus ir latvių “vilciniu” 
nuvažiuoti net už Rezeknės. Ten 
važiuodami, nusigabendavo pa
skerstas, o kartais ir gyvas kiau
les, nepamiršdami mėsa pasida
linti ir su latvių geležinkelio vy
rais. Jie mums juokdavosi, kad 
jie yra Lietuvos valstybės ka
riuomenės atstovai, o visa Lat
gala seniau priklausė Lietuvai, 
tai ir važinėja sava žeme. Patys 
latgaliečiai dar iš senovės die
nų pasąmonėje jaučiasi susiję 
su Lietuva, kurios laikais jie 
daug lengviau ir laisviau gy
venę. Tie pasakojimai dar te
bebuvę gyvi senojoj kartoj, to
dėl į lietuvius latgaliečiai gele
žinkeliečiai ir žiūrėję kaip į sa
viškius, kurie drauge nekenčia 
“pucjų” (pelėdų, t. y. vokiečių) 
ir prieš juos dirba. Tie mūsų 
vyrukai, kai 1943 m. vasarą rei
kėjo staiga! nusikratyti dides
niais kiekiais ginklų, kai beveik 
nebuvo įmanoma suslėpti pati
kimų žmonių klojimuose, susita
rė pervežti “vilciniu”. Latviai 
geležinkeliečiai jiems nuošir
džiai padėjo. Taip ir atriedėjo 
vagonas “užrakintas” negyvu 
“žalčiu” kažkur netoli Panevė
žio, kur jį Itn. šilo vyrai išsi
krovė.

(Bus daugiau)

metų (maža išimtis — humoristi
nis pasakojimas apie XX parti
jos suvažiavimą). Penkiomis ar 
šešiomis eilutėmis pamini ne
dirbamas žemes ir nieko dau
giau apie žemės ūkio tvarkymą. 
Visiškai nekalba apie Stalino au
toriteto paniekinimą, ekonomi
nius debatus, pertvarkymą vals
tybės ir partijos aparato, kovą 
su Molotovo ir Malenkovo “an- 
tipartine grupe”, pašalinimą 
maršalo Žukovo, XXII suvažia
vimą, varžybas dėl valdžios, už
sienio politiką. Neužsimena nė 
apie savo pasitraukimą iš vy
riausybės, kaip tai daro kiekvie
nas pralaimėjęs politikas. Juk 
tai savotiškas pasiteisinimas.

(Bus daugiau)

kaltas. Dabar reikėtų laukti, kad 
Chruščiovui atėjo proga visą tą 
reikalą pilnai aprašyti. “Chruš
čiovas atsimena” knygoje tėra 
pora puslapių apie Kirovo nužu
dymą, apie autoriaus susijaudi
nimą išgirdus žinią apie įvykį, 
bet nėra nė žodžio apie atvejo 
įtartinumą. Vietoje to primena
mas senas prasimanymas, kad 
tai padarė trockininkas.

Čia Chruščiovas visai nemini, 
kaip aistringai veržėsi į vadovy
bę. Jis nemini jokio politinio 
įvykio Sov. Sąjungoje po 1953

TORONTO LIETUVIŲ NAMAI
Pagal šiuo metu veikiančius 

miesto nuostatus, Lietuvių Na
mai yra klasifikuojami kaip pri
vatus klubas. Tokiem klubam 
keliantis į naujas patalpas stato
mi dideli reikalavimai. Vienas 
sunkiausiai nugalimų reikalavi
mų buvo automobiliams pasta
tyti aikštė. Tik nuoširdžiam lie
tuviškų reikalų rėmėjui Toron
to augštam pareigūnui T. Don- 
nohue padedant ir šis klausimas 
išsisprendė gana palankia pras
me.

Tuo pačiu metu buvo tvarko
mi kituose miesto departamen
tuose klausimai, susiję su struk
tūriniu pastato pakeitimu ir jo 
pritaikymu mūsų reikalavi
mams, Čia labai daug nuveikė 
(ir tebeveikia) nuoširdžiai dirb
damas ir naudodamas plačias pa
žintis archit dr. A. Kulpavičius. 
Jis ne tik sėkmingai vadovauja 
techniškam projekto vykdymui, 
bet taip pat rūpinasi, kad nau
juose Lietuvių Namuose stip
riau rusentų kultūrinis židinys. 
Tam reikalui jis ryžosi suburti 
visas mūsų kultūrines pajėgas.

Išsprendus gėralų, autoaikš- 
tės, pastato pakeitimo ir kitus 
svarbiausius klausimus palankia 
prasme, nutarta visa tai priimti, 
patvirtinti, legalizuoti, sudarant 
reikalingas sutartis bei kitus do
kumentus, ir eiti prie tolimesnių 
L. Namams įsigyti darbų — lėšų 
telkimo, senųjų namų pardavi
mo, naujojo * statuto sudarymo 
bei jo priėmimo, galutinių pla
nų paruošimo, jų patvirtinimo 
ir vykdymo.

Visiems suprantama, kad L. 
Namams įsigyti yra reikalingos 
lėšos. Šio klausimo negali iš
spręsti valdyba -ar tik vieni Lie-

tuvių Namų nariai. Lietuvių Na
mai yra ir bus visos lietuvių 
bendruomenės nuosavybė. Jie 
yra organizuojami ne atskirų as
menų ar kurios nors jų grupės 
interesams tenkinti. Naujuoju 
užsimojimu siekiama palankes
nių sąlygų sudarymo lietuviškai 
veiklai, lietuviškos dvasios išlai
kymui, jos stiprinimui ir visų 
lietuvių vienijimui. Tai yra mū
sų visų bendras reikalas ir todėl 
.jis reikalingas pilno tautinio są
moningumo bei tautinės atsako
mybės pajautimo. Tik šitokioje . 
dvasioje nugalimos visos kliūtys 
ir išnyksta iš asmeninių intere
sų kylantis skepticizmas bei dėl 
nevisai teisingai suprasto reika
lo nepagrįstas pesimizmas. Su 
tokiomis mintimis pradedamas 
Lietuvių Namų piniginis vajus, 
kuriam sudaryta komisija, ener
gingai vadovaujama S. Kuzma. 
Valdyba, taryba ir komisija lau
kia visos Toronto visuomenės 
duosnumo. Lietuvių Namai, į vi
sus reikalus žvelgdami realiu 
žvilgsniu, nesitiki ir nenori na
mus įsigyti vien aukomis. Bus 
pardavinėjami paskolos lakštai, 
apdrausti pačiu turtu, mokami 
nuošimčiai ir nustatytais termi
nais išmokama suma. Smulkes
nės informacijos bus skelbiamos 
vėliau.

Šia proga negalima nepasi
džiaugti, kad dar vajui neprasi
dėjus su pirma tūkstantine atė
jo V. Petraitis, o pirmoji iš jau
nimo įstojo Lietuvių Namų nare 
ir davė pradžiai $500 J.Ren- 
kauskaitė. Tai pirmos gražaus 
pavyzdžio kregždės. Lietuviš
kas ačiū!
Toronto Lietuvių Namų valdyba

Brangiai Mamytei
mirus, sūnų JUSTINĄ LAURECKĄ ir jo šeimą nuošir

džiai užjaučia bei. kartu liūdi —

O. Rumbutienė

J. O. Rumbučiai

a

V. Em. Mikaloniai

A. J. Gedrimai

Brangiai Mamytei
Lietuvoje mirus, OLGAI PRANCKŪNIENEI ir jos vyrui

SIGITUI reiškiame nuoširdžią užuojautą —

Irena ir Petras 
ČiurNai

Brangiai MAMYTEI

Lietuvoje mirus, OLGĄ PRANCKŪNIENĘ ir jos vyrą

SIGITĄ giliai užjaučia —

J. J. Šarūnai .

tytojai kviečiami kreiptis raktu Į “TŽ” redakciją įvairiais 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba ~TZ*.

Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių“ skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai- 

klausimais, į

368-
6813

KLAUSKITE- 
PATARSIM-PADESIM

Atvykau Kanadon 1949 m. Su savim atsivežiau Įvairių pašto 
ženklų rinkinį, vertą keletą tūkstančių dolerių. Išvykimo dokumen
tuose buvo klausimas apie turimus pinigus, bet nebuvo klausimo apie 
pašto ženklų rinkinį. Taip pastarasis ir liko neįrašytas. Dabar tą rin
kinį pardaviau. Ar reikia už JĮ mokėti mokesčius? P., Toronto.

Pasiteiravus pajamų mokesčių inspekcijoj, buvo paaiškinta, kad 
mokesčių mokėti nereikia, jeigu tai buvo tiktai mėgio (hobby), o ne 
profesinis dalykas. Patartina šiuo klausimu tiesiogiai pasiteirauti mo
kesčių inspekcijoj, pateikiant tikslius duomenis.

Praėjusių metų rugsėjo mėnesį nunešiau skalbyklon dvejus marš
kinius ir niekad jų neatgavau. Juos kas nors kitas nešioja. Pagaliau 
įtikinau skalbyklą, kad nebebus Įmanoma surasti. Davė telefono nu
merį. Paskambinau, bet ten teiravosi tiktai, kaip tie marškiniai atro
dė. Susidariau Įspūdį, kad jie dar bando jieškoti. Marškinių kaina 
— po $5.50. Padėkite užbaigti šią bylą. M. P., Toronto

Jūs už tai gausite $10. Iš tikrųjų, kažkam patiko Jūsų mėlyni ir 
raudoni marškiniai, negrąžino.



Mišrios vedybos okupuotoje Lietuvoje
Kiek mišriose šeimose gimusių pasirenka lietuvių tautybę?

ALGIRDAS GUSTAITIS
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ATEISTAS KALTINA "PERGALĘ
AL. GIMANTAS

Ne tik užsieniuose, bet ir oku
puotoje Lietuvoje pasitaiko miš
rių vedybų. Kartais bandoma 
surasti pateisinimų, kodėl gana 
daug mišrių vedybų būna JAV- 
se ir kituose kraštuose. Kaikas 
teisina, esą gyvenant, mokantis, 
dirbant pas svetimuosius ir tarp 
svetimųjų taip kartais atsitinka, 
žinome, tvirtos valios lietuvių 
mišrios Šeimos padidina lietuvių 
skaičių, nes antroji pusė prade
da kalbėti lietuviškai, kaip ir jų 
vaikai. Kartais mišrios seimos 
duoda net geresnių pavyzdžių 
nei grynų “dypukų” vaikai.

Mišrių vedybų klausimo už
sieniuose, berods, niekas pilniau 
nenagrinėjo, o reikėtų. Reikėtų 
tokias šeimas registruoti, jas 
nuolatos lankyti, bandyti jose 
palaikyti lietuviškumą ir 1.1.

Olęup. Latvijoje buvo paskelb
tas Ludmilos Terentjevos 
straipsnis “Zinatne un techni
ka” leidinyje 1970 m. nr. 8 
(121). Jį į anglų k. išvertė prof. 
Gundar J. King ir atspausdino 
“Bulletin of Baltic Studies” 1970 
m. 4 nr. 5 — 11 psi. Duodami 
mišrių vedybų palyginimai iš vi
sų trijų pavergtų Baltijos vals
tybių sostinių — Talino, Rygos, 
Vilniaus.

L. Terentjeva yra direktorė 
“Etnograhic Institute of the 
Academy of Sciences of the 
USSR” (taip verstame straips
nyje rašoma). Žinias ji pradėjusi 
rinkti 1949 m. Paskelbtos ketu
rios palyginimų lentelės 1960— 
1968 m. laikotarpio. Trečioji 
lentelė duoda mišrių vedybų % 
% lytimis:

Vilnius
vyras/žmona % 
lietuvis/rusė 57.0 
rusas/lietuvė 43.0 
lietuvis/lenkė 76.0 
lęnkė/lietuvis 24.0

Riga 
vyras/žmona % 
latvis/rusė 50.0 
rusas/latvė 50.0

Tallinn 
vyras/žmona % 
estas/rusė 61.0 
rusas/estė 39.0

Yra duoti ir kitų tautybių 
tuose miestuose mišrių vedybų 

• skaičiai
Ketvirtoje lentelėje parodyta, 

kurią tautybę pasirinko 16 me
tų jaunuoliai, gimę mišrių tau
tybių šeimoje:

Vilnius % %
pasisakė lietuviu —52.0 
pasisakė rusu — 48.0 

lietuviu —80.0 
” lenku — 20.0

Riga %
pasisakė latviu —57.0 

rusu —43.0 
”. latviu 79.0 

lenku —21.0

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Didoka salė su scena trečia

jame augšte buvo naudojama 
gimnastikos pamokoms per lie
tingas dienas, kai kieme žaisti 
futbolą negalėdavom. šeštadie
niais salėje dažnai ūždavo bū
riai išsipusčiusių mokinių — 
berniukų ir mergaičių. Berods 
nuo 1927 metų mergaitės persi
kėlė į buvusius Seimo rūmus, 
todėl Į berniukų gimnazijos ruo
šiamus vakarėlius mergaitės at
silankydavo gal dar mieliau...

Po kokios nors programos į 
sceną susėsdavo prie gaidų pul
tų orkestro muzikantai. Vado
vaudavo dažniausiai vyresnis ir 
labiau grojimus žinąs mokinys. 
Grodavome anais laikais žino
mus ir priimtus šokius: valsus, 
polkas, suktinį, klumpakojį, pa- 
dekatrą, rečiau vengerką ar ko
kį kitą, dar senoviškesnį šokį. 
Įėjus į madą fokstrotams, šibe- 
riams, džimi, o vėliau tango ir 
rumbai, gimnazijos vadovybė jų 
neleido šokti, kietai laikydamasi 
konservatyviųjų, atseit padorių
jų šokių. Todėl vakarėliuose bu
dėdavo skirtieji mokytojai arba 
net ir pats gimnazijos inspek
torius, vėliau vicedirektorius, 
mokytojas Antanas Kaunas. To
kie budėtojai prižūrėdavo ne 
tik bendrą mokinių elgesio pa
dorumą, bet ir neleisdavo šokti 
anų laikų moderniųjų šokių.

Aišku, ypač vyresniųjų klasių 
jaunimas, šia prasme buvo jau 
“pažangus”, todėl nebenorėda
vo šokti senųjų valsų, polkų, o 
prašydavo budinčius mokytojus 
leisti jiems šokti naujuosius šo
kius. Bet dažniausiai tokie pra
šymai baigdavosi nusivylimu. 
Užtat budintieji mokytojai 
stengdavosi užimti jaunimą ra
teliais su dainomis. “Mėnesėlis 
šviečia..“šitam dideliam bū
ry ...” ir kitokios melodijos bū
davo dažniausiai vien mergaičių 
dainuojamos, o berniukai neno^ 
riai prisidėdavo..

Dažnai vakarėlių metu moki
niai prašydavo orkestrą slaptai 
pagroti modernius šokius, žino-

Tallinn %
pasisakė estu — 62.0

” rusu — 38.0
” estų-------
” lenkų------

Kiek tie skaičiai tikri, tegali
ma spėlioti. Jie toli gražu nepil
ni. Pvz. neduotas bendras vedy
bų skaičius ir kiek iš jų bei ku
riais metais buvo mišrių vedy
bų. Gal mišrių vedybų labai ne
daug, palyginus su vientautinė- 
mis vedybomis. O gal visos tos 
rusų duotos žinios yra netikros. 
Būtų galima patikėti, jei lietu
viai įstengtų tokias žinias su
rinkti ir paskelbti.

“Bulletin of Baltic Studies” 
redaktoriumi pažymėtas Dr. Ar
vids Ziedonis, Jr., Muhlenberg 
College, Allentown, Pa. 18104. 
Redaktorių sąraše yra penkios 
pavardės, kurių tarpe ir Bronius 
Vaškelis. Redakcijos patarėjų 
(Editorial Advisors) sąraše yra 
11 pavardžių, kurių tarpe viena 
lietuviška — F. Rimvydas Šilba
joris.

Minėtame rašinyje niekur ne
parašyta, kad tos trys Baltijos 
valstybės yra rusų - komunistų 
okupuotos. Rašo tik miestų var
dus. Pradedant paaiškinimus, 
sakoma: “This information co
vers data about the three capi
tals of the Baltics Soviet repub
lics — Riga, Vilnius and Tallinn 
— in the period 1960 — 1968”. 
Kodėl Ryga parašyta pirmąja iš 
eilės, kai ji yra tarp kitų sosti
nių, neaišku.

Prieš pradedant lenteles, pa
sisakoma už bolševikinę esamą 
padėtį:

“The nationality choices in 
the second generation of mixed 
families is, in our opinion, in 
strict conformity with the cur
rent ethnic processes now pro
gressing in the Baltic republics” 
(8 psi.).

Skyrelyje “Personal notes” 
paskirta dvi eilutės ir kelios rai
dės a. a. prof. dr. J. Kazlauskui: 
“Professor J. Kazlauskas, most 
brilliant of the young Lithua
nian linguists, died in Soviet 
Lithuania under unusual 
circumstances between October 
8th and November 17th, 1970”. 
Bent to leidinio lietuviai redak
toriai turėjo patikslinti. O gal 
jie tokią koegzistencinę žinutę ir 
davė?

Skelbiama, kad “Bulletin of 
Baltic - Studies” spausdinama 
I ono egz.

Kanados pašto ministeris J. 
P. Cote pristatė federaciniam 
parlamentui projektą pašto pa
slaugoms pabranginti, šiemetinį 
$113.600.000 numatomą defici
tą turės sumažinti padidintas 
mokestis už laiškų persiuntimą. 
Nuo š.m. liepos 1 d. laiškams 
reikės 7 centų ženklo, o nuo 
1972 m. sausio 1 d. — 8 centų. 
Laikraščių ir žurnalų tarifas pa
liekamas nepakeistas.

Mano ir jusu gimnazija
Nuotykiai Kauno "Aušros" gimnazijoj, kuri buvo tipiška Lietuvos mokykla

ma, be senuko Bacevičiaus ži
nios orkestras turėjo plonus są
siuvinius su keliomis naujų šo
kių melodijų gaidomis, kaip 
“Donna Clara”, “Valencia” ir 
kitais, todėl, budinčiam moky
tojui išėjus iš salės, bandyda
vo užgroti. Vėliau tiek išgudrė- 
ta, kad susiorganizuodavo spe
cialūs žvalgai, kurie sekdavo bu
dinčiųjų mokytojų žingsnius. 
Kai budintis išeidavo inspektuo
ti tamsių koridorių ir susipora
vusių mokinių, toks žvalgas at
bėgdavo prie orkestro ir sušuk
davo:

“Duokit foksą!”
Bematant orkestras iš polkos 

pereidavo į modernų fokstrotą 
arba iš valso — į tango. Tas, 
arba jau kitas, žvalgas sutartu 
“zeks!” sušukimu įspėdavo apie 
prie salės artėjantį budėtoją. 
Keliom minutėm mokinių vei
dai sužėrėdavo pasitenkinimu, 
visa salė atgydavo, o kaikurie 
spartuoliai šokdavo tango su 
įvairiausiomis figūromis, bet vėl 
orkestrui perėjus į “legalų” šo
kį, mokiniai jau nebe taip links
niai sukosi valso takte ar stry- 
pinėjo polkos tempu...

Kartą inspektorius Kaunas 
nustebo:

“Aš lyg girdėjau kitą melo
diją! Ar jūs čia nešokot fostro- 
to?”

“O, ne, pone inspektoriau! 
Juk draudžiama fokstrotą šok
ti!”

Deja, nei inspektorius, nei bu
dėtojai niekad nepatikrindavo 
orkestro gaidų... O gal tik ne
norėjo? Gal prisiminė ir savo 
laikų draudimus mokiniams 
šokti uždraustus šokius? Tačiau 
tokių gaidų niekas ir nerastų... 
Moderniuosius šokius mieliau ir 
greičiau orkestrantai išmokdavo 
groti iš atminties...

* • •

PRANEŠIMAS IŠ MONTEVIDEO

Ar atpažinsite? Tai mokiniai, baigę Toronto Maironio šeštadieninę mokyklą prieš keletą metų pažy
mėjimų įteikimo iškilmėse Nuotr. S. Dabkaus

Pas ambasadorių "liaudies kalėjime”
Ketvirtą mėnesį “liaudies ka- 

, Įėjime” kankinamas britų amba
sadorius Urugvajuje Geoffrey 
Jackson kažkur požemiuose su
sitiko su nelaimės draugu, taip 
pat miesto partizanę tupamarų 
pagrobtu urugvajiečiu vyriau
siojo teismo prokuroru dr. Gui
do Berro Oribe, o vėliau su ku
biečių žinių agentūros “Prensa 
Latina” korespondentu, kurie 
paskelbė savo įspūdžius ir pasi
kalbėjimus. Kai iš tokios skais
tyklos kalba tokia asmenybė, jo 
žodis pasklido pasauliniu mastu, 
šia proga išryškėjo ir ambasado
riaus religingumas.

Dr. Berro liudijimu, požemio 
landynėje buvo dvi celės, pažy
mėtos 9 ir 10 numeriais. Oras 
tame urve nepakenčiamai tvan
kus ir šiltas. Po kelių dienų lei
do pasimatyti su gretimos celės 
kaimynu. Saugotojai jau buvo 
įspėję, jog tai esąs britų amba
sadorius. Dr. Berro pirmu 
žvilgsniu jo negalėjo pažinti — 
buvo su ilgoka barzda, nuogas, 
suliesėjęs. Dėl slogios tempera
tūros joks drabužis nebuvo pa
kenčiamas.

Besišnekant Jackson pasirodė 
labai stiprios dvasios, nepame
tęs giedros nuotaikos nei ang
liško džentelmeniškumo, maiti
nęsis daugiausia vaisiais, gauda
vęs ir arbatos. Nors tame urve 
sunku esą pajudėti, ambasado
rius darąs gimnastiką “kanadie- 
tišku metodu”. Visai pametęs 
laiko nuovoką, kaip tokiose są
lygose paprastai atsitinka: ne
įmanoma atskirti dieną nuo nak
ties, nei pietų nuo vakarie
nės ... Bet miegąs neblogai. Dėl 
dabartinės savo padėties ir atei
ties perdaug nesirūpinąs.

Dr. Berro tvirtina: “Jackson 
yra nuostabus katalikas. Atrodo 
nepajudinamas. — Viskas yra 
Apvaizdos valioje, — sakė jis.

ANDRIUS MIRONAS

Mano mokymosi laikotarpiu 
buvo garsus jau minėtasis ma
tematikos mokytojas Jonas Ma
šiotas, tačiau humanitarinėse 
klasėse jis dėstė tik laikinai, ką 
nors pavaduodamas. Gal dėlto iš 
šio vadinamojo mokinių “pabai
sos” neteko pajusti didesnio 
spaudimo, o tik jo keistumą ir 
griežtumą. Mokiniai pravar
džiuodavo Joną Mašiotą sugal
votu epitetu “Ryba”. Kažkas pa
našaus į rusišką žodį “žuvis”. 
Gal dėl mokytojo veido bruožų, 
o gal dėl nešiojamų išpūsto stik
lo akinių, suteikiančių jam žu
vies akių išvaizdą, kai žuvis bū
na ištraukta iš vandens. O gal 
dar ir dėl jo keistai ištariamo 
matematinio termino “riba”, 
kirčiuojant pirmąjį skiemenį... 
Bet dažniausiai, ypač minint šį 
pedagogą su didesne pagieža ar 
pykčiu, mokiniai pridėdavo prie 
rusiškojo termino dar ir vokiš
kąjį vertimą, sustatydami jau 
dviaugštį epitetą “ryba-fiš”... 
Mat, mokytojas Mašiotas, be sa
vo keistybių ir ekstravagantiš
kumų rašant pažymius, turėjo 
auklėjimo metodus, kurie daž
niausiai būdavo diametraliai 
priešingi mokinių pažiūroms. 
Kaip auklėtojas kažkurios kla
sės, jis rūpindavosi ir kitų kla
sių mokinių elgesiu ar pažangu
mu moksle; neretai bandydavo 
įsiveržti ir į kaikurių berniukų 
“privatų” gyvenimą. Ypač jis 
persekiodavo labiau laisvumą 
mėgstančius ar išdykusius moki
nius.

♦ ♦ ♦

Mūsų klasėje buvo žymus mo
kinys — Aleksas Churginas. Su 
juo ir aš kurį laiką esu arti
miau draugavęs, bet kažkaip jo 
elgesys su draugais mane nuo 
jo atgrasė, kadangi jis stengėsi 
draugams primesti savo valią 

— Tai Dievo duotas man bandy
mas. Dieviškas skaistyklos ban
dymas šiame gyvenime. Turiu 
būti ramus, nes tikiu, kad viskas 
baigsis gerai. Kas pradžioje at
rodė panašu į pragarą, tapo man 
tik savotiška skaistykla, — išsi
tarė su giliu Įsitikinimu ambasa
dorius.”

Matydamas prokurorą “skais
tyklos” įspūdžių, bei sąlygų pri
trenktą, Jackson stengėsi nuo
taiką pakelti. Jam pasiūlė skai
tyti Šv. Raštą, kuri pats ambasa
dorius nuolat skaitąs, ypač psal
mes. Gavo jie ir literatūrinių pa
siskaitymų, tarp jų žinomą Gar
cia Marquez novelę “šimtas vie
natvės metų”. Dr. Beiro prisipa
žįsta jautęs gėdą dėl savo dva
sios silpnumo, bet buvęs Jackso- 
no vis stiprinamas ir guodžia
mas, kad greitai būsiąs vėl lais
vėje.

Ambasadoriaus prana šystė 
greitai išsipildė. Po dviejų sa
vaičių “liaudies prokurorai” 
tumparai vyr. teismo prokurorą 
dr. Berro paleido. Visdėlto jį .su
skubo jau taip suterorizuoti, 
kad vos tik išlaisvintas atsisakė 
savo pareigų ir išvyko kažkur 
atostogų. .Bandė dar pasiteisinti, 
esą jo tardytojai “liaudies kalė
jime” jį apgavę. Per tardymą at
virai kalbėdamas apie savo ko
legų teisininkų daromas klaidas 
ir apibūdindamas jų silpnybes 
manęs, kad tos informacijos vie
šumon neišeis, o jie kaip tyčia 
visą tai perdavę spaudai ir radi- 
jui...

Ilgame pasikalbėjime su ku
biečių agentūros korespondentu 
kalinys ambasadorius žinojo 
kalbąs su pagrobėjų bendradar
biu, tad buvo daugiau santūrus. 
Korespondentas įkyriai stengėsi 
kalinį įtikinti, kad jo suėmimas 
turįs didelės tupamarams reikš- 

bei pažiūras, o intymesniais 
klausimais būdavo ypač užda
ras. Kaip tik Churginas buvo la
biausiai mokytojo Mašioto ne
mėgstamas, gal, sakyčiau, la
biausiai stebimas mokinys, nes 
ne tik mokinių, bet ir mokytojų 
tarpe garsėjo savo meilės nuo
tykiais. Nepaprastai gabus loty
nistas, sukirsdavęs net mokyto
ją Kepalą ir dažnai iš jo gauda
vęs ne tik penketukus, bet ir 
penkis su pliusu, Churginas bu
vo visiškai abejingas matemati
kai ir yrėsi tik draugų pasaki- 
nėjimo ar rašomųjų darbų nu- 
rašinėjimo metodų dėka. Užtat 
niekas jo negalėdavo pralenkti 
širdžių užkariavimo srityje. 
Tarp kitko, net ir aš jo pasako
jimams apie meilės nuotykius 
netikėdavau... Kažkodėl savo 
amūriškumų jis mažiau jieško- 
davo gimnazisčių tarpe, domėda
vosi daugiausia kabaretų šokė
jomis, ištekėjusiomis poniomis, 
siuvėjomis ar kitokių profesijų 
moterimis, dažnai nepaisydamas 
jų amžiaus...

Kartą klasėje tuo metu pava
duodamas susirgusį bene moky
toją Račiukaitį, Jonas Mašiotas 
netikėtai paklausė Churginą:

“Klausykit, Churginai, su ko
kia ten čigone aš vakar Jus ma
čiau einan Laisvės alėja?”

Churginas, pats juodbruvis, 
maišyto su kaukaziečiais krau
jo, drąsiai atkirto mokyto
jui, norėdamas užkirsti kelią to
limesniam klausinėjimui:

“Su pussesere!”
Mašiotas sekunde tylėjo, įta

riamai žvelgdamas į garsųjį don- 
žuanėlį, paskui, tarytum užbaig
damas visą ši nemalonu jam ir 
Churginui pokalbį, nugiedojo:

“Gali būti, kad ji yra pusse
serė ... bet ne Jūsų pusseserė!”

♦ ♦ ♦

Žinoma, vyresniųjų klasių mo
kiniams jau rūpėjo antroji ly

mės tiek tarptautiniu, tiek vi
daus politikos atvejais. Tai 
esanti labai svarbi korta pa
spausti Urugvajaus vyriausybei 
ir parodyti pasaulinei opinijai, 
kad Urugvajuj esanti jau ir ki
ta vyriausybei lygiagretė jėga, dą, dėmesį patraukė vienas iš- 
veikli ir nenugalima, su kuria 
negalima nesiskaityti...

Korespondento teigimu, kali
nys ambasadorius kaikuriem jo 
teigimam pritaręs, nors ir pa
stebėdamas, kad tupamarai pa
darę taktinę klaidą jį pagrobda
mi. Jis pareiškęs vilties, kad 
Britanijos ir Urugvajaus vyriau
sybės padarysiančios kas reikia, 
kad “savo likusias gyvenimo 
dienas praleisčiau jau ne čia”. 
Jis pripažinęs didelį visų užsie
niečių diplomatų Urugvajuje 
susirūpinimą savo likimu, kad 
vieną dieną kam kitam teks bū
ti auka. “Iš ambasadorių pirma 
auka tenka būti man. Ką darysi; 
priimu tai su filosofiniu nusitei
kimu“. K. .
■ 1: <4.
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tis, pasimatymai, na, ir visa 
jaunystės romantika. Todėl to
kio “Ryba-fiš” kišimasis į “pri
vatų” mokinių gyvenimą visus 
mus pykindavo. Negalėdami ki
taip atsikeršyti šiam keistuoliui 
mokytojui, mokiniai bent jo ka
rikatūras piešdavo ne tik kla
sės lentoje, bet ir ant sienų, 
tvorų, ne tik gimnazijos rajone 
— kone visame Kaune! Karika
tūra susidėdavo iš kelių brūkš
nių, vaizduojančių ilgokus Ma
šioto plaukus, ilgesnės nosies, 
su juodų rėmų akiniais ir ko
ne į kaklą sueinantį smakrą.

šeštoje klasėje besimokyda
mas, su Juozu Starkum įstei
giau humoristinio turinio šapi
rografuotą žurnalėlį “Klumpę”. 
Jame, ši karikatūra be jokio 
parašo dažnai pasirodydavo, o 
ką jau besakyti apie turinį, kur 
visada daugiausia gnaibomas, 
pašiepiamas ar pamėgdžiojamas 
būdavo tik garsusis “Ryba-fiš”.

♦ * ♦

Labai ryškiai atsimenu vieną 
epizodą su lotynistu Kepalu.

Kažkurią dieną jis buvo per- 
mažai uždavęs išmokti, todėl, 
keliem mokiniam, žinoma, su 
mano “informacijos biuro” pa
galba, sėkmingai pamoką atsa
kius, liko dar keliolika minučių 
ligi pamokos pabaigos. Norint 
išvengti nelaukto iššaukimo, 
o kartu ir išsinerti iš kasdienos 
pamokų rutinos, kažkas, berods 
Kęstutis Vokietaitis, pasiūlė mo
kytojui, kad jis papasakotų apie 
pirmąjį pasaulinį karą. Mat, mo
kiniai žinojo, jog Kazys Kepalas 
yra buvęs Lietuvos kariuomenės 
savanoris, baigęs karo mokyklą 
ir dalyvavęs kautynėse karinin
kas.

Pasirodo, mes pataikėme į 
mūsų lotynisto silpnąja vietelę! 
Jis nepaprastu užsidegimu ėmė 
pasakoti visą I pasaulinio karo 
situaciją mūsų krašto ribose, pa
liesdamas stambesnes rusų-vo
kiečių kautynes Rytprūsiuose, 
pereidamas ir į mūsų nepriklau
somybės kovas.

(Bus daugiau)

Negalima sakyti, kad ateisti
nės propagandos monopolį turi 
vien sovietai. Matome patys, 
vakaruose gyvendami, kad ir 
čia ateistinio sąjūdžio dėka ir 
pastangomis net ir maldos kal
bėjimas (augščiausiojo teismo iš
aiškinimu) viešosiose mokyklose 
yra draudžiamas, nes laikomas 
priešingu konstitucijai. Neliko 
abejingi ateistiniai sluogsniai ir 
skrydžių mėnulin metu. Jie vyk
dė ir tebevykdo plačią akciją, 
kad amerikiniai astronautai, 
skriedami erdvėse, nekalbėtų 
jokių maldų, neskaitytų Šv. Raš
to ištraukų. Ir toliau nepapras
tu uolumu kovojama už religi
jos ir paties Dievo vardo išme
timą iš betkurios viešosios funk
cijos. Jei to dar nepasiekė, gir
disi šauksmai, kad pažeidžiamos 
jų, kaip piliečių, teisės, prie
vartaujama jų sąžinė, įsitikini
mai ir jausmai. Kad ir kaip 
keista, tos pačios teisės jie ne
nori pripažinti kitaip galvojan- 
tiems, nors tokių yra neabejoti
na dauguma.

Sovietuose ateizmas yra ne at
skirtas, bet pajungtas valstybei 
ir jos visai sistemai. Stengia
masi visur ir visada viešajame 
gyvenime tai pabrėžti ir, jei 
įmanoma, brautis net j asme
ninę piliečių aplinką. Besklai
dant išeivijos komunistinę spau- 

spausdintas laiškas redakcijai, 
kuriame autorius rėžia būdin
gus priekaištus okupuotoje Lie
tuvoje leidžiamam “Pergalės” 
žurnalui, kaltindamas jį nenuo
seklumu ateistinėse pastangose.

Naujos konstitucijos belaukiant
NORMAN CAMPBELL,

Kanados parlamento konstitu
cijos komitetas yra gavęs pa
reiškimų, kad centrinės etninės 
organizacijos turėtų gauti fede
racinės vyriausybės finansinę 
paramą, šiaurės vakarų Kvebe
ko ir šiaurės vakarų Ontario uk
rainiečių kunigas Leo Caika taip 
yra pasakęs: “Daugiakultūris ir 
daugiakalbis krašto atspalvis tu
ri būti pripažintas ir užtikrin
tas. Kanados konstitucijoje turi 
atsispindėti šiandieninė realybė, 
o ne praeitis. Visos etninės ir 
kultūrinės grupės, gyvenančios 
Kanadoje, turi turėti teisę ne 
tik gyventi kaip tokios, bet tu
rėtų būti valdžios skatinamos 
finansine parama ugdyti savo 
kultūrą ir kalbą taip, kaip 
yra remiama prancūzų kalba ki
tose už Kvebeko provincijose. 
Federacinė ir provincinės val
džios turėtų etninių kultūrų vys
tymąsi užtikrinti finansine pa
rama. Kitaip tariant, jos turėtų 
teikti finansinę paramą centri
nėms etninių grupių organizaci
joms: Kanados ukrainiečių ko
mitetui, Kanados lenkų kongre
sui, Kanados žydu kongresui ir 
t.t.”

Kunigas John Zivku (Timins
Šv. Marijos ortodoksų parapi
ja), kuris stebėjo pilietybės ga
vimą, pareiškė, kad daug senes
nių imigrantų negavo Kanados 
pilietybės, nes nemokėjo sklan
džiai prancūzų ar anglų kalbos.

Marcei Prudhomme (Montrea-

Atėjo povosoris, laikos skristi ir mono lėktuvui... J. Ligeris

Anonimu “Senas ateistas” tepa
sirašęs laiško autorius neaugš- 
tu stiliumi barsto savąją “išr 
mintį”:

Rašau jums truputį pyktelėjęs ir 
smarkiai nusivylęs. Nusivylęs ne ju
mis, ne “Laisve”, bet Tarybų Lietu
vos literatais. Aš visą laiką įsivaizda
vau, kad viena iš visų jų svarbiausių 
misijų, geriau, užduočių yra liaudį 
šviesti, rauti iš jų galvų religinius 
prietarus, mokslo pagalba įrodant, 
kad nėra nei dievų, nei velnių, nei 
pragaro, nei dangaus — tų visų bau
bų, kuriais dvasiškija per amžius 
gąsdina liaudį, kad ji būtų jos pa
vergėjams paklusni ir ištikima. Taip 
įsivaizdavau ... Bet štai vartau Lie
tuvoje leidžiamo žurnalo “Pergalė” 
1970 metų 11-tą numerį ir jame skai
tau Alg. Bučio straipsnį “Vidinis ro
mano gyvenimas”. Ir ką gi aš jame 
randu? O gi štai ką: “GINK DIEVE! 
— Juk šiandieninis romanas taip ne
panašus į pokarinius daugiaplanius 
kūrinius ir t. t.... šiandien, DĖKUI 
DIEVUI, išties galima džiaugtis ne 
abstraktokai įsivaizduojamom pano
raminės prozos srovėm...” Nėra 
dievo, o šaukiasi jo pagalbos? Nėra 
dievo, o jam dėkoja! Kur logika, kur 
blaivus protas!

Įdomu čia tai, kad toji pati 
komunistinė “Laisvė”, mielai 
talkinanti betkurios rūšies ate
istinei propagandai, spausdiną 
jai kartais atsiunčiamus religi
nių (nelietuviškų) institucijų 
skelbimus (mokyklos, kolegijos, 
kursai, vasaros stovyklos ir 1.t). 
Mat, tokios rūšies skelbimai yra 
apmokami. Pinigas svarbiau ir 
už įsitikinimus... ‘ .

Parlamento Spaudos Galerija
lio Saint-Denis atstovas parla- 

• mente, liberalas) pareiškė, esą 
kun. J. Zivku džiaugsis kartu su 
juo, kai naujas pilietybės įsta
tymas bus pateiktas parlamen
tui. “Aš manau, ten yra padary
ta daug žymių pakeitimų, kurie 
jus pilnai patenkins”.

Jungtinis parlamento komite
tas konstitucijai pertvarkyti tu
rėjo virš 60 viešų apklausinėji
mų visoje Kanadoje. Dar daug 
jų yra užplanuota. Savo pasiūly
mus pradės rašyti šią vasarą ir 
juos pateiks parlamentui šį ru
denį.

Kvebeko atsiskyrimo galimy
bė, kaip Kvebeko tautininkai 
nori, buvo svarstyta keliuose 
posėdžiuose. Mark McGuigan 
(Windsor - Walkerville atstovas 
parlamente, liberalas), konstitu
cinės teisės profesorius, yra 
jungtinio komiteto pirmininkas. 
Jis sako, kad Britų Šiaurės 
Amerikos Akte nėra numatytą 
atsiskyrimo arapsisprendimo 
atsiskirti teisė. Kol esama kons
titucija galioja, provincijos atsi
skyrimas turėtų būti priimtas 
visų provincijų ir federacinio 
parlamento, prieš siunčiant 
Westminsterio parlamentui pa-
keisti Britų šiaurės Amerikos 
Aktą.

Komitetui bus pagrindinis 
klausimas, ruošiant pranešimą, 
ar nauja konstitucija turėtų pri
pažinti provincijos atsiskyrimo 
teisę? Canadian Scene
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RAŠYBOS REFORMA
Aleksandras Žirgulys “Literatūros 

ir Meno” 16 nr. paskelbė straipsnį 
“Rašybos tvarkymo klausimu”, siū
lantį visą eilę reformų. Autorius pa* 
brėžia, jog ir pats J. Jablonskis ne* 
silaikė vientisumo, dažnai kaitaliojo 
kaikurių žodžių rašymą, savo testa* 
mentu palikdamas “Urvinį žmogų”. 
Rašybos reformos komisiją 1929 m. 
buvo sudariusi nepriklausomos Lie* 
tuvos švietimo ministerija. 1933 m. 
buvo paskelbtas “Rašybos reformos 
projektas”, bet kažkodėl nesusilau
kė pritarimo, nes jau 1935 m. rude* 
nį mokyklos gavo įsakymą laikytis 
1922 m. Rygiškių Jono “Lietuvių kal
bos gramatikos” rašybos. Nevienoda 
rašyba skirtingose leidyklose ir laik
raščiuose buvo pastebėta ir pokary
je. Jai stabilizuoti 1948 m. išleistas 
“Lietuvių kalbos rašybos žodynas” 
nesustabdė smulkesnių dvejopybiUi 
Pvz. rašoma: kaip gi ir kaipgi, kadgi 
ir kad gi, per daug ir perdaug. A. 
žirgulys siūlo jungti visus tokius žo
džius, kaip kažkas, kažkuris, kaiku- 
ris, kaikoks, betkąs, betkuris, bet- 
koks, turbūt, galbūt ir kt. Jo nuo
mone panašų principą reikėtų tai
kyti ir neiginio “ne” rašymui: ne
geras, negerai, nevisuomet, nevisai, 
nebesveikas, nebesveikai. Beveik visi 
A. žirgulio pasiūlymai primena prof, 
dr. Pr. Skardžiaus, St. Barzduko ir 
J. M. Laurinaičio sudaryto “Lietuvių 
kalbos vadovo” principus. Rašybos 
reforma jau nekartą keliama “L. ir 
M.” savaitraščio puslapiuose. Vilties 
ateičiai teikia tolimesnis A. žirgu
lio prasitarimas minėtame rašinyje: 
“Tam darbui labiausiai tikę, tiesiog 
pašaukti yra Mokslų akademijos Lie
tuvių kalbos ir literatūros instituto 
kalbininkai. Jie ne tik turi po ran
ka didžiausias kalbos medžiagos kar
totekas, bet artimai susiduria ir su 
kalbos praktika. Kaip yra vienur pa
skelbta, .šalia gramatikos jie jau ir 
dirba rašybos reikalui. Rašyba jiems 
bus nuoseklus gramatinių tyrinėjimų 
rezultatas. Joje bus atsižvelgta ir į 
dabarties bėdas, ir į praeitų laikų pa
mokas, rasta "pusiausvyra, — to la
bai norėtume! — tarp teorijos ir 
praktikos. Mokslingumo neišsižadant, 
rašyba neturėtų būti užgriozdota ir 
naujom sunkenybėm...”

MOKYMO PROBLEMOS
Vilniuje susirinkę rajonų vykdo

mųjų komitetų pirmininkai, švietimo 
skyrių vedėjai, nepilnamečių reikalų 
ir jaunimo įdarbinimo komisijų sek
retoriai svarstė visuotinio vidurinio 
mokymo problemas. Naujoji sistema 
turėjo būti Įvesta jau šiais mokslo 
metais, šiai temai skiriamas “Tiesos” 
92 nr. paskelbtas ministerių tarybos 
kultūros skyriaus vyr. referento Leo
no Bridžiaus straipsnis “Visuotinio 
vidurinio mokymo keliu”. Autorius 
teigia: “Kasmet gerėja mokymas, 
auklėjimas, gilėja mokinių žinios, 
mažėja antramečiavimas bei mokslei
vių nubyrėjimas. VIII klases laiku 
baigia 86,5% mokinių ir vidurinę 
tęsia 82%. Tačiau ir dabar viena 
svarbiausių problemų — tolimesnis 
aštuntokų mokymas. Gerai, kad Tau
ragės, Kretingos, Radviliškio rajo
nuose planingai paskirtomi mokiniai 
i technikumus, profesines technikos 
mokyklas bei IX klases, čia gerai 
organizuotas mokinių profesinis 
orientavimas. Visi rajonai turėtų pa
sekti šiais pavyzdžiais. Daug padirbė
jo liaudies švietimo, partiniai ir ta
rybiniai darbuotojai. Tačiau nusira
minti anksti — dar laukia daug ne
įvykdytų darbų, nemaža trūkumų. 
Didžiausia bėda — mokinių pažangu
mas. Ypač jis žemas V-VII klasėse. 
Tik 82,5% aštuntokų praėjusiais 
mokslo metais sėkmingai išlaikė eg
zaminus pavasarį. O Kupiškio, Pa
nevėžio, Akmenės, Skuodo ir kai ku
riuose kituose rajonuose aštuntokų 
pažangumas po pavasario egzaminų 
siekė vos 75-78%. Dar didelis skai
čius mokinių meta mokslą, neįsigiję 
net aštuonmečio išsilavinimo. 1969- 
70 mokslo metais iš I-VIII klasių 
išstojo 7810 mokinių. Dauguma jų 
toliau tęsė mokslą vakarinėse bei 
profesinėse technikos mokyklose, 
tačiau apie 2500 visai niekur nesi
mokė...” Kaimo mokyklų skaičius 
jau yra sumažėjęs ir mažės ateityje. 
Kadangi nuo sekančių mokslo metų, 
visi IV klasių mokiniai bus pervesti 
į dalykinę sistemą, apie 14.000 turės 
persikelti į vidurines ir aštuonmetes 
mokyklas. L. Bridžius siūlo statyti 
daugiau bendrabučių ir organizuoti 
mokinių pavėžėjimą. Dalykinė moky
mo sistema kelia naujus uždavinius 
ne tik mokiniams, bet ir mokyto

Vaizdas iš dabartinio Aleksoto Kaune

jams. Augštąji išsilavinimą turi 
56,7% mokytojų, dirbančių V-IX Ida- 

• sese. Matematikos ir istorijos kvali
fikuotų dėstytojų su augštuoju išsi
lavinimu yra dar mažiau. L. Bri
džiaus teigimu, visi tokie mokytojai 
turėtų įsigyti augštąjį mokslą neaki
vaizdiniu būdu.

KELIAI IR PAKĖLUS
Žurnalo “Švyturys” šiemetiniame 1 

nr. J. Gudeliauskas rašo: “Smagu 
keliauti gerais gražiais Lietuvos ke
liais. Ypač paskutiniu naujagimiu — 
Vilniaus—Kauno magistrale. Deja, 
dažnai puiki kelionės nuotaika su
genda, žvilgterėjus į autobusų susto
jimo paviljonus. Prie jų mėtosi po
piergaliai, daugybė nuorūkų, šiukš
lių. Negana to, žiūrėk, kažkieno chu
liganiška ranka dargi išdaužiusi pa
viljonų stiklines sienas, duris, vidu
je šeimininkauja vėjas, lietus. Skau
du žiūrėti į taip nuniokotus plentų 
statinius, kurių kelininkai vien tik 
per pastaruosius trejus metu surentė 
beveik 300. Iš viso prie Lietuvos ke
lių jau įrengta per 450 paviljonų. 
Kelininkai, įrengę juos, turėtų ir rū
pintis jų išvaizda, neužmiršti, ne
palikti likimo valiai, kaip daro iki 
šiol.”

VAIKŲ VARDAI
“Švyturio” 2 nr. laiškų skyriuje K. 

Kairūkštytė rašo: “Kartą išgirdau, 
kaip papurtgalvė mergaičiukė šūkte
lėjo per gatvę: — Racpele, kur sku
bi? — Pravardė, pagalvojau, ir tiek. 
Buvau nustebinta, kai sužinojau, kad 
tai ne pravardžiavimas. Racpelė, pa
sirodo, besąs mergaitės vardas. Neži
nau, kokia iš jos išaugs mergaitė, 
mergina. Bet už vardą tėvams tai ji 
tikrai nebus dėkinga. Niekaip nesu
prantu, ko siekia tėvai, pavadinda
mi savo atžalas žemberiu, Saidų, 
Sručiu, Augliu ir dievažin kaip skam
bančiais “vardais”. Originalumo? Bet 
juk tai ne sagė, kurią galima po die
nos kitos nukišti į patį atokiausią 
kamputį. Vardas prisegamas visam 
gyvenimui ne kam nors svetimam, 
o savo brangiausiam sūneliui ar duk
relei ...” K. Kairūkštytės teigimu, 
“Civilinėse apeigose” paskeltas var
dynas esąs permažas. Reikėtų išsa
mesnio vardų sąrašo, kuriame būtų 
išaiškinta kilmė ir net reikšmė tau
tos dvasinei kultūrai. Vaikų vardai 
neturėtų kelti pašaipos.

PLEČIAMI MUZĖJAI
Kauno istorijos muzėjus savo ži

nion perėmė pagal architektės D. Za- 
reckienės planus restauruotus XV 
šimtmečio Perkūno namus, kuriuose 
prieškariniais laikais buvo Kauno jė
zuitų gimnazijos bendrabutis ir 
“žvaigždės” administracija, šiame 
senajame pastate dabar atidaroma 
nuolatinė numizmatikos paroda. 
Klaipėdos kraštotyros muzėjus papil
domas prieškarinių laikų ekspona
tais. Utenos kraštotyros muzėjus stei
gia liaudies meno skyrių, nori supa
žindinti lankytojus su Utenos, Molė
tų ir Anykščių rajonų buitimi, prade
dant archeologija ir baigiant dabarti
niais eksponatais. Telšių kraštotyros 
muzėjuje pertvarkomas viduramžių 
baudžiavos ir carinės okupacijos sky
rius. Vokiečių sušaudytos sovietų 
partizanės M. Melnikaitės muzėjuje 
Zarasuose bus įrengtas nepriklauso
mybės laikotarpį menkinantis sky
rius, kurio pagrindinis uždavinys — 
klasių kova ir, žinoma, kompartijos 
veikla, šiemet bus atidarytas Mažei
kių kraštotyros muzėjus.

PERDAUG “DAINAVŲ”
A. Laurinčiuko redaguojama “Tie

sa” ligšiolinėn redakcijos skiltin 
“Dienos aidai” įsileido ir skaitytojus. 
Pvz. balandžio 21 d. laidoj O. Mar
cinkevičienė rašo apie Dainavos per- 
didelį išpopuliarėjimą: “Kai kurioms 
parduotuvėms suteikti vardai. Sutin
kame, kad tai gražiau skamba, negu 
sausa numeracija. Bet įsismaginus 
pamirštama, kad vardai turi būti ne 
tik skoningi, bet ir išradingi. Tuo 
tarpu čia išradingumu nepasižymime. 
Pavyzdžiui, labai daug atsirado “dai- 
navų”: Kauno miesto rajonas — 
“Dainava”, kino teatras — “Daina
va”, Vilniuje — restoranas “Daina
va”, pagaliau gėrimas tuo vardu, 
tortai, Alytaus komanda irgi “Daina
va” ir t.t. Ar neužtektų Dainavos tik 
nuo seno dainingame dzūkų krašte? 
Ar nepajėgtų kiekvienas miestas sa
vo įstaigoms surasti charakteringus, 
su to miesto istorija, papročiais susi
jusius vardus? Be to, ar tikslinga tais 
pačiais vardais vadinti kino teatrus, 
restoranus ir kulinarijos gaminius?”

V. Kst.
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DELHI, ONTARIO
PAGERBTAS V. TREIGIS. Kai 

žmogus sulaukia pensijos, atrodo, 
kad jau arti mirties. Daugelis tartum 
nustoja pusiausvyros, nežino ką veik
ti: nuo lango prie lango, nuo laik
raščio prie knygos, o kartais į kar- 
čiamą ar biliardinę... Bet ne su vi
sais taip yra. Pavyzdį galima paimti 
iš p. Treigių. Kai turėjo tabako ūkį, 
tai turbūt buvo gražiausias visoj 
apylinkėj: apsodintas medeliais, ža
litvorėmis, išdažyta. Iš tolo matėsi- 
tvarka. Pardavę ūkį, jie pertvarko 
nupirktus Delhi centre namus. Jie 
Kalėdų papuošimuose laimi pirmas 
premijas, neužmiršdami, kad ir lie
tuviška trispalvė plevėsuotų. Š. m. 
balandžio 20-d. Vincas Treigis buvo 
pagerbtas “Delhi Chamber of Com
merce” kaip “Citizen of the year”— 
žymiausias tų metų pilietis, dalyvau
jant dideliame bankete visiems vers
lininkams ir tarybos direktoriui L 
M. Keith. V. Treigio fotografijos bu
vo įdėtos “Delhi News” ir “Simcoe 
Reformer”.

V. Treigis yra išrinktas į parkų 
prižiūrėtojų komitetą. Jo rūpesčiu 
pradėta paukščių prieglauda ir pie
velių su gėlynais priežiūra. Tiesiog 
nuostabu pamatyti iš apleistų krantų 
padarytą gėlyną ir daržus, aptvertą 
apsaugą paukščiams, laisvai plau
kiančius laukinius ančiukus ir žąsis. 
Gulbę kažkas pašovė.

Nesvetimi ir lietuviški darbai. V. 
Treigis dirba Liet Bendruomenėje. 
Į visokius minėjimus pakviečia sve
timuosius pasidžiaugti mūsų tauti
niais šokiais ir dainomis. Taip pat 
stengiasi, kad mūsų pastangos pa
kliūtų į spaudą. Mat, “Delhi News” 
spaustuvė kaimynystėje. V. T. yra ir 
plunksnos draugas. Kai keliaudavo 
po Floridą ar Arizoną, spaudoje pa
sidalindavo įspūdžiais. Jis daug pa
dėjo naujiesiems ateiviams, atsi- 
kviesdamas gimines ir pažįstamus į 
Kanadą. Jų skaičių jau turbūt yrai 
pamiršęs. Tik šimtai kalėdinių svei
kinimų primena, kad jie dar neuž
miršti. Miela matyti lietuvišką pa
vardę ir reiškiamą pagarbą svetimuo
se laikraščiuose, bet tą pagarbą rei
kia įsigyti darbu ir sumanymais. Tai
gi, kas sako, kad išėjęs į pensiją iš
eini iš rikiuotės, klysta. Kanadiečių 
priežodis “gyvenimas prasideda nuo 
65 metų amžiaus” ir Verutei bei Vin
cui Treigiams neabejotinai galioja.

Kaimynas
' PADĖKA

Už surengtą pobūvį mūsų 25 metų 
vedybinės sukakties proga norime 
išreikšti nuoširdžią padėką rengė
joms p.p. Lukošienei, Rasokienei ir 
Mačiulienei už įdėtą didelį darbą šį 
pobūvį organizuojant; kun. dr. J. Gu
tauskui už sveikinimus; K. Lukošiui 
už pobūvio pravedimą; G. Rugie
niu! už muzikos prižiūrėjimą; vi
siems giminėms ir bičiuliams, iš arti 
ir toli, už dalyvavimą mūsų pager
bime ir puikias dovanas bei, kurie 
negalėjo dalyvauti, prisidėjūsiems 
prie jų.

Jūsų parodytas nuoširdumas mūsų 
niekados nebus užmirštas. Dėkin
gi — Bronė ir Leonas Rutkauskai

SUDBURY, ONT.
METINIS MEDŽIOTOJŲ ir žuvau- 

tojų klubo susirinkimas įvyko M. A. 
Pranckūnų patalpose. Pirmininkavo
A. Jasiūnas, sekretoriavo J. Kručas. 
Petras Jutelis ir Alfonsas Zlatkūs ga
vo dovanas už didžiausias pereitais 
metais pagautas žuvis. Tarp kitų da
lykų buvo nutarta skirti burtų keliu 
$100 stipendiją narių vaikams, lan
kantiems universitetus. Kam laimė 
nusišypsos, sužinosim vėliau. Po to 
buvo A. Pranckūnienės paruošta ska
ni vakarienė. Jai padėjo O. Stepšie- 
nė. Loterijoj pirmos rūšies meške
rę ištraukė J. Kručas, šampano bu
telį — V. Gudrūnas, ir megztinį — 
St. Krivickas. Susirinkimas ir vaka
rienė praėjo labai gražioj nuotai
koj.

ŠAUNUS GIMTADIENIS buvo at
švęstas M. A. Pranckūnų patalpose. 
Jį suruošė A. Pranckūnienė ir V.
B. Skvereckų dukrelės savo mamai, 
įteikta vertingų dovanų su geriau
siais linkėjimais. Sudburiškis

A d vokatas

EUGENIJUS KRONAS, 

B. Sc„ B. C. L 
32 James St. So., 

Royal Bank Building, 
suite 614, 

tek 522-8781 
Hamilton, Ontario

Gegužės 15, šeštadienį, 7.30 v. vakaro,
HAMILTONO . •

JAUNIMO CENTRE, pavasario
48 DUNDURN St. N. ---

ŠOKTAI'"' ““ xAe«» « Staigmenos ir
Įėjimas suaugusiems $2.00, jaunimui S1.00 įvairus bufetas

Laukiame VISŲ iš visur!!! HAMILTONO ATEITININKAI

S HAMILTON
PAVASARIO ŠOKIUS rengia atei 

tininkai gegužės 15 d., 7.30 v.v.. Jau
nimo Centro salėje. Bus ir loterija. 
Nariai stropiai platina bilietėlius. Bi
lietėlių bus galima įsigyti ir vakaro 
metu. Dėkojame mieliems gerada
riams, kurie paaukojo tokių vertin
gų daiktų. Kol dar yra geradarių 
ir rėmėjų, tol jaunimas gali veik
ti. Laimikius loterijai paaukojo: 1. 
paveikslą — S. Šetkus, 2. paveikslą 
— E. Bildušienė, 3. radiją — dr. A. 
Balsys, 4. paveikslą — E. Bildušie
nė, 5. plokštelių rinkinį — V. Pa- 
navaitė - Stankuvienė, 6. lovatiesę — 
V. J. Seniūnai, 7. skrudintuvą — 
Kronas Real Estate, 8. elektrinį ka
vos virdulį — A. Patamsiai, 9. laik
rodį su kalendorium — Sakas Parcel 
Service. Valdyba

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
įvyksta sekmadienį, gegužės 9 d., 4 
v. p. p., Jaunimo Centro salėje. Pas
kaitininke sutiko būti dr. M. Ramū- 
nienė iš Otavos. Meninę programos 
dalį išpildys liet, šeštad. mokyklos 
vaikai, vadovaujami mokyt. Ant. 
Mikšienės. Lietuvės motinos pagerbi
mas prasidės 11 v.'pamaldomis; bus 
įneštas vainikas, pasimelsta ir atgie
dota “Libera” už daugumos vyresnių 
mūsų jau mirusias mamytes. Pagerb
kime savo motinas, dalyvaudami jų 
garbei skirtame minėjime, kurį ren
gia Bendruomenė.

KRAŠTO TARYBOS rinkimai mū
sų apylinkėje praėjo labai tvarkin
gai. Jiems sumaniai vadovavo K. Žu
kauskas. Turime išsirinkę 8 atstovus 
į Kanados lietuvių vyriausią valdy- 
mosi ir tautinės veiklos, planavimo 
organą. Šiemet į krašto tarybą ha- 
miltoniečiai rinko hamiltoniečius. 
Gaila, kad sąrašuose į paskutines vie
tas pateko ar buvo neišrinkti buvę 
patys darbingiausi ir ten daug savo 
sumanumo įnešę tarybos nariai. Tai 
rodo, kad hamiltoniškis balsuotojas 
nelabai orientavosi šituose rinkimuo
se. Atrodo, kad jis , balsavimo lapely 
kryžiukais ženklino daugiau tuos, ku
riuos geriau pažįsta ir mėgsta, o ne 
pačius pajėgiausius ir daugiausia

Šviežia mėsa — Dešros — Skanumynai
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HAMILTON — ONTARIO — CANADA 
234-288 KING STREET EAST — 528-8468 
740 UPPER JAMES STREET — 389-4113 

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA” 

21 Mafa St. East, kamb. 203, tel. 528-0511
Mokame už:Darbo valandos:

pirmadieniais 9.30 — 5 v. p.p. 
antradieniais 9.30 — 5 v. p.p.
trečiadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p. 
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak.
^fadienials 9.00 — 1 v. p.p. 
Liepos ir rugpjūčio mėn. šešta
dieniais "Talka” uždaryta. 

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame "American Travelers” čekius. Užtik
rintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.200.000

tam darbe nusimanančius bei paty
rusius žmones. K. M.

VYSK. V. BRIZGYS, grįždamas iš 
Montrealio į Čikagą, buvo sustojęs 
Hamiltono Aušros Vartų parapijos 
klebonijoje. Ta proga atsilankė ir 
keletas apylinkės kunigų, kuriuos 
vyskupas painformavo apie visą eilę 
aktualiųjų religinių reikalų, šeimi
ninkas mons. dr. J. Tadarauskas 
suruošė šaunų priėmimą.

PADĖKA
Už surengtą staigmeną mūsų 25- 

rių metų vedybinės sukakties proga 
visiems šios progos “kaltininkams”, 
kurie rengė, dalyvavo, prisidėjo, o 
p. p. V. Vitams už patalpas — nuošir
džiai dėkojam. Brangi dovana ir ši
tas netikėtumas liks amžinai mūsų 
širdyse. Jūsų —

Juzefą ir Albertas Kontrimai

PADĖKA
Už mūsų vedybinio gyvenimo 20 

metų sukakties proga balandžio 17 
d. suruoštą pobūvį-staigmeną Alinos 
ir Kazio Žilvičių namuose nuoširdžiai 
dėkojame tos šventės “kaltininkėms” 
rengėjoms: p. p. A. žilvitienei, H. 
Rickienei, A. Falikauskienei, K. Man- 
kauskienei. Ypatingai dėkojame p. 
H. Rickienei už iškepimą raguolio, 
pobūvio vedėjui A. Juodagalviui ir J. 
Mikšiui už gražią kalbą. Taipgi vi
siems ačiū už gražias dovanas: p. p. 
J. A.- Asmenavičiams, B. B. Dirsėms, 
R. J. Demil, A. Falikauskienei, K. 
Gludai, Z. L. Gečams, E. Gugienei, 
A. L Juodagalviams, K. M. Kveda
rams, V. A. Kvedarams, Z. M. Kalvai- 
čiams, B. P. Liudavičiams, A. B. 
Lukoševičiams, J. A. Mikšiams, A. I. 
Mąnkams, K. Mankauskienei, V. J. 
Narušiams, K. A. Ratavičiams, H. 
Rickienei, A. Rickui, V. J. Svilams, 
Z. Skripkienei, L. Skripkutei, J. O. 
Cirvinskams, Z. Tekorienei, A. K. 
Žilvičiams.

Dar kartą nuoširdus ačiū už Jūsų 
labai malonų draugiškumą, kurio 
niekados nepamiršime. Jūsų —

Birutė ir Jonas Sadauskai

KNIGHT RADIO & 
TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

depozitus _______________5%
šėrns ir sutaupąs _____„6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius _________ L_____ 7%
ir virš $10.000 ■ 3 metams 7% % 
Duodame: 
asmenines paskolas iš 10% 
nekiln. turto paskolas iš 8% %

J. A. Valstybės
A.A. KOMPOZ. JUOZUI STKO 

LIAI norima pastatyti paminklą Sv. 
Kazimiero kapinėse Čikagoje. Gyvie
siems ir ateinančioms kartoms tai 
būtų ženklas, rodąs kur ilsisi dainų, 
giesmių ir instrumentinės muzikos 
kūrėjas, lietuvių liaudies dainų rin
kėjas, muzikologas. Aukas siųsti Juo
zo Strolios paminklo sąskaiton Nr. 
61916-9 Chicago Savings & Loan 
Assn., 6245 So. Western Ave., Chica
go, HL 60636, USA. Paminklui sta
tyti komitetą sudaro: pirm. Donatas 
Bielskus, 6559 So. Richmond, Chica
go, HL 60629, USA. Tel. 737-4246; 
Vicepirm. Stasė Petersonienė, 2534 
W. 40th Street, Chicago, Ill. 60632, 
USA. TeL VI-71693; ižd. Irena Smie- 
liauskienė, 2519 West 39th Place, 
Chicago, IR. 60632, USA. TeL LA 3- 
7770.

JONAS ŠOLIŪNAS, buvęs “Atei
ties” žurnalo vyriausiu redaktorium, 
nuo tų pareigų atsisakė. Jo pateikta
me pareiškime spaudai sakoma, kad 
atsirado nuomonių skirtumai tarp 
Moksleivių Ateitininkų Sąjungos 
centro valdybos ir redaktoriaus.

IV DAINŲ ŠVENTĖS Lėšų Telki
mo Komitetas praneša, kad galima 
užsisakyti ložes. Ložės 6 ir 8 vietų 
kainuoja $100, 12 vietų §150. Taip 
pat priimami sveikinimai ir skelbi
mai į šventės leidinį nuo $25 iki $100 
didumo. Ložes, sveikinimus bei skel
bimus reikia užsisakyti iki gegužės 
15 d. šiuo adresu: Albertas Vengris, 
9529 S. Hamilton Street, Chicago, 
HL 60643, USA. TeL 2334345.

LITUANISTIKOS INSTITUTO su
važiavimas bus Čikagoje gegužės 29 
—31 d. d. Numatyta eilė pranešimų: 
dr. V. Maciūno — apie L. Institutą 
ir jo veiklą, dr. V. Vardžio — apie 
Pabaltijo studijas ir jų perspektyvas 
Vakaruose, dr. J. Jakšto — apie lie
tuvių istorikų darbus išeivijoje, L. 
Dambriūno — apie išeivijos lituanis
tų veiklą. Prof. W. Schmalstiego pri
statytas, prof. G. Ford kalbės apie 
neseniai išleistą anglų kalba M. Maž
vydo katekizmą ir Vaišnoro “Žemčiū
gą teologišką”. Lietuvių literatūrai 
skirtame posėdyje apie H. Radausko 
kūrybą tars žodį J. Blekaitis, apie he
rojus lietuvių grožinėje prozoje — 
dr. L Gražytė, apie lituanistinės me
džiagos jieškojimą Europoje — dr. 
A. šešplaukis. Architektūrai skirta
me posėdyje lietuvių architektūros 
problemas išeivijoje nagrinės archi
tektas Bublys.

AMERIKOS LIETUVIŲ Tautinės 
Sąjungos seimas Įvyks gegužės 29— 
30 d. d. Filadelfijoje, Sheraton vieš
butyje, 1725 J. F. Kennedy Blvd. Bus 
išklausyti veiklos pranešimai, aptar
tos ateities gairės, išrinkta nauja va
dovybė. Pokylio metu programą at
liks čikagietė estradinės muzikos dai
nininkė Vanda Stankuvienė ir neo- 
lituanų orkestras.

ATEITININKŲ ŠVENTĖ Los An
geles su pamaldomis Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje, iškilmingu su
sirinkimu ir vaišėmis bus gegužės 29.

LOS ANGELES ŠV. KAZIMIERO 
parapijos ir Marshall High School 
patalpose jaunimo šventę birželio 5- 
6 d. d. rengia lituanistinės mokyklos 
ir jaunimo grupės.

Australija
ŠEŠTADIENINĖJE MODERNIŲ- 

JŲ KALBŲ mokykloje prie Melbur
no universiteto š. m. vasario 13 d. 
buvo atidaryti lietuvių kalbos kursai, 
suorganizuoti lietuvių akademinės 
korporacijos “Romuva”. Iškilmėje 
dalyvavo ne tik lietuviai, bet ir keli 
šimtai kitų tautybių asmenų, nes šio
je mokykloje dabar jau dėstomos aš- 
tuonios kalbos. Įvadini žodį tarė mo
kyklos vedėjas Burnie P. Rymer, pri
mindamas dalyviams, kad lietuvių 
kalba yra viena seniausių modernių
jų kalbų ir kad jo mokyklai tenka 
garbė papildyti sąrašą tų institucijų, 
kuriose lietuvių kalba jau dėstoma 
Europoje ir š. Amerikoje. Apie lie
tuvių kalbos atidaromus kursus in
formavo mokytojų laikraštis “Educa
tion Gazette”, suaugusiųjų švietimo 
tarybos leidinys “The Handbook of 
the Council of Adult Education”, 
Viktorijos švietimo ministerijos ap
linkraščiai mokykloms. Kursus lanko 
34 asmenys, ne tik lietuviai, bet ir 
kitataučiai, pasiryžę pramokti lietu
vių kalbos. Kursų vedėja yra A. Ka
razijienė, kuri su J. Normantaite- 
Tender dėsto lietuvių kalbą pažen
gusiems. Pradedančiuosius lietuvių 
kalbos moko P. Songaila ir M. Bal
tutienė. Visi jie yra kvalifikuoti mo
kytojai, šią specialybę įsigiję Austra
lijoje. Modernioms mokymo priemo
nėms reikės apie $1.000. Dalį šios su
mos jau sudėjo ALB krašto tarybos 
atstovai suvažiavimo metu, o likusią
ją dalį, tikimasi, sutelks ALB apylin
kių valdybos ir visos lietuvių orga-

Rochester, N.Y.
LIETUVIAI SKAUTAI IR SKAU- 

TĘS gegužės 8, šeštadienį, 7.30 v. v., 
šv. Jurgio parapijos patalpose, 555 
Hudson Ave., rengia koncertą - va
karą. Meninę dalį atliks Montrealio 
Jaunimo Ansamblis “Gintaras”, ku
ris šiuo metu labai išgarsėjo savita, 
įdomia ir jaunatviška programa. Po 
to bus šokiai, loterija, vaišės ir kt. 
įvairybės.

Nuoširdžiai kviečiame mūsų mie
lus kaimynus iš Kanados ir artimų
jų apylinkių atsilankyti į šį neeilinį 
parengimą. Gausus atsilankymas bus 
ne tik parama rengėjams, bet ir pa
drąsinimas jaunimui. Rengėjai 

nizacijos. Aukas prašoma siųsti “Ro
muvos” lituanistinio lavinimosi fon
dui šiuo adresu: Mr. H. Antanaitis, 
4 Robert St, Nth. Balwyn, 3104, Vie, 
Australia. Viktorijos valstijos uni
versitetų ir mokyklų egzaminų tary
ba lietuvių kalbos kursams suteikė 
oficialų pripažinimą, leisdama juos 
įtraukti į baigiamųjų gimnazijos eg
zaminų pagrindinius dalykus.

SKAUTŲ VYČIŲ SUVAŽIAVI
MAS Velykų švenčių metu įvyko Sid
nėjuje. Su vyr. skautėmis surengto
je išvykoje skautus ištiko skaudi ne
laimė — Sidnėjaus tunto tuntininkas 
S. Sankauskas gavo širdies smūgi ir 
mirė ligoninėje.

Italija
ELTA • PRESS BIULETENYJE 

pernai paskelbta mons. Leonardo Gi- 
žinsko malda taip patiko italams, kad 
ją persispausdino “Parallel© 38” žur
nalas, puoselėjąs Europos sujun
gimo idėjas. Jo. straipsniai skelbia
mi keturiomis kalbomis. Maldą taipgi 
persispausdino Belgijos, Olandijos ir 
Prancūzijos laikraščiai. Minėtoje 
maldoje mons. L. Gižinskas atsklei
džia Lietuvos likimą, lietuvių tautos 
kančias sovietinėje okupacijoje.

Prancūzija
LIETUVIŠKĄ ŠEIMOS ŽIDINĮ 

Paryžiuje balandžio 24 d. sukūrė Pet
ras Klimas, jaun., su žibute Dobaite.

PASAULIO MOTERŲ SĄJŪDŽIO 
kongrese gegužės 19—23 d. d. Stras- 
burge, Europos Tarybos būstinėje, 
dalyvaus šios organizacijos tarptau
tinės tarybos narė O. Bačkienė.

Britanija
LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRA- 

TŲ PARTIJOS užsienio delegatūra 
pradėjo leisti neperiodinį žurnalą 
“Mintis”, kurio nr. 1 skaitytojus pa
siekė prieš Velykas, žurnalo vyr. 
red. — J. Vilčinskas. Įvadiniame žo
dyje redakcija žada realistiškai ir 
objektyviai vertinti pasaulio įvykius, 
laikytis tradicinės lietuvių socialde
mokratų politinės linijos, siekti Lie
tuvai nepriklausomybės ir demokra
tinės santvarkos. Minėtini straips
niai: J. Vilkaičio — “Praeityje besi
dairant”, J. Valaičio — “Lietuvos po
litinių partijų išeivijoje dabartis ir 
ateitis”, J. Va. — “Socialistų inter
nacionalas ir Lietuva”, J. Vilčinsko 
— “Socializmas Lietuvoje”, J. Pakal- 
kos — “Steigiamojo Seimo Lietuvos 
socialdemokratų frakcija” ir kt. Li
teratūrinei daliai atstovauja K. Ba- 
rėno spaudai ruošiamos knygos “Dvi
dešimt viena Veronika” ištrauka 
“Sapnai”, E. Cinzo novelė “Mergai
tė su apelsinu”, talentingosios vilnie
tės satyrikės Vytautas Žilinskaitės 
humoreska “Juokas” ir kt. žurnalo 1 
nr. turi 190 knyginio formato pusla
pių. Kainuoja $2. Spausdintas “Ni
doje”.

Belgija
STASĖ DOMINAITYTĖ-BALTUS, 

Belgijos Lietuvių Bendruomenės pir
mininkė, dešimt dienų viešėjo pas 
gimines Lietuvoje. “Gimtajame 
Krašte” paskelbtame pasikalbėjime 
ji džiaugiasi, kad Vilnius dabar yra 
lietuviškesnis nei betkada. Didelį įs
pūdi jai padarė Velykų ryto pamal
dos šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, J. 
Marcinkevičiaus “Katedros” spektak
lis Vilniaus dramos teatre, M. K. 
Čiurlionio ir A. Žmuidzinavičiaus 
muzėjai Kaune. Apie Belgiją ji pasa
kojo: “Mano paskaičiavimu, dabar 
Belgijoje gyvena apie 309 lietuvių. 
Esu Belgijos lietuvių bendruomenės 
pirmininkė, tai pora žodžių apie lie
tuvių veiklą. Bendruomenė mums 
svarbi tautiškumui išlaikyti. Susirin
kimuose pasikalbame gimtąja kalba, 
susižinome vieni kitų gyvenimo nau
jienas. Tiesa, tokie susirinkimai 
vyksta tik keletą kartų per metus. 
Turime ir lietuvių tautiniu šokių 
grupę. Joje dalyvauja nemaža lietu
viškos kilmės jaunimo dalis, priside
da ir belgai. Grupėje šoka ir mano 
vaikai, ir žentas — belgas...”

Vokietija
LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SA

VAITĖ, globojama VLK krašto val
dybos, šiemet bus liepos 18—25 d. 
d. Stuttgarto-Hohenheimo Katalikų 
Akademijos patalpose. Pagrindinė 
jos tema — 1941 m. lietuvių sukili
mas sovietų - vokiečiu karo nradžio- 
je. Paskaitininkai bus paskelbti vė
liau. Programoje dalyvaus sol. L. 
Stepaitienė, Toronto tautinių šokių 
grupė “Gintaras”, vadovaujama R. J. 
Karasiejų. Numatomi lietuviškų kul
tūrinių filmų seansai, išvykos ir 
nuotraukų parodėlė. Savaitėje gali 
dalyvauti ir ne Vokietijos lietuviai, 
bet jie turi iš anksto užsiregistruoti 
VLB krašto valdyboje ir rezervuoti 
vietas šiuo adresu: Litauische Volks- 
gemeinschaft, 684 Huettenfeld-Lam- 
perheim, Romuva, W. Germany. 
Kambarys ir maistas kainuos: stu
dentam — 50 DM, visiem kitiem — 
100 DM.

1970 METŲ ATASKAITAI buvo 
skirtas kovo 27 d. Romuvoje įvykęs 
Vasario 16 gimnazijos kuratorijos 
narių posėdis. Pranešimus padarė 
kuratorijos valdybos pirm. V. Natke
vičius ir kontrolės komisijos atsto
vas kun. A. Bernatonis. Priimta ir 
patvirtinta 1970 m. 605.489,31 DM 
pajamų-išlaidų apyskaita ir 1970 m. 
gruodžio 31 d. balansas 166.803,13 
DM. šiemetinė pajamų-išlaidų sąma
ta yra 793.500 DM. Statomas bendra
butis turės- 55 lovas mergaitėms, 72 
— berniukams. Jo statybos galutinės 
išlaidos — 1.285.000 DM. Aukų jau 
yra sutelkta apie 100.900 DM.



Pažėraitės romanas “Anapilio papėdėje”
... Anapilis esąs aukštas kalnas, į 

kurį lipa mirusiųjų šešėliai...
' Iš knygos aplanko

Rašytoja Karolė Pažėraitė 
skaitytojams yra gerai pažįsta
ma iš ankstesnių jos knygų: apy
sakos “Nusidėjėlė”, romano 
“Liktūnas”, apysakų “Didvyrių 
žemė”. Naujosios knygos pats 
vardas iškelia ir kūrinio veda
mąją idėją: yra gyvenimas Ana
pus, ir visas patirtinis dabarties 
gyvenimas tėra trapūs žihgsniai 
to Anapus papėdėje. Autorė po
etiniais vaizdais tą antgamtinę 
realybę taip paaiškina:

Dangus yra oras, neaiškus kito pa
saulio pavadinimas. Kodėl sakoma 
Anapiliu. Ana pilis, ana dagiška pi- 
Amžinais Rūmais, ar dar trumpiau— 
Anapiliu. Ana pilis, yra dangiška pi
lis... (24 psl.).

Anapilio buvimas ir veikmė 
juntama visoje knygoje, bet 
vaizduojamasis gyvenimas yra 
realus, kasdieniškas, su konkre
čiais žmonių jausmais, norais, 
silpnybėmis^ vargais, rūpesčiais, 
viltimis ir polėkiais. Ir visa tai 
autorė atskleidžia spalvingais 
brūkšniais, lyrinėmis nuotaiko
mis, įtikimų žmonių paveikslais.

Laikotarpis — Lietuvos vals
tybės atsikūrimo pradžia, 1919- 
22 metai, pilna audrų, pavojų, 
kovos entuziazmo, idealizmo, au
kos dvasios. Savanorių žygiai, 
gimnazijos suolo pakeitimas 
naujai supiltu kapu, veržimasis 
i mokslą nugalint ir pačias sun
kiausias materialines kliūtis — 
šio laikotarpio pagrindinė veik
los spalva. Laikotarpio atspalvį 
autorė atskleidžia vaizdžiai ir 
Įtikinančiai, žinoma, kai mūsų 
kritikoje vis labiau įsigali litera
tūrinis diletantizmas (Guopis, 
Reikalas. Keblys), gali atsirasti 
balsų, kurie visa tai pavadins 
fantazija, svajonėmis, deklaraci
jomis ... O iš tikrųjų tai yra šir
dimi rašyti puslapiai, reali neto
limos mūsų istorijos iškarpa, at
skleista vaizdžių pasakojimu.

Veiksmo vieta — Marijampo
lė, ypač jos gimnazija, papildant 
didžiųjų Dzūkijos ežerų (Dusios, 
Metelio, Obelijos) vaizdais, 
Šventežerio bažnytkaimio me
lancholiška idilija, Prapuntų 
dvaro ir ežero gęstančia roman
tika. Jei ežerų gamta nuteikia 
s v a j i n g a i ir 1 y r i š k a i, tai 
Marijampolės gyvenimas pul

suoja kasdienine realybe, dažnai

Lietuvės motinos veidas, išvagotas gyvenimo vargų nuo Lietuvos 
iki Siaurės Amerikos Nuotr. S. Kero

JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenės rengiama

IV Dainų šventė 
įvyks š. m. liepos 4 dieną
Amfiteatro salėje Čikagoje.
Bilietai gaunami “Marginiuose" 2511 West 69th Street, 
Chicago, III., 60629, tel. 778-4585.

Bilietų kainos: $3.00, $4.00, $5.00, $6.00 ir $7.00.
Užsakant bilietus telefonu ar laiškais nurodyti kurių kainų 
ir kiek bilietų užsakoma. Užsakyti bilietai bus rezervuoti. 
Neatsiėmus užsakytų bilietų iki š.m. birželio 15 d., jie bus 
parduoti kitiems. Kas norėtų, kad bilietai būtų pasiųsti 
paštu, tam bilietai bus pasiųsti gavus už bilietus pinigus. 
Tu? atveju bilietų užsakytojas turi atsiųsti kartu su pini
gais ir sau pačiam adresuotų voką su našto Ženklu. Siųsti 
čekius ar pašto perlaidas, ant kurių užrašvti: Pay to the 
order of Lithuanian Song Festival Committee. ADRESAS: 
2511 West 69th St., Chicago, Hl. 60629. USA. Tel. 7784585

PR. NAUJOKAITIS 

kieta ir negailestinga, su įtemp
to darbo našta ir nepriteklių rū
pesčiais. Aplinkos tikrumą au
torė ryškina net tikromis žmo
nių pavardėmis. Ten mes sutin
kame poetus: Augustaitytę^Vai
čiūnienę, J. Tilvytį-Žalvarnį, A. 
Ląstą, K. Borutą, rašytoją že
maitę, žymius kunigus: J. Toto
raitį, Dambrauską, Navicką, 
Krupavičių, Laukaitį, teisinin
kus: A. Bulotą, Bukavecką, 
skulptorių A. Aleksandravičių, 
muziką Vaičiūną, direktorius 
Daniliauską; Gustaitį, Endziu- 
laičių šeimą, Matulaičius... Ir 
visą eilę kitų. Tiesa, autorė jų 
nevaizduoja, tik pamini. Jų at
vaizdavimui reikėtų kelių kny
gų. Bet-ir jų paminėjimas suda
ro atspalvį Marijampolės kultū
riniam fonui. Tai atgimusios 
Lietuvos žymus kultūrinis cent
ras. Ši tema mūsų grožinėje lite
ratūroje dar mažai liesta. Ir mū
sų autorė į šios sietuvos gelmes 
net nemėgino pasinerti. Jos dė
mesys sutelktas į jaunimą. Į ide
alistinį gimnazijos jaunimą.

Romano centre autorė pasta
to Jonę Vingėlaitę. Jos tėvas, bu
vęs mokytojas ir draudžiamojo 
laikotarpio laikraščių bendra
darbis, jau miręs. Jos motina po 
sunkios šiltinės ligos mažai pa
jėgi ką nors veikti. Jonę ir jos 
motiną globoja seneliai, šiaip 
taip besiverčią iš mažučio ūkelio 
Šventežeryje. Mokslus Jonė pra
dėjo Voroneže, tęsė Maskvoje, 
paskui Marijampolėje, gaudama 
šiek tiek pavalgyti prieglaudos 
valgykloje. Paskui šešiolikos 
metų mergaitė jau kaimo moky
toja Dzūkijoje. Metų sutaupyta 
mokytojos alga vėl leidžia grįžti 
į gimnaziją. Ir vėl tik metus. Ta
da susiranda tarnybą, kad du 
broliai galėtų išeiti (jos išlaiko
mi) mokslus, o tada jau jie pa
remsią seserį tolimesniam 
moksle. Lyg tam miško tanku
myne vienas medelis padeda ki
tam stiebtis į saulę ... Jonės 
charakterį autorė atskleidžia su 
jautriu subtilumu. Tai poetiškos 
sielos mergaitė;’jautri gamtai ir 
aplinkai, nedrąsi tarp žmonių, 
sunkiai savo vidaus pasaulį atve
rianti kitiems, save išsakanti die
noraštyje, poezijos posmuose, 
dainuodama. O balsą turi auksi
nį! Tik dėl savo nedrąsos į pla
tumas ji neišeis ... Ir meilė pa
bunda Jonės širdyje! Bet ir ji 

S
R

tokia tyli, giliai slepiama, tik 
kančią ir svajones tekurianti... 
Ir dar Jonė turi retą žmogaus 
prigimties bruožą — nujausti 
įvykius, telepatiškai pajusti ar
timus asmenis. Net jos meilės 
santykiai (grynai platoninėje 
plotmėje) su giliai jos pamiltu 
tauriu jaunuoliu Jurgiu Tauru 
yra savotiškai keisti. Telepatiš
kai ji jaučia Tauro meilę, skęsta 
skausiriingose svajonėse, bet su
sitikusi mylimąjį, net kai jis pa
rodo kiek iniciatyvos atsiskleis
ti, Jonė negali žodžio ištarti. 
Kažkas ją viduje paralyžuoja. 
To “kažkas” buvimą Jonė jaučia 
visai realiai, beveik fiziškai. At
rodo, kad ir Tauras tos Jonėje 
glūdinčios paslaptingos jėgos 
yra veikiamas: Jonės artumoje 
darosi pasyvus, iš tolo jos ilgisi.

Jurgio Tauro asmuo nėra au
torės taip atvirai atskleistas 
kaip Jonės. Tai labai gabus, kil
nus, veiklus, daug žadantis jau
nuolis. Aktyvus visuomenės vei
kėjas, gabus mokinys, ateitinin
kų ideologijos nešėjas gyveni- 
man savo paties pavyzdžiu. Jau 
baigęs gimnaziją, prieš išvykda
mas į užsienį studijuoti, pikta
dario nužudomas paežerėje ne
toli tėviškės. Iš aplanko sužino
me, kad autorė čia vaizduoja 
Jurgį Krasnicką, kuris panašiai 
buvo nužudytas. Tą patį nužudy
mą vaizduoja ir kitas romanas 
“Antroji banga”. K. Pažėraitei 
pavyko tą skaudų tikrovės įvykį 
geriau įvilkti į menines formas.

Ir antraeiliai veikėjai atvaiz
duoti gyvai, įtikimai. Bene spal
vingiausią po Jonės senelė: po 
šiurkštoka išore, kandžiu liežu
viu, kieta valia skaitytojas pa
junta jautrią sielą (scena su šil
ta skara, jautrumas dukraitei, 
kai ši išeina broliams duoną už
dirbti). Seneli? — pasyvus, švel
naus būdo, gal ir Jonėje rastu
me atsigimusių jo bruožų. Ja
dzė, Kleopą, Albina, Juoze — 
Jonės atsitiktinės draugės. Sa
kome: atsitiktinės, nes jų vidaus 
pasauliai labai skiriasi nuo Jo
nės jausminio gilumo, nuo jos 
lyg atitrūkimo nuo konkrečių 
dienos reikalų. Atskirą epizodą 
sudaro Prapuntų dvaro žmonės. 
Kompoziciniu atžvilgiu šis epi
zodas romanui mažai reikalin
gas, nes Jonės įvykiuose jis be
veik neįsijungia. Tačiau savyje 
jis labai spalvingas ir reikšmin
gas. Atsikūrusios Lietuvos gyve
nime aplenkėjęs bajorijos luo
mas dėl atgyvenusių išorinio eti
keto formų saugojimo darosi 
tiesiog juokingas. Dar juokin
gesnį atrodo dvare susirinkę pa
sipūtę svečiai. Bet gyvenimas ei
na, leisdamas ir tokiam dvarui 
pasilikti naujoje demokratinėje 
valstybėje. Juk ir ponia pati pa
sipjauna šėko savo žirgui (tegul 
dar ir su pirštinėmis), d jos duk
ros jau tikros darbininkės, su- 
grubusiom rankom.

Romanas sudėtas iš 39 gabalė
lių, turinčių antraštes. Nevisi tie 
gabalėliai vienodai tampriai su
sieti apie pagrindinę ašį — apie 
Jonės ir Jurgio tylios meilės is
toriją. Tokių, kaip Ružavas laiš
kas, Paslaptingas balnas, Mari
jos pilis, Nenoriu jokių cvilikų, 
jei jų nebūtų, visai skaitytojas 
nepasigestų. Savo kompozicija 
romanas yra mozaikinis. Daugu
mas tų akmenėlių yra šiltų spal
vų. Ta vidaus šiluma autorė ir 
patraukia skaitytoją. Mes mielai 
keliaujame su Jone Dzūkijos pa
ežerėmis, įsiklausome į šilelių 
ošimą, bangų šiurenimą, stebi
me saulėleidžių spalvas, perbė
game mergaitės dienoraščio 
puslapius, jos nesudėtingus, be 
pretenzijų eilėraščių posmelius, 
jos dainų’ repertuarą, jos atsi
skleidimą gamtai ir svajonėms. 
Gal kiek sunkiau mus įtikina Jo
nės telepatijos savybės, tas ją į 
pasyvumą stumiąs “kažkas”, 
juoba, kad tuo pasyvumu lyg už
sikrėtęs atrodo ir energingasis 
Tauras.

Romano kalba sklandi, gyva, 
vaizdinga, lengvai plaukianti, tu
rinti išvidinį ritmą. Randame 
pasigrožėtinų posakių kiekvie
name puslapyje. Čia tik keli pa
vyzdžiai: “Taip, žodžių nesude
ginsi. Jie ir pro pelenus išlenda” 
(52 psl.). “Nes pasimokė, kad 
vogdamas gausi tiek naudos, 
kiek čigonas iš mėnulio šilu
mos” (59 psl..). “Nešk, žmogau, 
kantriai savo naštą. Net sliekas, 
ir tas supranta, jog niekas jam 
nepadės šliaužti” (179 psl.). “Jo
nės akys apsiniaukė, kaip ežero 
vanduo prieš lietų” (208 psl.). 
“Sako, kad saldūs žmonės 
minkštai kloja, bet kieta miego
ti” (239 psl.). “Tegul jis eina ba
lų deginti” (253 psl.).

Karolė Pažėraitė, ANAPILIO 
PAPĖDĖJE. Romanas. Išleido 

' Lietuviškos Knygos Klubas Či
kagoje 1971 m. Aplankas dail.
Giedrės Vaitienės. 286 psl., kai- 

* na $5.00.

Pirmyn, Jaunime! nr. 3(35), 1971 
m. balandžio 25 d. Toronto mokslei
vių ateitininkų neperiodinis laikraš
tėlis. Kaina — $1. Viršelio nuotaru- 
ka — Almio Kuolo. 2 psl. iliustra
cija — Vyto Pranaičio. Gaunamas 
pas redaktorę Rūtų čepaitytę, 436 
Renforth Dr., Etobicoke, Ont.

Dail. Antanas Tamošaitis Žvaigždė (tapyba)

DAILININKO TAMOŠAIČIO PARODA
Ar nekeista? Prieš dvidešimt 

metų dail. A. Tamošaitis gyveno 
Monirealyje. Teisingiau pasa
kius, “siautė” Montrealyje, nes 
anuomet YMCA International 
(joje Tamošaičiai buvo atidarę 
savo studiją) buvo lyg ir savotiš
ka ramovė ar moterų seklyčia, 
kur virė gyvenimas, būrėsi žmo
nės. Tačiau netrukus Tamošai
čiai išsikėlė į Ontario, “užsika- 
sė” Kingstone, nors Montrealio 
neišsižadėjo — dažnai lankyda
vosi. Ir keista — per visą tą dvi
dešimtmetį nesusilaukėm Tamo
šaičio parodos. Rengė Windso
re, Otavoj ir kitur, bet Montrea- 
lin vis neprisiruošdavo. Visdėlto 
jo kūrybinis atjaunėjimas neli
ko montrealiečiams nepastebė
tas — daugelio butus puošia jo 
grafikos ir tapybos -darbai, arti
mi lietuvio išeivio sielai.

Todėl džiugi buvo žinia, kad 
dailininkui pavyko gauti Arts 
Club Gallery patalpas, kur nuo 
balandžio 27 iki gegužės 14 
vyksta jo paroda. Nepažįstan
čiam Montrealio galerijos pava
dinimas nedaug ką sako. Tai 
orus klubas miesto centre, nuo 
seno turtingam kvartale, kuria
me yra susispietusios ir.kitos ži
nomesnės meno galerijos. Pa
ties klubo istorija sena. Daug iš
kilusių dailininkų yra rodę tenai 
savo kūrinius, ries klubui pri
klauso įvairių šakų meną mylin
tys žmonės. Jų patalpos betgi 
nėra idealios Tamošaičio dar
bams. Pernelyg ankštos, niūro
kos, medžiu apkaltomis sieno
mis, jos kažkaip prigesino reika
laujančių erdvės Tamošaičio pa
veikslų skambesį. Dvarponiškoj 
anglosaksinėj aplinkoj Tamošai
čio kūryba dvelkė egzotika.

Lietuvį lankytoją kiek stebi
no “moksliški”, “sufilosofinti” 
paveikslų pavadinimai. Visokį 
“Message”, “Illusion”, “Mira
ge”, “Motion”, “Impression”, 
“Observation” ir panašūs. Ką 
tau sako pvz. pavadinimas “tra
dition”, kai stebi čipsintį paukš
telį, gėlę, saulutę močiutę ir mė
nulio puslankį? Juk tai tautodai
lės motyvai — kraičio skrynių, 
kuparėlių piešinuko stilizacija. 
Na, gal' tautosakos ataidįs — 
“Mėnuo saulužę vedė pirmą pa
vasarėlį ...” Kitataučiui kitaip.

Atsiųsta paminėti
Canadian Ethnic Studies. Bulletin 

of the Research Centre for Canadian 
Ethnic Studies, vol. 1, no 1. Edited 
by Alexander Malucky. Published at 
the University of Calgary, Alberta, 
Canada.

Ateitis, 1971 m. kovas, 3 nr. Re
dakcija: J. Soliūnas, K. Girnius, A. 
Norvilas, A. Zailskaitė. Administra
cija: 7235 S. Sacramento Ave., Chi
cago, Ill. 60629, USA.

Lietuvos Pajūris 1970 m. 4(38) nr. 
Leidėjas — Kanados M. Lietuvos Bi
čiulių Draugijų centro v-ba. Vyr. red. 
A. Lymantas. Adresas: 5260 — 10th 
Ave., Rosemont, Montreal 405, P.Q., 
Canada. Išeina keturis kartus j me
tus. Metinė prenumerata $2.

Lietuva. Filatelistų draugijos biu
letenis. 1971 m. kovas-balandis 2 nr. 
(146). Redaguoja Eugenijus Petraus
kas, 7742 So. Troy St., Chicago, Ill. 
60652, USA. Metinė prenumerata $5.

Ateitis nr. 2, vasaris. Lietuvių ka
talikiškojo jaunimo žurnalas, leidžia
mas Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos. Administratorius — J. Polikai- 
tis, 7235 So. Sacramento Ave., Chi
cago, Ill. 60629, USA.

Jis veikiau sumėtys pėdas, jei 
sakysi jam “Tradition”. Aha, 
tai Europa, iš kur atsibastė jo 
“old man”, tai istorinės miglos, 
kultūriniai toliai.

Visų tų pavadinimų tikslas, 
matyt,’ir buvo padėti kitataučiui 
suvokti ne vien Tamošaičio ta
pybos savitumą, bet ir mūsų 
liaudies meno išskirtinį pobūdį, 
žemdirbių tautos jausmines bū
senas, jos meditacinę rimtį, jos 
naivų, bet tikrą, nuoširdų dziau- 
gimąsi tuo, kas gyva, kas želia, 
auga, šakojasi.

Kaip primena katalogo pra
tarmėj poetas H. Nagys, A. Ta
mošaitis yra kruopščiai išstudi
javęs mūsų liaudies meną: neži
nomų audėjų, kalvių, dievdirbių, 
liaudies meistrų kurinius. Jis 
yra gerai susipažinęs su jų sim
boliais, spalvų deriniais, Kompo
zicine struktūra. Kažin tačiau ar 
būtų teisinga sakyti, kad Tamo
šaičio kompozicijos tėra vien 
liaudies ornamentikos stilizuo
tas padidinimas. Be abejonės, 
jose esama iliustratyvumo, są
moningai pabrėžto dekoratyvu
mo, statiškumo. Yra net vitraži
nio elemento, kur lūžtančios 
“šlubo žaibo” linijos pernelyg 
dramatiškai skaldo spalvines 
plokštumas (“Mirage”). Nesino
rėtų teigti, kad visuose darbuo
se Tamošaičiui pavyko rasti vie
nodai sėkmingą meninį sprendi
mą (išstatyti darbai telkė įvai
riais laikotarpiais pieštus kūri
nius; paroda buvo apžvalginė ir 
įvairi). Kaikuriuose darbuose 
dailininkas, atrodo, pernelyg pa
brėžia spalvinius akcentus, pa
gausindamas raudonu, nepajieš- 
kojęs gyvesnės faktūros. Meta
mas! kaikur į eksperimentinę 
ekstravaganciją. Tokia pagunda 
draminti pastebima pvz. “puokš- 
tinėse” susiliejančių spalvų bei 
formų kompozicijose, juo 
labiau, kad jos pavadinamos 
įtaigiu “Colusion”. Taip, Tamo
šaičio paveikslams kaikada ne
stinga šaltoko dekoratyvumo, ta
čiau jo tapybinės vizijos neuž
simiršta — pasiveja žiūrovą.

Susigyvenusio su liaudies kū
ryba A. Tamošaičio paveiksluo
se yra daug tylios rezignacijos ir 
vienatvės, kurias anksčiau ar 
vėliau žiūrovas pajunta. Esama 
vidinio pasaulio, , kurio vientisu
mas atsiskleidžia ypač tuose 
darbuose, kur dailininkas grįž
ta mintimis į vaikystės pasaulį. 
Daugelį jo drobių ir norėtųsi va
dinti pasaka, legenda. Tokiom 
laikytumėm paveikslą su stir- 
niuku, daržinių detales, Klaipė
dą. Nėra tai paveikslų pavadini
mai. Taip juos prairiinė patys 
lankytojai. Nėra tai realistinės, 
trūnijančių sienojų daržinės ar 
varpinės, nei Klaipėdos uosto 
reali buitis. Tai vidiniai Tamo
šaičio peizažai, užtat kur kas tik
resni. Juose Tamošaičio teptu
kas išgauna mašastinį švytėjimą, 
romantiškus kontūrus ir šilimą.

Nors dailininkas nežymi dar
buose datų, atrodo, kad jis suka 
į džiugesnių spalvų derinius 
(“Robot”, Abstract”),' išraiškes
nės faktūros jieškojimą. net į 
abstraktumą, ir pasiekia įdomių 
rezultatų.

Parodos atidaryman susirinko 
gražus būrelis svečių ir ilgai nc- 
siskirstė dalindamiesi savo įspū
džiais. Visu padėka priklauso 
dr. S. Daukšai, kurio dėka pavv- 
ko susilaukti MOntrealyie šio 
kultūrinio įvykio. V. A.’J.
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C KlIlTdliMJI; VEIKLOJE
“DRAUGO” ROMANO XXI KON

KURSUI rankraščių laukiama iki š. 
m. lapkričio 1 d. Siužetą, užpildantį 
nemažiau kaip 200 romaninio forma
to puslapių, pasirenka patys autoriai. 
Slapyvardžiu pasirašytus rankraščius 
su autoriaus pavarde ir adresu atski
rame užklijuotame voke siųsti šiuo 
adresu: Dailiosios prozos konkurso 
komisijai, “Draugas”, 4545 W. 63rd 
St., Chicago, Ill 60629, USA. Laimė
tojui skiriama jau tradicine tapusi 
dolerių tūkstantinė. Bus atplėštas tik 
konkursą laimėjusiojo vokas. “Drau
gas” pasilieka teisę be papildomo ho
noraro skelbti premijuotą romaną sa
vo puslapiuose ir išleisti atskiru lei
diniu. Su konkurso nelaimėjusiais 
jo dalyviais bus tariamasi atskirai.

IV DAINŲ ŠVENTĖS suaugusių 
jungtinio choro dirigentais pakvies
ti: Petras Armonas, Bronius Budriū- 
nas, Bronius Jonušas, Algirdas Ka- 
čanauskas, Vincas Mamaitis ir Vaclo
vas Verikaitis. Dainų šventė įvyks 
liepos 4 d. Čikagoje, International 
Ampfiteatre.

DAIL. V. K. JONYNO apžvalginę 
40 metų kūrybinio darbo parodą ge
gužės pabaigoje Niujorko Kultūros 
Židinyje rengia skautams remti ko
mitetas. V. K. Jonyno ankstyvesnei 
grafikai atstovaus Donelaičio “Me
tų”, Goethes “Verterio”, P. Merimee 
“Lokio” iliustracijos ir V. Vokietijai 
sukurti pašto ženklai. Parodoje taip
gi bus piešinių, akvarelių, litografi
jų, vitražų, aliuminio ir bronzos 
skulptūrų, atstovaujančių paskutinie
siems V. K. Jonyno darbams įvairio
se šventovėse.

NIUJORKO PACE KOLEGIJOS 
profesoriams ir studentams paskaitą 
“Trys prancūzų simbolistai — Ver
laine, Rimbaud ir Mallarme” skaitė 
prof. dr. A. Šlepetytė-Janačienė.

DETROITO LIETUVIŲ NAMUO
SE buvo surengta du savaitgalius 
trukusi mėgėjų dailininkų tapybos, 
grafikos, keramikos, mozaikos, me
džio drožinių ir audinių paroda. Da
lyvavo 18 dailininkų: V. Balynienė, 
J. Baublys, J. Beržanskytė, A. Butkū- 
nienė, I. Černiauskaitė-Christou, A. 
Grigaitis, J. Jasiūnas, A. Jonynienė, 
J. Kavaliauskas, K. Kodatienė, S. 
Petravičienė, A. Petrauskaitė, A. 
Stauskas, P. Zaranka, R. Zotovienė, 
D. Jurgutienė, I. Vizgirdaitė ir E. 
Rastenienė. Parodą suorganizavo St. 
Butkaus šaulių kuopa.

“DIRVOS” NOVELES KONKUR
SO vertintojų komisiją sudaro: pirm. 
Leonardas Andriekus, Paulius Jur
kus, Pranas Naujokaitis, dr. Pranas 
Bagdas ir “Dirvos” atstovė Emilija 
Čekienė. Paskutinė data novelėms 
siųsti — š. m. rugsėjo 1 d.

TARPTAUTINĖJE DAILĖS PA
RODOJE Adelaidės Elders parke, 
Australijoje, dalyvavo šiame mieste 
gyvenantys lietuviai dailininkai — J. 
Pocienė, A. Dumčius, Birutė ir Žibu
tė Vesterbergorytės.

SOL. VIOLETA ČIŽAUSKAITĖ- 
BALČIŪNIENĖ, sopranas, balan
džio 17—18 d. d. atliko ponios Gobi- 
neau vaidmenį Gian Carlo Menotti 
dviveiksmėje operoje “The Medium”, 
kurią Brandeis universitete, Walt
ham, Mass., statė Cambridge operos 
teatras.

JUOZAS KRALIKAUSKAS, To 
ronte gyvenantis rašytojas, užbaigė 
Mindaugo laikams skirtą romanų tri
logiją. Pirmieji du romanai — “Tit
nago ugnis” ir “Mindaugo nužudy
mas”, išleisti Čikagoje 1962 ir 1964 
metais, buvo atžymėti “Draugo” kon
kurso $1.000 premijomis. Juose buvo 
atskleistas karaliaus Mindaugo įsi
galėjimas ir jo tragiška mirtis. Tre
čiojo romano “Vaišvilkas” pagrindi
nis veikėjas yra Mindaugo vyriausias 
sūnus vienuolis Vaišvilkas, jo dvasi
nė drama keršto už tėvo nužudymą 
šešėlyje. “Vaišvilką” išleis Lietuviš
kos Knygos Klubas Čikagoje.

LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUN
GOS R. Čikagos skyrius kultūrine po
piete pagerbė Australijoje prieš Ka
lėdas mirusį rašytoją ir feljetonistą 
a. a. Pulgį Andriušį. Paskaitą apie 
jo gyvenimą ir šakotą kūrybą skaitė 
Mečys Valiukėnas, ištraukas iš kny
gų “Tipelis” ir “Anoj pusėj ežero”— 
Eglė Juodvalkytė. Gyvu žodžiu į su
sirinkusius prabilo iš magnetofono 
juostelės ir pats a. a. P. Andriušis. 
Šį įrašą, padarytą velionies viešnagės 
metu JAV, paskolino “Margučio” ra
dijo valandėlė.

ŠVEDIJOS AKADEMIJOS Nobelio 
premijos komitetas paprašė JAV gy
venantį rašytoją ir dramaturgą Al- 
girą Landsbergį pasiūlyti kankidatą 
1971 m. Nobelio literatūros premijai.

ARCHITEKTAS HANS MASALS
KI Hanoveryje, V. Vokietijoje, išlei
do vokiečiu kalba 42 psl. apybraižą 
“Dr. Jurgis Zauerveinas, jo gyveni
mas ir veikla”. Autorius dr. J. Zau- 
erveiną-Girėną (1831—1904) skaity
tojams pristato kaip kovotoją už ma
žųjų tautų teises, atskleisdamas jo 
didelį įnašą į lietuvių kultūrą ir li
teratūrą. Knygelės priede yra kelių 
dokumentų ištraukos, trys J. Zauer
veino eilėraščiai lietuvių kalba — 
“Lietuvninkai mes esam gimę”, “Lie
tuvninkų pavasario giesmelė” ir 
“Gals yr’ tylėjims”, jų variantai vo
kiečių ir anglų kalbomis.

FAUSTO KIRŠOS pomirtinį pali
kimą baigia redaguoti Stasys Sant
varas. Knygos išleidimu rūpinasi 
Lietuvių Rašytojų Draugija. Leidi
niui bus panaudotos velionies palik
tos kuklios lėšos.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
BALTIEČIŲ IR GUDŲ DAINI

NINKŲ konkurse Minske pirmąsias 
vietas laimėjo “Estonijos” teatro 
sol. M. Palmas, Minsko konservatori
jos studentai A. Podgalskis ir M. 
Zdanevičius. Lietuviams geriausiai 
atstovavo Vilniaus konservatorijos 
studentė R. Maciūtė, išsikovojusi II 
vietą. Diplomais buvo atžymėti vil
niečiai studentai E. Vosiliūtė, A. Dau
noras ir S. Liupkevičius-

VILNIAUS RAŠYTOJŲ KLUBE 
dramaturgų sekcijos nariai buvo su
pažindinti su naujausiu Kazio Sajos 
kūriniu — tragikomedija “Dilgėlių 
šilkas”.

DIDELIO LATVIŲ DĖMESIO su
silaukė akvarelistų K. Abramavi- 
čiaus, I. Budrio ir P. Stausko paroda 
Rygoje. Didžiąją I. Budrio darbų da
lį sudarė Žemaitijos ir Vidurinės Azi
jos vaizdai. P. Stauskas parodoje bu
vo išstatęs savo geriausius darbus, 
Viduržemio jūros gamtovaizdžius, 
portretus, kompoziciją “Lenktynės 
Sartuose”, K. Abramavičius — port
retus ir Lietuvos peizažus.

NAUJAUSI EJI LENGVOSIOS 
MUZIKOS kūriniai buvo išklausyti ir 
aptarti Vilniaus televizijos ir radijo 
komiteto didžiojoje studijoje. Juos 
atliko šio komiteto lengvosios muzi
kos orkestras, vadovaujamas Aloyzo 
Končiaus. Muzikologas Liudas Šalte
nis, estradinio ansamblio “Nemuno 
žiburiai” meno vadovas, daro prie
kaištų kompozitoriams dėl silpno 
šiuolaikinių ritmų ir instrumentuotės 
priemonių įvaldymo. Visomis orkest
ro galimybėmis moka naudotis tik R. 
Racevičius ir B. Gorbulskis. Geriau
sių kūrinių grupei L. Šaltenis priski
ria: R. Racevičiaus pjesę orkestrui 
‘Vėjo dukra”, M. Tamošiūno dainas 
“Svajonė” ir “Budėk”, L Kopelians- 
kio dainą “Trumpiausia valanda”, M. 
Vaitkevičiaus dainas “Obelė” ir “Ei
na mergaitė”. Šių kompozicijų teksto 
autoriai — poetai J. Degutytė, A. Da
bulskis, R. Skučaitė, A. Saulynas ir 
V. Šulcaitė.

LIETUVIŲ KALBOS SEKCIJOS 
susirinkimas Vilniaus universitete 
nagrinėjo teatro kalbą. Pranešimus 
skaitė filologijos mokslų kandidatė 
V. Vaitkevičiūtė, Mokslų Akademi
jos lietuvių kalbos ir literatūros ins
tituto atstovas V. Vitkauskas, aktorė 
S. Nosevičiūtė ir kt. Buvo pabrėžtos 
aktorių tarties ir rašytinės teatro kal
bos klaidos, scenos įtaka šnekama jai 
bendrinei kalbai. Pranešėjai konsta
tavo skirtingus kalbos reikalavimus 
Vilniaus dramos teatre ir Lietuvos 
kino studijoje, nepakankamą dėmesį 
lietuvių kalbai Vilniaus jaunimo 
teatre.

PETRAŠIŪNŲ KAPINĖSE palai
dota dantų gydytoja Elena Spurgaitė, 
vaikų literatūros kūrėja. Jos knygu
tės “Žaliapūkė”, “Kiaunės dvaro ne
bėra”, “Ligonėliai”, serija jūreivio 
Baltruko kelionių po Lietuvos eže
rus ir upelius yra išleistos bendru 
130.000 egz. tiražu. Velionė 1941 m. 
buvo baigusi Mariampolės gimnaziją, 
1959 m. — studijas Kauno Medicinos 
institute. Prieš mirtį ji paruošė spau
dai paskutinę savo apysakaitę vai
kams “Jūreivis Baltrukas plaukia Į 
marias”. Aldona Liobytė nekrologe 
rašo: “O tam jūreiviui ji pati kelią 
praskynė — valtimi išnaršė Lietuvos 
upes, ežerus ir upokšnius, norėdama 
iškloti vaikams gyvus įspūdžius ir 
tikrą teisybę apie mūsų vandenų ir 
girių paslaptis bei grožį...”

SKULPTORIAUS B. PUNDZIAUS 
atminimui skirtas muzėjus atidary
tas Mažeikių rajono Pievėnų kai
mo sodyboje. Prie senovinio namo 
sienos prikalta lenta skelbia: “Skulp
toriaus Broniaus Pundziaus (1907— 
1959) gimtinė”. Atidarymo proga žo
dį tarė rajono vykdomojo komiteto 
pirm. V. Tomkevičius, buvęs velio
nies mokinys skulptorius K. Bogda
nas, Viekšnių vidurinės mokyklos 
mokytojas S. Ablingis, pirmasis ve
lionies mokytojas pensininkas Pr. 
Brazdžius ir duktė Elena. Jie pa
brėžė eilę B. Pundziaus sukurtų pa
minklų, jų tarpe Dariaus ir Girėno 
bareljefus Puntuke. Memorialiniame 
gimtojo namo kambaryje įrengta 
nuolatinė B. Pundziaus darbų ir nuo
traukų paroda.

BALTIEČIŲ MENINĖS FOTO- 
GRAFUOS antroji paroda “Gintaro 
kraštas — 2” atidaryta Šiaulių “Auš
ros” muzėjuje ir iš čia bus perkel
ta į kitus Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos miestus. Beveik 250 darbų iš
statė apie 100 autorių. Pagrindinis 
parodos prizas paskirtas latviui ra
diotechnikos inž. E. Spuriui už nuo
trauką “Nuotaka”. Lietuvos Foto
grafijos Meno Draugijos prizą lai
mėjo J. Žilys, Lietuvos žurnalistų 
Sąjungos — “Tiesos” fotokorespon
dentas J. Kacenbergas. Aukso meda
liais šioje parodoje buvo atžymėti 
lietuviai A. Macijauskas, A. Sut
kus ir J. Vaicekauskas.

VYTAUTAS SIRIJOS GIRA š.m. 
balandžio 12 d. atšventė amžiaus še
šiasdešimtmetį. Kūrybinį kelią jis 
yra pradėjęs nepriklausomoj Lie
tuvoj išleistais eilėraščių rinkiniais 
“Golas į ateitį”, “Širdys formaline”, 
“Mergaitės ir asonansai”, “šešėliai 
nuo ekrano”, bet pokaryje perėjo į 
prozą, šį posūkį liudija apysakų 
knyga “žmonės baltais chalatais”, ro
manai “Buenos Aires”, “štai ir vis
kas”, “Voratinkliai draikėsi be vė
jo”, kelionės įspūdžių knyga “Afri
ka be liūtų”, kurią parašė dirbda
mas gydytoju žvejybos laive.

▼. Kst
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UNITED TRUST
SWANŠ£a, $^^00 įmokėti. 7 
kambariai. Du augštai, atskiras, 
mūrinis namas su garažu ir pri
vačiu įvažiavimu. Vandeniu-alyva 
šildomas, 2 prausyklos, dideli 
kambariai.
BLOOR — JANE, dvibutis 10 
kambarių. Privatus įvažiavimas 
ir du garažai. Vandeniu-alyva 
šildomas. Dideli kambariai. Vie
na, atvira skola. Arti visko.
BABY POINT, atskiras, mūrinis, 
dviejų augštų, 7-nių kambarių na
mas. Privatus įvažiavimas ir ga
ražas. Dvi virtuvės ir dvi prau
syklos. Arti krautuvių ir susisie
kimo.
BLOOR — ROYAL YORK, viena
augštis 6 kambarių — 3 miega
mųjų mūrinis namas. Privatus 
įvažiavimas ir garažas. Viena at
vira skola. Arti požeminio.

“ISLINGTON, $10,000 įmokėti.
Vieno augšto, 3-jų miegamųjų 
mūrinis namas su dvigubu garažu 
ir privačiu įvažiavimu. 5% % 
mortgičius. Arti susisiekimo.
SWANSEA, $4,900 įmokėti ir vie
na skola. Atskiras, mūrinis 6 
kambarių namas, privatus įvažia
vimas, didelis kiemas. Kilimai ir 
kiti priedai. Prašo $31.900.
RUNNY MEDE — ANNETTE, 
dvibutis 10 kambarių. Du gara
žai. Vandeniu - alyva šildomas. 
Gerai užlaikytas namas, arti 
krautuvių ir susisiekimo. $12,000 
įmokėti. Prašoma kaina $42,700. 
BATHURST — LAWRENCE, 6 
butų modernus pastatas su balko
nais. Garažai ir privatus įvažia
vimas. 6% % skola. Geros nuo
mos su sutartimis. Butai po 2 ir 
3 miegamuosius.

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST

Namų telef. 766-8479

TEL 762-8255

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

Dvidešimt pirmosios žaidynės To
ronte ne tik buvo gausiausios, bet 
ir sklandžiai įvykdytos. Tai nuopel
nas žmonių, kurie tas žaidynes ren
gė. Jų priekyje buvo organizacinio 
komiteto pirm. P. Berneckas ir var- 
žybinio komiteto pirm. S. Kėkštas. 
Organizaciniame komitete, be anks
čiau minėtų, talkino kun. A. Sima
navičius, OFM, V. Akelaitis, V. Si
monaitis, H. Chvedukas ir B. Gon
čius. Varžyboms vadovavo: vyrų A 
klasei E. Šlekys, vyrų B — K. ša- 
počkinas, jaunių A — A. Nausėdas, 
jaunių B ir mergaičių A — J. Na- 
cevičius, tinkliniui — V. Balsys ir V. 
Paulionis. šeštadienį dėl gausaus da
lyvių skaičiaus varžybos vyko net 4 
salėse be pavėlavimų.

Žaidynėse įvyko ir jaunių B, mer
gaičių A krepšinio, mergaičių, mo
terų tinklinio varžybos. Jaunių B 
grupėje varžėsi 4 komandos. Pirmose 
rungtynėse Čikagos Lituanika nuga
lėjo Detroito Kovą 50:20 ir Čikagos 
Neris nugalėjo Toronto Aušrą 66:49. 
Baigmėje Neris įveikė Lituaniką 61: 
31. Meisterių komandoje žaidė: Pui
dokas 4, Vaitkus 4, Butkus 21, Juo- 
zevičius 6, Mažeika 7, Grybauskas 6, 
Lauraitis 6, Simokaitis 6. Lituanika 
— Bertašius 8, Cingis 6, Ambutas 5. 
Trečią vietą laimėjo Aušra, nugalė
jusi Kovą 70:46. Tai buvo gana pa
jėgi klasė. Dauguma šios klasės žai-

Kasos valandos:
Pirmad..........10-3
Antrad. 10-3
Trečiad. uždaryta
Ketvirtad. ...10-3 

ir 4.30-7
Penktad....... 10-3

ir 4.30-8
Seštod.......... 9-12
Sekmad..... 9.30 - 1

MOKA:

už term, indėlius 2 metam.......7%
už term, indėlius 1 metam...... 6 Pi %
už taupomąsias s-tas (savings) 6%~ 
už depozitus-čekių s-tas.......5 Vi %

DUODA PASKOLAS:
asmenines — iki $10.000 .. 8p2% 
nekiln. turto — iki $30.000. . . 8Vi %

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 
ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekilo, turtą, telefoną, elektrą, vandenį ir dujas. 
MOŠŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

Į P R 0 G R ES S
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
DUNDAS ST. W. — RONCESVALLES, 6 kambariai, mūrinis, vieta 
dviejų automobilių garažui. Arti puikaus susisiekimo ir krautuvių. 
Įmokėti $5.000.
HOWARD PARK AVE. — RONCESVALLES. Atskiras, 9 kambariai, 
2 prausyklos, gilus sklypas. Didelis garažas ir dirbtuvė, tinkama ama- 

Itininkui. Namas be skolų; įmokėti $8.000.
BLOOR — JANE, 7 gražus kambariai, 2 modernios virtuvės, 2 prau
syklos. Du įrengti kambariai rūsyje, šoninis įvažiavimas, garažas. Na
mas arti požeminio susisiekimo ir apsipirkimo. Prašo įmokėti apie 
$10.000.
ANNETTE — DURIE ST„ 10 kambarių dvibutis. Viskas įrengta 
dviem šeimom, šoninis privažiavimas, du garažai. Namas be skolų, 
įmokėti $10.000.
MIMICO — LAKESHORE RD., naujos statybos 14 kambarių, 3 ats
kiri butai (triplex) vandeniu-alyva šildomas, dvigubas garažas. Atvi
ra skola 7%%. Įmokėti apie $15.000.
JANE — BLOOR. Originalus 10 kambarių dvibutis (duplex). Idealus 
dviejų šeimų namas. Įmokėti $10.000. Viena skola. Puikus pirkinys.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

TORONTO, ONT.
"T. ŽIBURIAMS" AUKOJO

$10: A. Tamošaitis; $5: dr. J. 
Yčas, V. Matutis; $3.50: J. Budni- 
kienė; rėmėjo prenumeratas po $10 
atsiuntė: L. Skripkutė, A. Šiukšta, T. 
Žakevičienė, L. Ciplijauskas, V. Ma
tutis, J. Malskis, P. Girdvainis, K. 
Bagdonavičius, A. Vinskas, J. Gata- 
veckas, K. Ambrasas, J. Stravinskas, 
J. Jablonskis, A. Svirplys, St. Ba- 
rančiukas, J. Liuima, O. Trečiokie
nė, J. Peseckas, J. Karaliūnas; $2: 
Mrs. A. Bandža, Mrs. A. Simel; $1: 
Julija Mickus, M. Žemaitienė, J. 
Rimkus, P. Baronas. Ačiū visiems 
spaudos rėmėjams.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju: už lankymą li-

goninėje kun. P. Ažubaliui; šv. My
kolo ligoninės gydytojams dr. Bur- 
nie, dr. Carrie, dr. W. Freser, dr. Mi- 
lalis ir dr. MacLery. Labai didelis 
ačiū mielai kūmai Onai Stungurie- 
nei už prižiūrėjimą mano šeimos 
per šventes ir už man atsiųstas to
kias gražias rožes, mielai draugei 
Adelei Karauskienei už prisiųstas 
rožes į namus, savo brangiai dukrai 
Kornelijai už šeimininkavimą na
muose; taipgi visiems, kurie mane 
lankė ligoninėje ar namuose: p. p. O. 
S. Stunguriams, A. B. Dūdoms, M. 
Dūdai, A. L. Dūdoms, J. G. Baltaduo- 
niams, D. D. Jonynams, V. A. Ka- 
rauskams, T. A. Bildoms, J. A. Buo- 
žiams, A. Krasauskienei, J. Bernata- 
vičienei, R. Vaišvilaitei, F. Mockams, 
J. Matuliauskui, R. Žiogariui, L. M.

AUTOMAŠINŲ PARENGIMAS ŽIEMAI, pagrindinis patik
rinimas ir sutaisymas, greitas ir sąžiningas patarnavimas. 

Bloor Autorite Garage Ji® d**£
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

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

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 23M601. DARBO VALANDOS — nuo 7 v j. iki 8 v.v.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS DRUG STORE
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
Vaistai, kosmetikos prekės, trejos devynerios ir kt., 

NEMOKAMAS PRISTATYMAS I NAMUS

EXTRA REALTY LTD.
758 DOVERCOURT RD., TORONTO 4. TEL. LE 1-1161

BLOOR — JANE, $6.000 įmokėti, mūro, atskiras. 2 miegamųjų, vie
naaugštis (bungalow), naujai ir skoningai atremontuotas, rūsys visai 
baigtas, gražus kiemas, garažas; prašoma kaina $29.500. Skubus par
davimas.
JANE — ANNETTE, $15,000 įmokėti, mūro, atskiras, 3 butų po 2 
miegamuosius apartamentas. 14 metų senumo, garažas, privatus įva
žiavimas. Prašoma kaina $50,500.00.
J. KUDABA Namų tel. 783-2105

dėjų žaidimu ir ūgiu prilygo augštes- 
nei A klasei. Nugalėtojui atiteko To
ronto LSK Vytis skirta taurė.

Mergaičių A klasėje tesivaržė dvi 
komandos, tačiau džiugu, kad mote
rų krepšinis vėl sugrįžta į žaidynes, 
šiose rungtynėse Toronto Vyčio 
krepšininkės įveikė Aušrą 33:16. Pir
mas puslaikis baigėsi beveik lygio
mis 9:8, tačiau antrame Vyčio krep
šininkės pasitetnpė ir laimėjo rung
tynes. Žaidė vytietės: Vaišvilaitė, 
Stankutė 6, Underytė 8, Zubrickai- 
tė R., Zubrickaitė E., Nacevičiūtė 15, 
Žukauskaitė 4; aušrietės: Girdaus- 
kaitė, Simanavičiūtė, Simutytė, Plu- 
čaitė, Vaškevičiūtė 4, Ranonytė 10, 
Vaitiekūnaitė 1, Šalvaitytė 1. Reikia 
tikėtis, kad sekančiose žaidynėse ma
tysime daugiau komandų moteriško
je pusėje. Mergaičių nugalėtojoms 
taurę skyrė Klevelando sporto dar
buotojas A. Bielskus.

Tinklinio varžybos šį kartą įvyko 
tik moterų ir mergaičių A klasėse. 
Moterų klasėje varžėsi 4 komandos. 
Čia pirmą vietą po atkaklių ir ilgų 
kovų laimėjo Klevelando žaibo mo
terys. Toliau laimėtojos išsirikiavo 
sekančiai: 2. Klevelando mergaitės, 

,3. Čikagos Neris ir 4. Detroito Ko
vas. Mergaičių A klasėje varžėsi 3 
komandos: 1. Žaibas, 2. Neris, 3. Ko
vas. Rungtynės buvo augšto lygio ir 
gana kovingos. Jei visų dėmesys ne
būtų nukreiptas į krepšinį, moterų 
tinklinis susilauktų didesnio dėme
sio. Nugalėtojoms abiejose klasėse 
dovanas skyrė SĄLFASS.

Sportininkai šiose žaidynėse nega
lėjo nusiskųsti žiūrovais. Sekmadie
nį baigmines žaidynes stebėjo 400 
žiūrovų. Taip pat netrūko žiūrovų ir 
šeštadienio rungtynėse, žaidynių me
tu rengtas susipažinimo pobūvis irgi 
buvo labai gausus.

Taip pasibaigė iki šiol gausiausios 
ir pavykusios žaidynės. Tikimės su
sitikti sekančiose žaidynėse turbūt 
Detroite. A. S.

VYČIO ŽINIOS
Mielą klubo pirm. P. Bernecką, se

sutei Lietuvoje mirus, nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime.

žaidynėse dalyvavo 3 Vyčio krep-
Šimo komandos. Mergaitės savo gru
pėje laimėjo I v. Gerai žaidė vyrai, 
kurie varžėsi vyrų B grupėje. Po 
dviejų pergalių tik baigmėje pralai
mėjo Čikagos Neriai. Žaidė: Duliū- 
nas 5, Juzėnas 21, Vitkus 6, Sodo
ms 20, Ignatavičius 65, Eižinas 13, 
Klimas 75, Akelaitis 37. Jauniai A 
žaidė dvejas rungtynes ir abejas 
pralaimėjo, žaidė: Akelaitis 10, Kak
nevičius R. 13, Kaknevičius V., Na- 
cevičius 16, Ramanauskas 22, Vitkus 
13, Saplys 3, Lorencas 13.

Krepšinio treniruotės Prisikėlimo 
par. salėje užbaigtos, l A. S.
AUŠROS ŽINIOJ

Klubo valdybos posėdis — gegu
žės 6 d., 7 v.v. parapijos patalpose.

CYO lygoj jauniai C baigmėje pra-
J. Jeffrys, Mr. H. Abend, Miss J. laimėjo prieš St. Albans 62:80. A. 
Hall, dr. M. Lasy, Mrs. H. Schuller, 
Mr. D. Spence. Jūsų parodytas nuo
širdumas padėjo man atgauti jėgas.

Adelė Dūdaitė-Buteikienė
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju dr. C. E. 
Knowlton už sėkmingą operaciją ir 
dr. A. Valadkai už asistavimą bei 
lankymą ligoninėje. Nuoširdi padėka 
kun. J. Staškevičiui, Tėvui A. Sima
navičiui, OFM, Sv. Jono Kr. parapi
jos chorui, jo vadovui, visiems bičiu
liams bei pažįstamiems už lankymą 
ligoninėje ir namuose, o taip pat už 
spaudą, gėles ir kitas asmenines do
vanas. Ypatingai dėkoju mano mie
lai žmonai, kuri pati būdama nestip
rios sveikatos, parodė daug triūso ir 
rūpestingumo ligoninėje ir namuose.

Jūsų visų linkėjimai mane stipri
no ir aš greitai pasveikau.

Ačiū! Jus gerbiąs — A. Kalūza
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju dr. C. Knowl
ton už sėkmingą padarytą operaciją 
ir lankymą ligos metu. Nuoširdus 
ačiū už lankymą ligoninėje: kun. J. 
Staškevičiui ir kun. A. Simanavičiui, 
OFM. Už lankymą, dovanas ir gėles: 
Prisikėlimo parapijos moterų drau
gijos skyriui; ponioms: G. Damašie- 
nei, F. Cicėnienei, T. Benotienei ir 
Kostecko; ponams: A. Damašiui, Mer
keliui ir. visiems kitiems mane lan
kiusiems bei guodusiems ligos metu. 
Dar kartą nuoširdus lietuviškas 
ačiū — A. Vingevičienė

15, N. čižikaitė 5, L. Radžiū- 
A. Bartnikaitė, S. Zenkevi- 

V. Vingelytė, L. Vaitiekūnai- 
A. Klibingaitytė. Treneris —

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Chvedukas labai gražiai dirbo su šios 
grupės jauniais. Klubas taria jam 
sportišką ačiū. Jaunių C komandai 
atstovavo: R. Grigonis, J. Steponas, 
E. Steponas, V. Raab, R. žabas, E. 
Punkris, A. Jasinevičius, V. Slapšys,
R. Sriubiškis, R. Petronis ir E. Ga- 
taveckas.

Jaunės C, kopdamos į Ontario čem- 
pijonatą, pralaimėjo prieš Weston 
60:74. Žaidė: B. Plučaitė 18, A. Plu- 
čaitė 7, P. Simutytė 15, I. Paškaus- 
kaitė 
naitė, 
čiūtė, 
tė ir
A. Stuopis.

Pasibaigus krepšinio sezonui, klu
bas dėkoja krepšinio treneriams: D. 
Laurinavičiui, kuris treniravo jau
nius A ir B ir su jauniais A pasiekė
S. Amerikos lietuvių čempijonatą; A. 
Stonkui už žaidimą ir kartu treni
ravimą vyrų komandos; A. Nausėdai 
už jaunių C treniravimą; A. Chve- 
dukui už treniravimą jaunių D; A. 
Stuopiui ir H. Chveduktfi už mer
gaičių treniravimą.

Paulius Klevinas ir Birutė Plu
čaitė už pasižymėjimą stalo tenise 
buvo pagerbti Toronto Parks and Re
creation Services Departamento su
rengtuose pietuose ir gavo tam tik
ras dovanas. Mūsų jaunuosius spor
tininkus sveikiname.

Uždaras Aušros golfo turnyras — 
gegužės 15 d. 12 v. Streetsville, prie 
Mississauga Road, maždaug viena my
lia į šiaurę nuo 401. Svečiai kvie
čiami dalyvauti.

Golfo sezono atidarymo turnyre 
Horby Towers dalyvavo 34 golfinin- 
kai. Geriausiai sužaidė A. Sergantis 

? 79; II v. — Algis Simanavičius, V. 
Siminkevičius ir R. Strimaitis, ga
vę po 85; III v. «— Ignatavičius 
86. Su išlyginamais smūgiais I 
atiteko Algiui Simanavičiui, II 
M. Ignatavičiui ir S. Krasauskui,
— H. Stepaičiui, R. Strimaičiui ir A. 
Zalagėnui. Jaunių grupėje I v. atite
ko P. Sergaučiui, II — A. Stauskui 
ir III — V. Sergaučiui. Aug. Kuolas 
laimėjo premiją už primetimą svie
dinuko arčiausiai prie iš anksto nu
rodytos skylės. T. A.

Tel. 489-5425
Namif: 920-2501

su
v.

III

tetas rengia savo tradicinį kepinių 
ir gėlių išpardavimą. Gegužės 9, 
sekmadienį, nuo 9.30 v.r. Prisikėlimo 
par. parodų salėje bus pardavinėja
mi įvairūs namuose kepti pyragai ir 
rožių puokštės. Viskas bus tinkamai 
paruošta neštis į namus.

Vyr. moksleivių stovykla Daina
voje prasidės birželio 20 d. ir truks 
iki liepos 4 d. Kiekvienais metais iš 
Toronto vyksta būrys jaunimo. No
rintieji Dainavon vykti ir šiais me
tais prašomi kreiptis į MAS centro 
valdybą Toronte.

Ateitininkų stovykla Wasagoj pra
sidės liepos 25 d. ir truks iki rug
pjūčio 8 d. Kelionė į Stratfordą ne
bus organizuojama. Bus rengiamas 
žygis “Ateičiai”. Praėjusiais metais 
buvo surinkta virš $400, šiais metais 
tikimės surinkti $1000. Jau dabar 
galima pradėti rinkti globėjus (spon
sor! us). Kaikurie 16-17 m. mokslei
viai mano, kad jie jau yra “perse- 
ni” stovyklauti. Vyresniesiems bus 
atskira programa ir specialūs dar
bai, taip kad nė vienas nėra per- 
jaunas ar persenas.

K. Dalindai už gėles, kurias pado
vanojo ateitininkų šventei, nuošir
džiai dėkoja ateitininkų tėvų komi
tetas.

Ateitininkų šventėje Toronto skau
tų vardu sveikino Silvija šarkaitė, o 
ne Saplytė, kaip per klaidą para
šyta “TŽ” 17 nr.

Skautų veikla
• Šį šeštadienį, gegužės 8 d., 2 

v.p.p. Prisikėlimo muzikos studijoje 
bus bendra paukštyčių ir vilkiukų 
sueiga. Programoje — jaunųjų ta
lentų pasirodymai. Kviečiami visi at
silankyti. Aukos nebus renkamos.

• Gegužės 16, sekmadienį, 12.30 
v.p.p., skautų būkle šaukiamas vyks
tančių Romuvos stovyklon suvažiavi
mas, į kurį kviečiami Toronto, Ha
miltono, Londono, Delhi ir Niagaros 
tuntininkai-kės, vietininkai-kės ir vi
si vadovai-vės, kurie važiuoja į sto
vyklą. Bus sudaroma programa ir iš
renkama stovyklos vadovybė.

• Gegužės 11, antradienį, 7.30 v.v., 
skautų būkle šaukiamas “Rambyno” 
tunto vadijos posėdis. Visi vadovai
prašomi būtinai dalyvauti.

• Tradicinė šv. Jurgio sueiga ir 
skautorama gegužės 2 d. Prisikėlimo 
salėje sutraukė gana didelį būrį sve
čių. Sueigos komendantas jūr. ps. A. 
Empakeris atraportavo atvykusiai 
vadovybei, į kurios pasveikinimą 
“Vis budžiu” atsakė apie 200 išsiri
kiavusių skautų-čių. Įnešus vėliavas, 
buvo skaitomi įsakymai. Po įžodžio 
ir apdovanojimų bei pakėlimų Kana
dos rajono vadeiva ps. A.Baziliauskas 
įteikė prisiminimui medžio drožinį 
buvusiam “Rambyno” tuntininkui ps. 
dr. A. Dailydei. Dvasios vadas ps. 
kun. A. Simanavičius, OFM, sueigos 
pabaigoje kalbėjo apie šv. Jurgį. Su
eiga baigta Tautos himnu. Po trum
pos pertraukos scenoje pasirodė 
skautininko Stepo Kairio muzikinio
vieneto skudučių ir birbynių grupė, 
vadovaujama s. v. v. si. G. Kali
nausko. Po to šoko “Gintaras” ir ma- 
kedoniečiai. Šventė baigta mamyčių 
ir tėvų k-to paruoštomis vaišėmis.

• “Rambyno” tunto tunt. pava
duotoju paskirtas s. VI. Morkūnas, 
adjutantu s. v. si. A. Kobelskis, I vil
kiukų dr-vės draugininku s. v. sk R. 
Marijošius, pa v. s. vi si. A. Simana
vičius.

e Šv. Jurgio šventės proga į vyr. 
laipsnius pakelti: į v. si. Linas Sap
lys, į si. A. Kobelskis; į vair. 1. — 
J. Yčas, V. Kulikauskas, R. Bube- 
lis, V. šilinskas ir V. Pacevičius. LS 
Brolijos VS įsakymu apdovanoti Vė
liavos žymeniu j. b. vi. L. Ciplijaus
kas, j. b. vi. A. Pacevičius; Pažan
gumo žymeniu — j. b. vi. R. Birgio- 
las, j. b. vair. A. Šileika, j. b. vair. 
A. Pacevičius, j. b. vair. D. Empa
keris. Sveikiname!

• šv. Jurgio šventės proga ordinu 
Už nuopelnus su rėmėjo kaspinu ap
dovanoti G. Stauskienė, St Ciplijaus- 
kienė ir K. šapočkinas; Pažangumo 
žymeniu — si. E. Jonaitytė ir psl. 
R. Mažeikaitė; Vėliavos žymeniu — 
psl. Ž. šilininkaitė; Tėvynės dukros 
žymeniu — v. sk. v. si. I. Staniony- 
tė, v. si. I. Baltaduonytė ir si. B. Ab- 
romaitienė. Sveikiname!

• Skautininko Stepo Kairio muzi
kinio vieneto kanklininkės pakeltos į 
si. 1. A. Senkevičiūtė; į vair. 1. R. 
Morkūnaitė ir D. Akelaitytė; į psl. 1. 
D, Barzdžiūtė, A. Birštonaitė, Aida 
Birštonaitė, V. Pilypavičiūtė, S. Va- 
liūnaitė, K. Rovaitė, L. Rusinaitė, J. 
Reginaitė ir V. Barakauskaitė. Svei
kiname!

• “Šatrijos” tunto dr-vėse pasi
žymėjusios pakeltos į si. 1. G. Vasi
liauskaitė, R. Sapočkinaitė, N. žuty- 
tė; į psl. 1. S. Mažeikaitė, S. Kazile- 
vičiūtė, D. Žymantaitė, J. Galionytė; 
į vyr. vi. 1. V. Yčaitė; į vi. 1. S. Au- 
gaitytė; į vair. 1. O. Imbrasaitė, L. 
Žaliauskaitė, L. Jagėlaitė, K. Paš
kevičiūtė ir D. Jagėlaitė. Sveiki
name?

• “Šatrijos” ir “Rambynd” tunti- 
ninkai dėkoja tėvų k-tui ir mamy
tėms už suruoštas vaišes skautora- 
moje, č. S.

NUO LOJNOS IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 * 1611 Bloor St W.

INDIAN RD. — BLOOR, 12 kambarių dvibutis, 3 virtuvės, vandens 
šildymas, arti Bloor, puiki vieta nuomojimui, apie $10.000 įmokėti, 
nuosavybė be . skolų. Pilna kaina $38.900.
HIGH PARK — RONCESVALLES, 9 kambarių per du augštus atski
ras mūrinis namas, garažas su plačiu įvažiavimu, 2 virtuvės, 1 atvira 
skola 10-čiai metų.
SWANSEA, atskiras 6 kambarių namas, kvadratinis planas, moder
niai įrengtas, pilna kaina $32.900, arti Bloor.
BLOOR — SIX POINT gražus 6 kambarių vienaaugštis, pilnai užbaig
tas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, apie $10.000 įmokėti ir vie
na skola 10-čiai metų.
ROYAL YORK — BLOOR, puikuš 6 kambarių vienaaugštis su dviem 
užbaigtais kambariais rūsyje, dvigubas garažas su privačiu įvažiavi
mu, apie $10.000 įmokėti ir viena skola 10-čiai metų.
ANNETTE — INDIAN RD., apie $10.000 įmokėti, atskiras 10 kam
barių namas, 3 virtuvės, gera vieta, viena atvira skola 10-čiai metų.

Al. Garbenis, arba Pr. Kerberis, .
namų tel. HU 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Pardavusiems bei pirkusiems per mus
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A rt A A A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ KAKM/vIM 
KREDITO KOOPERATYVE -------------------------------------

MOKA 
5!^ % už depozitus 
6% už Šerus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6Y1% už 1 m. term, dep. 
7% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

814% už mortgičius

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

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 nno 10 vai. iki 3 vaL p. p., Išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

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

QUEBEC — DUNDAS, $2.500 įmokėti, 6 kambarių, per visą namą 
koridorius, 2 modernios virtuvės, nauja krosnis, rūsys, įvažiavimas; 
prašoma $18.000.
BLOOR — WINDERMERE, atskiras plytinis 6 kambarių namas, mo
derni virtuvė, moderni krosnis, platus įvažiavimas su garažu; pra
šoma $29.900.
PRINCESS MARGARET — MARTIN GROVE apylinkėje, $10.000 
įmokėti, vienaaugštis (bungalow), plytinis, atskiras, 4 miegamųjų, 
garažas, didelis poilsio kambarys, pilnai užbaigtas, labai švarus. .
$5.000 ĮMOKĖTI, dvibutis (duplex) 10 kambarių, 2. virtu vės, 2 prau
syklos, 2 saulės kambariai, šiltu vandeniu šildomas, 2 garažai, mort
gičius 8%; prašoma $38.900.
10 KELIAS — ROSEWOOD AVE., $5.000 įmokėti, atskiras plytinis, 
6 šviesūs kambariai su saulės kambariu, nauja krosnis, privatus įva
žiavimas, garažas, vienas mortgičius 9%.

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

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

VYT. MORRIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

A A 4b AAAįAAAA A db A

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą
Pagrindinė įstaiga: 658 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036

H o miltone $1 yrius:
293 Ottowo St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-2005 

Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.
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ŠYPSENOS
Balandžio pokštai

Vilniuje leidžiamas savaitraš
tis “Literatūra ir Menas” jau be
ne trečius metus iš eilės balan
džio 1 d. sutinka skaitytojus 
linksminančiu melagingu prane
šimu. Šiemet “šluotos” red. Jo
nas Bulota paskutiniame “L. ir 
M.” puslapyje, kuris paprastai 
skiriamas anekdotams ir feljeto
nams, paskelbė ilgą rašinį 
“Kviečia “Pasaga”...” apie 
alinės atidarymą balandžio 1 d. 
Vilniaus bastione-barbakane. Į 
tą “Pasagą” klientai vežami 
daugiavietėmis karietomis, o 
juos ten pasitinka padavėjos, 
apsirengusios vadilutėmis, su 
rūtų vainikėliais ant geltonų lie
tuviškų kasų. Vilniaus gyvento
jai iš šio rašinio tik pasijuokė, 
prisimindami tradicinę melagių 
dieną, balandžio 1, o vilnietis J. 
Cicėnas, užmiršęs pasižiūrėti į 
kalendorių, — ir karietas, ir vai
dilutes, ir visą pasaką apie “Pa
sagą” priėmė už tikrą pinigą. 
Čikagos “Naujienų” balandžio 
17 d. paskelbtoje “Dienų ske
veldrų” skiltyje jis konstatuoja, 
kad Vilniaus bastionas-barbaka- 
nas, atsidūręs mokslo ir biznio 
kryžkelėje, laimėtoju buvo pri
verstas pasirinkti... biznį. Šiam

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 -4864 Namų tel. 277 - 0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

Į ALFA RADIO & TV
f PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS •

STATOM IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKI
MAS LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Ave.,
Tel. 531-6165
Dirbtuvė

DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA KANADOJ SPECIALI 
EUROPIETIŠKŲ SKANĖSTŲ KRAUTUVĖ, TURINTI 
PUIKIAUSIOS KOKYBĖS IR DIDŽIAUSIO PASIRINKI
MO KONKURENCINĖMIS KAINOMIS GAMINIUS

tip-top MEATS
1727 Bloor St. West (Prieš Keele St. požeminio stotį) 

YORKD.ALE SHOPPING CENTRE 
Fairview Mall, Sheppard Ave. / Don Valley Parkway .

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/ž svorų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šešiadiemais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ 480 RONCESVALLES AVĖ.,
IŠTAIGA Baltic exporting CO. Toronto j, Ontario 
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

A & B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS

343 Roncesvalles Avė., Toronto 
Tel. 531-1432

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

CLEAR-VISION T V
TAISOM IR PARDUODAM T. V. ir HiFi 
S T A T O M IR TAISOM T. V. ANTENAS

532-7733
1613 Dundas St. W.

4. DUFFERIN RADIO AND TV 
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo apartai. Parduodamos 
lempos ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika. 

1000 College St. * LE 1-3074 *Sav. P. Užbalis

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST.
Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001 

teiginiui įrodyti J. Cicėnas pa
teikia ilgas J. Bulotos balandi
nio rašinio ištraukas, praleisda
mas esminę vietą, kur kaip tik 
pabrėžiama, kad “Pasagos” virė
jai, kepėjai, aludariai, ginklinin
kai ir remontininkai darbą pra
dėjo š. m. balandžio 1 d. Atrodo, 
Vilniuje nuskambėjęs juokas 
pasieks ir Čikagą.

Buvo mokykloje
— Tėveli, mokytoja sako, 

kad tu nė karto nebuvai atėjęs 
į mokyklą.

— Tai išsigalvojai! Aš juk ke
turias klases baigiau.

Sunkokas klausimas
— Tėveli, kas buvo pirmasis 

žmogus?
—- Adomas, vaikeli.
— O pirma jo nebuvo jokio 

kito?
— Nebuvo.
— Tai kas stumdė jo veži

mėlį, kai jis buvo mažas? ...
Vaivorykštė

Mergaitė į mokytojos klausi
mą, kas yra vaivorykštė:

— Ryškiai spalvotas kaspinas, 
kurį užsideda dangus, išsiplovęs 
plaukus.

Parinko Pr. Alš.

295 Roncesvalles Ave., 
Tel. 536 -1373 

Atidaryta: Kasdien 9—6 v. 
Ket. ir penkt. 9—9 v.

Sav. R. Stasiulis

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

O SKAITYTOJAI PASISAKO
AfA — AMŽINOS ATMINTIES?
Kalbantieji įnirusiems pagerbti iš

kilmėse — šventovėse, salėse, kapi
nėse — dažnai prideda žodžius “am
žinos atminties” prie vardo bei pa
vardės. Rašantieji užuojautas, nekro
logus prie mirusio asmens pavardės 
prideda raides “a.a.” Tai gražus 
krikščioniškas paprotys, išreiškiąs 
gyvųjų linkėjimą mirusiam. Tai da
rydami, vieni sako “amžiną atilsį”, 
kiti — “amžinos atminties”. Pirma
sis posakis, išreiškiąs linkėjimą, yra 
vartojamas ir kaikuriose kitose kal
bose. Antruoju posakiu, matyt, nori
ma išreikšti amžiną mirusiojo atmi
nimą gyvųjų tarpe, bet išeina visai 
kas kita. Atmintis yra atminimo ga
lia (Gedaechtnis) ir dėlto linkėji
mas “amžinos atminties” yra nesą
monė. žmogaus atmintis juk negali 
būti amžina. Dėlto posakis “amžinos 
atminties” nevartotinas. Santraumpa 
“a. a.” reiškia “amžiną atilsį”. Taip 
aiškina ir “Lietuvių kalbos vadovas”. 
Dėlto pamokslininkai, kalbėtojai, ne
krologu rašytojai turėtų ląikytis tai-

LONDON, ONT.
LANKĖSI NESUKAITYTES. Lon- 

dono ir apylinkės stalo teniso sąjun
gos kviestos, pirmojo metinio turny
ro eigoje, balandžio 24, Londone lan
kėsi Violeta ir Flora Nešukaitytės 
kartu su Errol Caetano ir Peter Gon- 
da, atstovaudami Kanados stalo te
niso komandai. Seserys Nešukaitytės 
buvo pasveikintos ir apdovanotos di
delėmis margaspalvėmis gėlių puokš
tėmis: Po to vyko parodomosios žai
dynės tarp Violetos ir Floros, o po 
jų vyrų pasirodymas. V. ir F. Nešu- 
kaityčių apsilankymą vietinis dien
raštis “The London Free Press” at
žymėjo gana ilgoku ir labai palankiu 
straipsniu su didelėmis V. Nešukai
tytės ir E. Caetano nuotraukomis. 
Tarp virš dviejų šimtų entuziastingu 
publikos narių dalyvavo vos du lie
tuviai. Jokios lietuvių vietinės Bend
ruomenės, sporto klubo ar jaunimo 
atstovų nebuvo, nors vietiniame laik
raštyje žinia apie rungtynes buvo pa
skelbta prieš savaitę, o minėtų or
ganizacijų narys buvo informuotas 
asmeniškai. Atrodė, dar mes nepri
augę pripažinti mūsų tautybės spor
tininkų laimėjimų, jei tie sportinin
kai yra iš kitos vietovės. Linkėtina 
jaunosioms sportininkėms daug sėk
mės ir ištvermės ateityje. Tikimės 
Londone jas sekantį kartą gausiau 
sutikti. P. P.

VISI KVIEČIAMI ŠOKTI kartu su 
sportuojančiu jaunimu linksmavaka- 
ry, vadovaujamame atjaunėjusios 
“Tauro” klubo vadovybės. Šokių me
tu gros puikus orkestras ir veiks 
turtingas bufetas bei loterija. Visa 
tai įvyks parapijos salėje, 1414 Dun
das St. E., gegužės 8 d.; prasidės 8.30 
v. v. (ne 8 v. v. kaip buvo skelbta) 
ir baigsis po vidurnakčio — 12 vai. 
30 min. Sportas padeda išlaikyti lie
tuvybę taip pat kaip ir kitos lietuvių 
organizacijos. Tad paremkime spor
tuojantį jaunimą savo atsilankymu, 
kepiniais bufetui ir laimikiais lote
rijai. D. E.

SPECIALIAI
Į LIETUVĄ
PILNAI APMOKĖTA

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA
SPECIAL L $47.00
10 sv. kiaulės taukų,
10 sv. kviet. miltų, 10 sv. ryžių, 
10 sv. cukraus
VERTINGIAUSIA DOVANA 
GIMINĖMS — KAILIO IMITA
CIJOS MOTERIŠKI APSIAUS

TAI. Didelis pasirinkimas.
Nepaprastai vertingi. Minkų 
(lygios ir dryžuotos), persiško 
ėriuko ir avies kailių apsiaustai.

PILNA KAINA TIK $99.00 
10 SKARELIŲ ........... $46.80 
5 vilnonės skarelės didelėm ar
ba mažom gėlėm bei turkišku 
raštu ir 5 šilkinės skarelės, įvai
rių spalvų. Norint siųsti oro 
paštu, reikia pridėti $8.50.
COMBINATION SPECIAL $126.

DIDELĖS VERTĖS
3 jrd. vyr. žieminiam apsiaustui 

100% vilnonė medžiaga,
3 jrd. moteriškam žieminiam 

apsiaustui 100% vilnonė me
džiaga,

3^2 jrd. vyr. eilutei 100% vilno
nė medžiaga, 3 jrd. moteriš
kai žieminei suknelei 100% 
vilnonė medžiaga, 2 paklodės 
(dvigubo dydžio), 2 užvalka
lai, 6 turkiški rankšluosčiai.

Daug kitų specialių siuntinių 
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMOKA
MŲ NAUJU ILIUSTRUOTŲ 

KATALOGŲ.
UŽSAKYKITE DABAR 

UŽSAKYKITE SIUNTINIUS 
PER

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd. Street 
Fifth Floor 

New York, N.Y. 10010, USA 
Tel.: 982-1530

PRAŠYKITE MŪSŲ NAUJŲ 
ILIUSTRUOTŲ KATALOGU 

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

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

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261

V. BAČĖNAS
parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais
parūpina eismo priemones ekskursijoms 
patarnaują atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

syklingos formos ir nedarkyti lie
tuvių kalbos. Dažnas tos iškreiptos 
formos vartojimas viešumoje įkala ir 
klausantiems bei skaitantiems lietu
višką spaudą. K. P.

Nėra ELGETŲ...
“TŽ” 1971. IV. 22. 16 nr. yra žinu

tė apie Kanados lietuvaites, stalo te
niso žaidėjas. Pabaigoje tos žinutės 
pažymėta: “Dienraštis “Star” pirma
jame puslapyje paskelbė E. Simerl 
rašinį apie Kiniją, kur nesą elgetų”. 
Laimė, kad prie to rašinio nebuvo 
lietuviškos pavardės. Kitaip kanadie
čiai nesiorientuotų, kas per žmonės 
yra tie lietuviai, čia neseniai pra
skambėjo, kad lietuviai Bražinskai, 
Simokaičiai, Kudirka veržiasi iš ko
munistinio pragaro, rizikuodami net 
savo gyvybėmis, o čia kiti lietuviai 
rašo, kad komunistiniame krašte nė
ra elgetų, o “varginguose” kraštuose 
kaip JAV, Kanada jų yra. Taip ga
lėjo kalbėti lietuvaitė, kuri jau gi
musi už Lietuvos ribų ir kuri nėra 
mačiusi tikrojo komunizmo.

Elgetos sąvoka labai plati. Žmo
gus gali gauti per mėnesį $300 ir 
būti elgeta. Komunistiniame krašte 
70 metų amžiaus žmogus gali ne
gauti per mėnesį nė vieno rublio ir 
nebūti elgeta, štai konkretus pavyz
dys. Vienas luošas kanadietis jau 
per 30 metų iš socialinės gerovės 
įstaigos į mėnesį gauna per 100 rub
lių. Dabar jis gauna ir senatvės pen
siją. Kai darbininkams išmokami sa
vaitiniai atlyginimai, jis su dėžute 
sėdi prie banko. Čia jis per porą 
dienų surenka per $30 arba per $100 
į mėnesį. Nežiūrint tų gerų pajamų, 
jis dar sėdi gatvėje ir “pardavinėja” 
pieštukus. Tas verslas į mėnesį taip 
pat jam duoda keletą dešimčių do
lerių. Bėt jis yrą “elgeta”. Paverg
toje Lietuvoje žmogus 70 metų am
žiaus ir nustojęs sveikatos į mėnesį

TAI
JŪSŲ

PINIGAI
Jums nieko I
nekainuoja |
sužinoti 
kur jie -
eina. ’

Rašykite, prašydami nemokamo egzemplioriaus “THE 1971 ONTARIO 
BUDGET”, ir sužinosite visus faktus apie savo provincijos finansus.

ONTARIO 
1971 
BUDGET 

The Hon. W. Darcy McKeough, Treasurer j 
of Ontario and Minister of Economics
Frost Bldg., Queens Park,
Toronto 182, Ontario.

Please forward The 1971 Ontario Budget — the complete 
text with supporting papers.

Biudžeto knygelė gaunama tik anglų kalba

NAME

ADDRESS

CITY

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

JIB vartojo 16 savaičių 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 $6.00 perlaida siųsti: JIB Lab. atstovybės adresu: 
2498 Dougall Ave., Windsor 12, Ont., Canada

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
977 College St., Toronto 4, Ont.

Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3
LIETUVIAI SAVININKAI *

•/

negauna nė vieno rublio pensijos, 
nes neturi darbo stažo. Kacetuose ir 
kalėjimuose praleistas laikas į darbo 
stažą neįskaitomas, nors kacetinin- 
kai dirba valstybei nemokamai.

Komunistiniame krašte senas žmo
gus mirtų badu, jeigu jam nepadėtų 
jo vaikai ar laisvajame pasulyje 
esantieji artimieji, bet elgetauti 
draudžiama. Pagaliau pas ką elgetau
ti, kai tenai visi yra elgetosz fizine 
ir dvasine prasme. Tik komunistai 
turi geras gyvenimo sąlygas, kol iš 
jų neatimamas partijos bilietas.

Kokia prabanga raudonojoje Kini
joje, mes matome tame pačiame “T. 
ž.” numeryje straipsnelyje “Vienas 
kambarys, 10 gyventojų”, čia raudo
nojoje Kinijoje gyvenimo sąlygas ap
rašo viena japonė, kuri per 20 metų 
išbuvo tame pragare. Ji rašo: “Mes 
nebadavome. Valgėme kukurūzų stie
bus ir tuščias galvas, laukinius au
galus, medžių lapus ir gluosnių pum
purus ...” Ar JAV bei Kanados el
getos taip pat maitinasi kukurūzų 
stiebais, medžių lapais bei gluosnių 
pumpurais? Yra čia jaunų ir svei
kų elgetų, kurie nenori dirbti, nors 
pėr dieną jie uždirbtų po $20-30. Tai 
tik rodo JAV ir Kanados perdėtai 
nenormalią demokratiją'.

Taigi, elgeta nelygu elgetai. Lie
tuvaitei nevertėtų pilti vandenį ant 
komunistinio malūno ratų, nes ir 
mūsų tėvynė yra raudonųjų okupan
tų vergijoje. J. J.

BOSTONE BUVO KITAIP
Norėdamas patvirtinti, kad tikrai 

“Bostone buvo kitaip” (žiūr. “TŽ” 
nr. 15, psl. 2), prisiunčiu Bostono 
dienraščių iškarpas, aprašančias 
bendras su žydais demonstracijas. 
Stebiuosi kąikurių lietuvių kolonijų 
“veiksnių” neapdairufnu — praleido 
sunkiai bepasikartosiančias progas iš
kelti viešumon Lietuvos pavergimo 
bylą. Manau, tokias žinias reikėtų dė
ti pirmam puslapy didžiulėm raidėm, 
kad panašių klaidų nepadarytų kitos 
lietuvių kolonijos.

Zig. Gavelis

Įvairūs spaudosĮ
darbai: leidiniai,^

spaudiniai

I

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGI
JA, kuri rūpinasi į vargą patekusių 
tautiečių šiame krašte globojimu, 
balandžio 24 d. Jaunimo Centre su
rengė didelį balių, kuriame progra
mą atliko Alice Stephens trijulė. 
Programą pranešinėjo Elena Blandy- 
tė. Tą patį vakarą vis didėjanti Le- 
monto lietuvių kolonija prie Čikagos 
turėjo savo pramogą — vietinės Mai
ronio mokyklos pavasario balių, čia 
svečius, kurių tarpe buvo ir kitų 
Čikagos lietuvių kolonijos atstovų, 
linksmino “linksmosios Lemonto po
niutės” ir Lemonto oktetas.
• • •

“ANTROJO KAIMO” kolektyvo 
spektakliai “Menės” patalpose sukė
lė didelį susidomėjimą. Visi bilietai 
buvo išparduoti. Taip pat dvi dienas 
Jaunimo Centre truko skaučių su
rengta skautų veikėjos Inos Nenor- 
tienės iš Bostono paroda, kurioje 
buvo išstatytos šios menininkės pa
darytos lėkštės, vazos, papuošalai ir 
kt.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS Vi
durio Vakarų apygardos (buv. Čika
gos) atstovų suvažiavimas įvyko ba
landžio 25 d. Dalyvavo šimtinė ats
tovų. Tą dieną taip pat įvyko šv. 
Kazimiero seserų rėmėjų seimas Ma
rijos Augšt Mokyklos patalpose. 
Sekmadienio popietę Varno Montes
sori vaikų židinėlis buvo atidarytas 
visiem tautiečiam. Tuo pačiu metu 
savo duris buvo atvėrusi ir kita pa
naši lietuvių įstaiga—Amerikos Lie
tuvių Montessori Vaikų Nameliai. 
Abi šios įstaigos, kurios, atrodo, tarp 
savęs konkuruoja, supažindino lan
kytojus su dėstymo metodais ir re
gistravo vaikus ateinantiems mokslo 
metams. — Balandžio 25 d. Įvyko ir 
Lietuvių Istorijos Draugijos ir jos 
jaunųjų istorikų sekcijos metinis su
sirinkimas su Gedimino Galvos pa
skaita “Lietuvos sutartis su SSSR 
1920 metų liepos 12 dieną”. Lietuvių 
Namų būstinėje sekmadienį buvo su
rengta trečioji iš eilės sekmadienio 
popietė, kurioje programą atliko 
akt. Zita Kevalaitytė - Visockienė. 
Ketvirtoji panaši popietė (joje pa
sirodys jaunosios poetės) bus gegu
žės 9 d.
• • •

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪ
ROS muzėjuje yra įsteigtas komite
tas lietuvių kultūrai, istorijai ir jos 
kalbai studijuoti bei populiarinti. 
Komiteto iniciatoriumi yra St. Baize- 
kas, kuris yra muzėjaus pirmininkas. 
Komiteto pirmininku išrinktas ar
chitektas R. Mulokas; nariai: dr. Je
rome, Pr. Zapolis, K. Baltramaitis. 
Taip pat bus organizuojama angliška 
sekcija, apjungianti lietuviškai ne
kalbančių kitataučių žmonių grupę,

PRANO BARAUSKO ĮSTAIGA 231-2661

REAL ESTATE-APDRAUDA
3828 B L O O R W., ISLINGTON (6 - POINTS PLAZA)

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

421 Roncesvalles Ave.
(Toronto Dominion Bank 

II augštas)
Telefonai: įstaigos 537-1708 

namų 279-7980
Priėmimo laikas pagal 

susitarimą telefonu.

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

(prie Dundas)
Telefonas LE. 2-4108

DR. V. j; MEILUVIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
184ELLIS AVĖ 

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą. .

PLUMBING and 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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus. Skambinti 
Alfonsui LE 6-2805.

ŠULAITIS
kuriai bus artimos minėtos idėjos, 
šios grupės vadovu pakviestas ameri
kiečių žurnalistas A. Madsen. Dau
giausia dėmesio bus kreipiama į jau
nimą.
• • •

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Dail. An
tanas Petrikonis atidarė meno krau- 
tuvę-galeriją. Joję galima įsigyti ki
tataučių ir lietuvių meno kūrinių, 
juos restauruoti bei įrėminti. Gale
rijoje bus galima rengti ir meno pa
rodas.—R. Katalikų Federacijos sei
mas įvyko balandžio 18 d. Vyčių sa
lėje. Paskaitą skaitė prel. L. Tulaba 
iŠ Romos, kuris kalbėjo tema “Es
mės tapatumas ir buvimo kitimas 
Bažnyčioje”. — Per Lietuvių Radijo 
Forumą balandžio 24 d. vakare buvo 
paminėta Čikagos Lietuvių Operos 
15- m. veiklos sukaktis. — “Dailės” 
klubas, į kurį yra susibūrę jaunieji 
dailininkai, turėjo savo metinį susi
rinkimą. Aptarė parodos reikalus ir 
išrinko naują valdybą, kuriai pirmi
ninkaus Zita Sodeikienė iš Cicero.— 
Lituanistikos Instituto suvažiavimas 
įvyks gegužės 28—31 Čikagoje. — 
Lietuvių Skautų Sąjungos tarybos 
pirm. A. Saulaitis balandžio vidury
je buvo atvykęs į Čikagą ir čia su 
vietos skautų veikėjais aptarė skau
tiškuosius reikalus. Jis taip pat da
lyvavo “Lietuviai televizijoje” pro
gramoje balandžio 18 d. ir papasa
kojo apie Lietuvių Skautų Sąjungą. 
Tuo pačiu metu Čikagoje viešėjo ir 
Lietuvių Skautų Brolijos vyr. skau
tininkas Petras Molis. — Italijoje gy
venusieji lietuviai balandžio 24 d. 
surengė savo pobūvį. — Prel. I. Al- 
bavičiaus mirties metinių proga šv. 
Antano par. bažnyčioje atlaikytos 
Mišios, kurias koncelebravo vysk. V. 
Brizgys, kun. J. Stankevičius ir kun. 
P. činikas, MIC. Tą pačią dieną Šv. 
Kazimiero kapinėse buvo atidengtas 
ant jo kapo pastatytas paminklas, 
kuriam projektą paruošė M. Mozo- 
liauskas. Paminklą pašventino vysk. 
V. Brizgys.

ČESNAKAS-
geras vaistas 
česnakas (garlic) yra natūralus krau
ją valantis vaistas — padeda Jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumu, 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 slogą tu
rėsi. Šios česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio.

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

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

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

okulistas
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ąve.) Kabineto telefonas 
LE 1-4251. Darbo valandos nuo lt 
vai. ryto iki 6.30 vai. vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vah po 

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

OKULISTAS
L. LUNSKY,R.O.

M. L U N S K Y, O.D., M.S.C.
470 College St. Toronto

Tel. 921 - 3924
Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefono

MEDUS - 
reikalingas 
sveika ta i 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

Eagles Nest 
30 Dewson St., Toronto 4, Ont.

Telefonas 534-0563

780 QUEEN ST. W. 
PRIE GORE VALE 
TEL. EM. 4 - 7994

art's
PHOTO STUDIO
" Vestuvines nuotraukos

Meniškos vaikų nuotraukos 
Portretai ir kt.

INSURANCE
DUDA 769-4612

2231 Bloor Street W.
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Šv. Jono Kr. par. žinios
— Sį sekmadienį, gegužės 9, pir* 

mosios Komunijos iškilmės — 10 vx. 
Vaikai renkasi 9.30 v.r. į par. salę. 
Pamoka šią savaitę — trečiadienį 7 
v.v. šeštadienį, 3 v.p.p., generalinė 
repeticija ir išpažintis.

— šį antradienį parapijos tarybos 
posėdis oficialiai aptarė parapijos 
persikėlimo ir statybai vykdyti ar
chitekto reikalą, svarstė sugestijas, 
padarytas anksčiau įvykusiame pla
tesnio masto posėdyje.

— šis sekmadienis — Motinos Die
na. Pamaldų metu prisimename savo 
motinas. Užsiprašantieji Mišias už 
mirusias motinas tepasinaudoję sek
madieniniu vokeliu, ant atskiro la
pelio įrašydami motinos vardą.

— šį penktadienį, pirmąjį gegu
žės mėnesio, pamaldos vakare 7.30 v.

— šv. Jono liet, kapinėse vykdo
mi paminklams pamatų išliejimo 
darbai.

— Pamaldos: šį trečiadienį 8 v. r. 
metinės už a.a. Juozą šliką; ketvir
tadienį 8 v.r. Zenkevičių šeimos in
tencija; penktadienį 8 v.r. už a.a. 
Marcelę Černiauskienę, 7.30 v.v. už 
a.a. Joną Novogrodskį. šeštadienį: 
8 v. r. už a.a. Rožę Adauskienę ir 
Magdaleną Rickienę. Sekmadienį 11 
v. už a.a. Benediktą Zubricką, 12 v. 
metinės už a.a. Julių Drabato.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— šį sekmadienį pamaldos įpras

tu laiku — 9.30 v. ryto. Jas laikys 
parapijos vargonininkas Petras Stur
mas, vargonaus Silvija šarkaitė. 
Kun. A. Žilinskas gegužės 6-9 d. d. 
antrą kartą dalyvaus LBA Socialinės 
Atsakomybės Studijų komiteto posė
džiuose Čikagoje, kur taip pat pasa
kys pamokslą “Tėviškės” lietuvių 
liuteronų bažnyčioje. Gegužės 10 d. 
iš Čikagos vyks į Detroitą, kur at
stovaus Kanados liuteronams Kana
dos ir JAV bažnyčių tarybos komi
tete. Bus nagrinėjama Amerikos ka
riuomenė dezertyrų problema.

— Gegužės 11, antradienį, 8 v. va
karo tarybos posėdis.

— Konfirmandų pamokos įvyks 11 
v. ryto (ne 1 v.p.p.) gegužės 15, 22 
ir 29 d.d.

— 1971 m. konfirmacija ir pirmo
ji Komunija įvyks Sekminių sekma
dienį — gegužės 30 d., 12.30 v.p.p. 
(ne 1 v.p.p., kaip buvo paskelbta 
anksčiau).

— Nuoširdžiai sveikiname p.p. La
pinskus, susilaukusius dukrelės.

Irena ir Jonas čirūnai susi
laukė pirmagimių Brien ir Kris
tinos. Dr. J. Čirūnas su šeima 
gyvena Sarnijoje. Tiek tėvai, 
tiek abiejų anūkų seneliai čirū- 

xnų ir Kuniučių šeimos džiau
giasi pagausėjusia gimine.
PARDUODU AUTOMOBILĮ — 1968 
metų Fordą (custom 500) geram sto
vyje. Prašoma kaina $1.650. Skam
binti tel. 762-8591 iki 3 v.p.p. kiek
vieną dieną, o gegužės 10, 11, 15 ir 
16 dienomis visą laiką.

JEIGU GALVOJATE PIRKTI VA- 
SARNAMĮ, sklypą bei nekilnojamą 
turtą Barrie arba Wasaga apylinkė
se, dabar yra pats geriausias laikas. 
Mielai jums patarnaus J. Grybas, 
dirbantis gerai apylinkes žinančioj 
firmoj Emory Miller Realtor Ltd., 
67 Dunlop St. W., Barrie, Ont. Skam
binkite Juozuif Grybui tiesiogine li
nija iš Toronto tel. 364-7941, Barrie 
— teL 726-1881 ir namų tel. 728- 
8868.

WASAGOJE — SPRINGHURST 
BEACH parduodamas trijų miega
mųjų su visais patogumais vasarna
mis ir kabina. Netoli lietuvių bažny
čios, tik dvi minutės nuo ežero, ge
ras vanduo. Tel. 429-5634, R. R. 3, 
Stayner, Ont
IŠKERTAM IR ATKARPOM me- 
džius, gyvatvores ir t.t. Nemokamas 
įkainojimas. Pilnai apsidraudę. 
Skambinti teL 489-8220, vakarais 
699-1203.

MORTGIČIAL Dėl pirkimo, parda
vimo ar investavimo į naujus mort- 
gičius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.

ATLIEKU VISOKIOS RŪŠIES namų 
remonto darbus. Skambinti po 5 v. 
p.p. tel 537-3942. J. B a n y 1 i s. '

ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON- 
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. Tel. 533-5116. 
KAZYS CIBAS

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

kambarius. TeL 5354724.

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

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE maEJJet
335 Roncesvalles Avė, Toronto. Tel. LE 5-1258

Įvairios savo pastate rūkytos dešros ir mėsos, lietuviški sūriai, .paršiu
kai, rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dešros ir kt. 
Užsakymai priimami ir telefonu. Nemokamas pristatymas.

Prisikėlimo par. žinios
— Gegužės 2 d. pirmąją Komuniją 

priėmė 23 vaikai. Nuoširdus ačiū 
N. Pr. M. seserims, ypač sės. Lore
tai, už pavyzdingą vaikų paruošimą, 
tėvams —- už kruopštų jų atvežimą 
į pamokas, tėvų komitetui — už 
šventės ir vaišių surengimą.

— Mišios: trečiad., 7.30 v. — už 
a. a. J. Kačiulį, užpr. bendradarbio 
V. M.; ketvirtad., 7.30 v. — už a. a. 
U. Žilėnienę, užpr. A. Žilėno iš Sud
bury, Ont.; 8.30 v. — už a. a. R. Lau
rinavičių, užpr. Putrimų šeimos; šeš- 
tad., 9.30 v. — metinės už a. a. Ant. 
Balnį, užpr. T. Balnienės; šį sekmad., 
10 v. — už a. a. J. Taujenį, užpr. P. 
A. Ledų; 11.15 v. — už a. a. V. Mer
kelienę, užpr. A. D. Baziliauskų; 
12.15 v. — už a. a. J. Žiūką, užpr. 
K. Daunio; antrad., geg. 11 d., 8.30 
v. — už a.a. E. Laurinavičienę, užpr. 
Putrimų šeimos.

— Pirmasis mėnesio penktadienis 
— šią savaitę. Mišios, išpažintis ir 
Komunija — 7.30 ir 8 v.r. ir 7.30 v.v. 
Ligoniai sakramentais aprūpinami iš 
anksto susitarus.

— Parapijos vakarienė — gegu
žės 16, sekmadienį, 5 v.v. par. au
ditorijoje. Kvietimus-bilietus kvie
čiame įsigyti iki gegužės 12, trečia
dienio. Jie gaunami pas par. tarybos 
sekcijų pirmininkus, par. raštinėje ir 
sekmadieniais parapijos salėje. Va
karienė bus su menine programa, ku
rioje, be jaunųjų meniųinkų, malo
niai sutiko dalyvauti solistai J. Sriu- 
biškienė ir V. Verikaitis. Atsipra
šome — garbės bilietų nebus. Iki bir
želio mėn. vidurio reikia sutelkti 
$7,000 terminuotoms skoloms sumo
kėti.

— Motinos Dienos novenos Mišios 
sekmadieniais ir šetadieniais — 9 v., 
kitomis dienomis — 8 v.r.

— Gegužinės pamaldos — sekma
dieniais po Sumos, šeštadieniais — 
po 9 v. Mišių, kitomis dienomis — 
po 8 v., Mišių.

— Malonu dėkoti dail. Vyt Tre
čiokui iš Otavos už gražų paveikslą.

— Bendra choro repeticija — ket
virtadienį, 7.30 v.v. Tradicinė choro 
arbatėlė šeštadienį, gegužės 15 d., 7 
v.v., Parodų salėje. Kviečiami visi 
suaugusių choro nariai su antrosio
mis pusėmis.

— Kitą savaitę lankomos šeimos 
Alpine Ave., Franklin Ave., Indian 
Grove, Mulock Ave., Osler St., Park
side Dr. ir Perth Ave.

— Linkime laimingo gyvenimo 
jaunavedžiams Edmundui Norkui ir 
Rūtai Nausėdaitei.

Studijų dienoje* kurią rengia 
Katalikų Centras Prisikėlimo 
patalpose gegužės 15 d., daly
vaus penki paskaitininkai su 
specialiai paruoštais praneši
mais, sudarančiais pagrindą dis
kusijoms. Pakviesti šie paskai
tininkai: J. Gustainis, kun. dr. 
J. Gutauskas, kun. dr. F. Juce
vičius, dr. Br. Povilaitis, kun. L. 
Zaremba. Bendroji studijų die
nos tema “Lietuviškoji parapija 
dabar”.

Ryerson Polytechnical Insti
tuto žurnalistikos skyriaus lai
kinasis vadovas Barrie Zwicker 
paskaitoms kviečia ir svečius, 
dirbančius žurnalistikoje. Nese
niai buvo pakviestas Algis če- 
kuolis iš Otavos, kur jis dirba 
kaip sovietinės Novosti spaudos 
agentūros atstovas. Jis kalbėjo 
apie Sov. Sąjungos spaudą.

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, Ont. 
Tel. LE 3-8008.

!; ADVOKATAS

i> G. Balčiūnas J;
S praneša klientams, V
S* kad atidarė savo .?
S teisinę įstaigą /
i * 3828 Bloor Street W., J>

Islington 678/ Ont.
1 > (Six Points — Bloor Ir Kipling (* 
.1 gatvių sankryžoje) ' (

J * Prano Barausko patalpose. < *
TELEFONAS 233-9632. **
Advokatui nesant įstaigoje, •>

1 > gerb. klientai prašomi (1
(* palikti savo pavardę ir <,
i telefono numerį. ►

8
8
8
8
8 o

SEKANTYS LIETUVIAI GYDYTOJAI

PERKELIA SAVO KABINETUS

nuo š.m. gegužės 1 d. į 

NAUJA
MEDICINOS 

CENTRA 
s 

2299 DUNDAS STREET WEST
(Bloor St. W. — Dundas požeminio stotis):

Dr. A. Pacevičius, telefonas 534-4778

Dr. St. Pacevičius, telefonas 535-5752

Dr. A. Valadka, telefonas 531-2933

Dr. J. Yčas, telefonas 535-0161

KLB Toronto apylinkės tary
bos nariams 1 rinkti komisija 
skelbia, kad aklamaciniu būdu į 
Toronto apylinkės tarybą yra iš
rinkti:

M. Abromaitis, K. Asevičius, G. 
Balčiūnas, Pr. Bastys, P. Butėnas, J. 
česėkas, E. Jurkevičienė, J. Kara- 
siejus, J. Karka, J. Karpis, Pr. Kud- 
reikis, St. Kuzmas, S. Masionis, L. 
Nakrošienė, A. O’Donohue-Gvazdai- 
tytė, V. Petraitis, Br. Saplys, VI. 
Skirgaila, R. Stirbys, A. Stirbys, L. 
šeškus, D. Renkauskas, VI. Rušas, G. 
Urbonas, I. Žemaitienė. s

Tautiniu šokių grupės “Gin
taras” ruoštos loterijos laimikių 
traukimas įvyko gegužės 2 d. 
skautoramos metu Prisikėlimo 
parapijos salėje. Dail. T. Va
liaus paveikslą laimėjo bil. nr. 
915 — p. Duesbury, Scarboro; 
dad. L. Urbono paveikslą nr. 
1563 — L. Monstvila; dail. V. 
Remeikos paveikslą nr. 1926 — 
M. F. Yokubynienė; dail. R. Bu
kausko paveikslą nr. 821 — A. 
Čižikas; V. Balsienės vazą nr. 
1644 — E. Jankutė. “Gintaras” 
nuoširdžiai dėkoja dailininkams 
ir mecenatams už dovanas ir vi
siem parėmusiem “G i n t a r ą”, 
perkant bei platinant loterijos 
bilietus.

“Gintaro” mergaičių ir jau
nesnioji šokėjų grupė gegužės 2 
d. dalyvavo skautoramos pro
gramoje; gegužės 15 d. šoks ka
nadiečiams Markhame; birželio 
19 d. — General Electric meti
niame parengime. Be to, “Gin
taras” yra pakviestas į Ontariė 
Place atlikti programą vasaros 
metu.

Naujų ateivių priėmimo įstai
ga pradėjo veikti gegužės 2 d. 
Maltono aerodrome. Joje dirba 
6 tarnautoj ai-jos. Jų viršinin
kas yra estas G. Kahar, mokąs 
daugiau ar mažiau 11 kalbų. Ki
ti tarnautojai yra italų, portu
galų ir suomių kilmės, taipgi 
moką po keletą kalbų. Irena 
Szalowski, 21 m. amžiaus, yra 
mišrios kilmės, mokanti šiek 
tiek ir lietuviškai, nes jos mo
tina yra lietuvė — E. Kaveckai- 
tė. Visus tarnautojus spaudos, 
radijo ir televizijos atstovams 
pristatė ministeris J. Yaremko, 
Ontario provincijos sekretorius 
ir pilietybės ministeris specia
liame priėmime balandžio 30 d. 
Naujiesiems ateiviams bus da
linamos informacinės brošiūros 
įvairiom kalbom apie Ontario 
provinciją kartu su provincijos 
premjero laišku.

Western ligoninėje gydosi Jo
nas Ignatavičius.

Stasys Norvaišas, buv. viešbu
čio savininkas Simcoe, Ont., jau 
ilgesnis laikas serga Our Lady 
of Mercy ligoninėje Toronte.

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd. 

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sav. A. Čeponis

TEAKWOOD
Salono, valgomojo ir miegomoįo kam
bario baldai tiesiog iš importo sandė
lio. Atidaryta 1—9 v. v.

EINAR CLAUSEN, Ltd.
Tel. 1454-1388. Prie 7 kelio į 
rytus nuo 5 linijos, Bramalea

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety 
Lygos ir Board of Education. 
Baigę šią mokyklą gauna piges
nę autovežimio drauda. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimas. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST. 
Tel. LE 2-3656. Rytrose HO 6-1331

Japonijos imperatoriaus gi
mimo dienos proga Lietuvos 
gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas 
ir ponia, Japonijos gen. konsulo 
Staru Tsugu ir ponios kviečia
mi, dalyvavo jų priėmime Roy
al York viešbutyje.

Akademikų Draugijos rengia
mų paskaitų eilėje paskutinę šio 
sezono paskaitą “Literatūrinės 
srovės” skaitė gegužės 1 d. Pri
sikėlimo patalpose Pr. Alšėnas, 
nemažai dėmesio skyręs ir lie
tuvių literatūrai. Klausytojams, 
kurių buvo apie 80, jį pristatė 
atitinkamu žodžiu Dr-jos pirm, 
inž. L. Balsys. Po paskaitos bu
vo atidaryta otaviškio architek- 
to-dailininko Vyt. Trečioko me
no paroda, kurią surengė Aka
demikų Dr-ja. Buvo išstatyta 30 
tapybos darbų. Atidarymo žodį 
tarė dail. A. Tamošaitis, plačiau 
aptardamas dailininko kūrybą. 
Ta proga dr. Spudas ir ponia su
rengė priėmimą.

Žymioji stalo teniso žaidėja 
V. Nešu kaitytė dirba Pruden
tial Insurance Co. pf America 
Toronto skyriuje kaip sekreto
rė. “Star” dienraščio gegužės 1 
d. nr. buvo įdėta nuotrauka, 
vaizduojanti apsilankiusį svečią 
— bendrovės pirm. D. S. Mac 
Naughton ir V. Nešukaitytę žai
džiant stalo tenisą.

E. ir V. Gačionytės sėkmin
gai dalyvavo “Millions for Mi
les” žygyje, sutelkė $48.80 lab
darybei ir gavo atitinkamą pa
žymėjimą.

Dail. S. Kvietienės (Stefa Kvie
tys) tapybos paroda atidaryta 
nuo gegužės 1 iki Ž9 d. Runny- 
mede viešojoj bibliotekoj 2178 
Bloor St. W.

Jaunas solistas Jonas Vaškevi
čius dalyvaus programoje “Lie
tuviai televizijoj” Čikagoj ge
gužės 8 d. kartu su Detroito šo
kių grupe “šilainė” penkmečio 
sukakties proga.

Radijo programa, girdima 9 
v. — 11 v.r. (nuo pirmadienio 
iki penktadienio) iš stoties 
CHIN banga 1540 susilaukė di
delio klausytojų susidomėjimo. 
Bal. 28 d. tema buvo baltiečių 
pageidavimai min. pirm. P. E. 
Trudeau vykstant į Sov. Sąjun
gą. Nusiskųsta dideliu siuntinių 
apmokestinimu, judėjimo varžy
mu nuvykus į savo gimtąjį kraš
tą, nekiekvieno išleidimu aplan
kyti savo gimines Š. Amerikoj, 
sovietine propaganda, šeimų ne- 
respektavimu, neįsileidimu išei
vių spaudos ir t.t. Per dvi valan
das buvo daug skambinimų įvai
rių tautybių klausytojų. Papras
tai 8.30 v. r. perskaitomi tos 
dienos aktualūs komentarai, o 
vėliau 9-11 v. r. klausytojai 
skambina ir reiškia savo nuo
mones.

PARDUODAMOS lietuviškos il
go grojimo plokštelės, su lietu
višku raidynu rašomosios maši
nėlės, ODINIAI LIET. ALBU
MAI ir kt.

Priimu siuntinių užsakymus į 
LIETUVĄ ir kitur. Didelis pa
rinkimas iš pavyzdžių — eilu
tėms, suknelėms ir kt.
Taip pat priimu rašomosioms 
mašinėlėms, akordeonams Hoh- 
ner ir kt užsakymus.

Maisto siuntiniai tiesiog iš 
DANIJOS.

Greitas ir sąžiningas patarnavi
mas. Kreiptis bet kada:

St. Prakapas
49 NORSEMAN Street, 

Toronto 18, Ontario

Tel. 233-4486

KLK Kultūros Draugijos “Ži
buriai” metinis susirinkimas — 
šį ketvirtadienį, gegužės 6 d., 7 v. 
v., salėj virš “TŽ” redakcijos.

Sis šeštadienis, gegužės 8, yra 
Toronto Maironio šeštad. mo
kyklos paskutinė mokslo metų 
diena. Mokiniai iš mokyklos bus 
paleisti 11 v.

Motinos Dienos minėjimas — 
šį sekmadienį, gegužės 9 d., 4 v. 
p.p., Prisikėlimo par. salėje. Vi
suomenė kviečiama gausiai da
lyvauti.

Motinos Dienos minėjimo, To
ronto Maironio šeštadieninės 
mokyklos ir lituanistinio semi
naro mokslo metų užbaigimo iš
kilmės įvyks šį sekmadienį, ge
gužės 9 d., 4 v.p.p., Prisikėlimo 
parapijos salėje. Pirmoje pro
gramos dalyje bus įteikti pažy
mėjimai mokyklą ir seminarą 
baigusiems mokiniams. Antroje 
dalyje mokyklos mokiniai atliks 
iškilmių progai pritaikintą pro
gramą. Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti. Įėjimas — laisva 
auka.

Tradicinis kepinių ir gėlių iš
pardavimas, kurį Motinos Die
nos proga organizuoja ateitinin
kų tėvų komitetas, bus šį sek
madienį, gegužės 9 d., nuo 9.30 
v.r. Prisikėlimo par. Parodų sa
lėje. Rožių puokštės ir įvairūs 
kepiniai — tinkami dovanoms.

Šv. Jono Kr. Pašalpinės Drau
gijos prieš vasaros atostogas 
paskutinis ir pusmetinis susi
rinkimas — šį sekmadienį, ge
gužės 9 d., 1.30 v.p.p. salėj virš 
“TŽ”. Visų narių pareiga daly
vauti. Valdyba

SLA 236 kp. susirinkimas, 
paskutinis prieš vasaros atosto
gas, įvyks gegužės 9, sekmadie
ni, Lietuviu Namuose. Atsilan- 
kiusieji bus pavaišinti kavute. 
Pradžia 1 v.p.p. V-ba

Toronto Lietuvių Draugijos 
(Lietuvių Namų) susirinkimas 
šaukiamas 1971 m. gegužės 16 
d., 2.30 v.p.p., 1573 Bloor St. 
W. Darbotvarkė: 1. atidarymas,■r

2. pereito susirinkimo protoko
lo skaitymas, 3. valdybos ir ko
misijų pranešimas, 4. statuto 
svarstymas ir priėmimas, 5. kre- 
ditavimosi statuto priėmimas, 6. 
ryšium su naujų patalpų pirki
mu ir senųjų pardavimu rezo
liucijų priėmimas, 7. klausimai 
ir sumanymai. Nustatytu laiku 
nesusirinkus reikiamam narių 
skaičiui, po pusės valandos šau
kiamas antras susirinkimas, ku
ris bus teisėtas dalyvaujant bet- 
kuriam narių skaičiui. Kviečia
me gausiai dalyvauti. Valdyba

KLB Toronto apylinkės tary
bos posėdis šaukiamas 1971' m. 
gegužės 16 d., 5 v.p.p., 1573 
Bloor St. W. Jame bus svarsto
mas valdybos paruoštas veiklos 
planas, kiti svarbesni klausimai 
ir aptariami bendri reikalai. 
Kviečiami dalyvauti visi rinkti 
tarybos nariai ir visų organiza
cijų pirmininkai ar jų atstovai. 
Taipgi kviečiami mūsų bendruo
menės veiklos aktyvesni asme
nys ir visuomenė. Visi dalyvau
kime ir aktyviai spręskime sa
vus bendrus reikalus. Po oficia
lios dalies bus bendri pašneke
siai, “Verslo” Sąjungai vaišinant 
kavute. Valdyba

Kanados šaulių rinktinės ir 
kuopų atstovų suvažiavimas šau
kiamas gegužės 22-23 d. Mont- 
realyje. Tomis dienomis įvyks ir 
Montrealio šaulių L. K. Mindau
go kuopos 15 metų veiklos su
kaktis — šventė. Kviečiami da
lyvauti šauliai-šaulės ir nešau- 
liai. Važiuojama iš Toronto au
tobusu. Jei susidarys nemažiau 
35 asmenų, kelionė ten ir atgal 
kainuos $16. Gera proga pama
tyti “Žmogus ir jo pasaulis” pa
rodą ir aplankyti Montrealio 
miestą. Prašoma registruotis te
lefonais: P. Jonikas 766-1335, 
St. Jokūbaitis 537-2869, J. Ast
rauskas 534-1789.

VI. Pūtvio š. k. valdyba
Kanados šaulių šaudymo var

žybos iš 22 k. šautuvų 50 jar
dų atstume įvyks gegužės 16 d. 
Hamiltono lietuvių medžiotojų 
“Giedraitis” šaudykloje. Kvie
čiami ir nešauliai, ypač jauni
mas, dalyvauti. Norintieji dau
giau žinių teskambina V. Ketur- 
akiui: diena 270-4242, vakare 
651-1239.'

“Aušros” gimnazijų suvažiavi
mo komitetas atlieka parengia
muosius darbus ir posėdžiauja 
kas savaitę. Suvažiavimas įvyks 
gegužės 29-30 dienomis Toron
te. Plaukia registracijos iš visos 
Amerikos. Komitetui labai svar
bu sudaryti kiek galint tikslesni 
dalyvių sąrašą, nes vietų skai
čius ribotas. Prašome visus “auš- 
rokus-es”, gyvenančius Toronte 
ir apylinkėse, tuojau pat regist
ruotis komiteto iždininko adre
su: A. Rūkas, 46 Viamede Cres., 
Willowdale, Ont. Jūsų greita re
gistracija palengvins suvažiavi
mo darbą.

Labai sėkmingai koncertavo 
“Birbynės” sambūris Niujorke 
gegužės 1 d. Grįžo į Torontą iš
vargę, bet patenkinti, šį šešta
dienį, gegužės 8, “Birbynė” kon
certuoja Klevelande. Ten juos 
pakvietė šeštad r mokyklos tėvų 
komitetas. Anksčiau klevelan- 
diečiai kanklininkai-ės koncer
tavo Toronte. Jie buvo “Birby
nės” svečiai.
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buvo pradėtas 5 v.p.p. Aušros 
Vartų bažnyčioje — atlaikytos 
Mišios už mirusias ir gyvas mo
tinas. Salėje įvyko motinų pa
gerbimas. Jį pradėjo šeštadie
ninės mokyklos vedėja p. Ged-

TORONTO, ONT.
Dr. Osvaldas Pūdymaitis, il

gus metus vertęsis gydytojo 
praktika Halifakse, N.S., išėjo 
pensijon ir apsigyveno Toronte.

Važiuojantieji su skautų eks
kursija į Europą yra prašomi 
iki gegužės 10 d. sumokėti ke
lionės mokesčio likutį, čekius 
arba pašto perlaidas siųsti D. 
Keršienės vardu ir adresu: 487 
Windermere Ave., Tor. 9, Ont. 
Tel. 762-5521.

Toronto arkivyskupijos kata
likų vyrų taryba ir šiemet orga
nizavo gavėnios metu rinkliavą 
atsilikusiems kraštams bei lab
darai. Dar negalutiniais duome
nimis, surinkta $430.000. Pa
skelbtame sąraše pažymėtos au
kojusių parapijų sumos: lietu
vių Šv. Jono Kr. — $730, lietu
vių Prisikėlimo — $618.42, len
kų Šv. Kazimiero — $2.700, 
kroatų — $1.163,37, lenkų Šv. 
Stanislovo — $1900.50, vokiečių 
Šv. Patriko — $2.698.19, portu
galų Šv. Agnietės — $669.50, 
italų Šv. Angelų — 713.50 ir t.t.

Sūnų ir Dukterų Kanados 
Lietuvių Savitarpinės Pašalpos 
Draugijos suvažiavimas įvyko 
Toronte balandžio 25 d. Toron
to kuopos svetainėje. Tai komu
nistinio nusistatymo narių drau
gija, besispiečianti apie komu
nistinį laikraštį “Liaudies Bal
są”. Suvažiavimą atidarė centro 
komiteto pirm. Z. Janauskas. Į 
prezidiumą išrinkti: pirmininku
— J. Ramanauskas, vicepirm.
— J. Morkūnas, sekr. J. Žukaus
kas. Įstatų, spaudos ir rezoliu
cijų komisijon išrinkti: Z. Ja
nauskas, T. Rimdžius, S. Karve
lis, J. Yla. Gana platų praneši
mą padarė centro komiteto sekr. 
J. Kevėža, paliesdamas ir Dr-jos 
praeitį. Dr-ja įsteigta 1911 m., 
vėliau centralizuota. Pirmajame 
suvažiavime turėjo 701 narį, 
trečiajame" — 718. Šiame su
važiavime konstatuota tik 324 
nariai Kanadoje, daugiausia To
ronte. Iki šiol Dr-ja neteko 190 
narių (mirė). Suvažiavime iš ki
tų kuopų dalyvavo tik vienas 
atstovas J. Arlauskas iš Hamil
tono. Kitos dar veikiančios kuo
pos atsiuntė sveikinimus raštu. 
Per visą gyvavimo laiką Dr-ja 
išmokėjo nariams pašalpų 
$154.724,25. Finansiškai ji ir 
dabar gana gerai laikosi. Suva
žiavime vyravo, kaip paprastai, 
komunistinė nuotaika — buvo 
vartojamas terminas “draugas”, 
nutarta pasveikinti komunistinę 
“Laisvę” Brooklyne 60 metų 
sukakties proga, pridedant $60 
čekį, paskirta $50 Vietnamo ka
ro našlaičiams, žinoma, komu
nistinio Vietnamo. Neteko gir
dėti, kad ta Dr-ja būtų skyru
si lėšų lietuvių našlaičiams ar 
jų mokykloms. Taigi, Dr-ja, ša
lia savitarpės pagalbos, užsiima 
komunistinės spaudos bei apla
mai propagandos rėmimu. Tos 
Dr-jos Toronto kuopos patalpo
se įsikūręs ir “Liaudies Bal
sas”. N. B.
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GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ
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Chartered Insurance broker
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Tel. Off.: 722-3545 • 3907A Rosemont Blvd. • Res. 256-5355

Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781 
Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
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LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET
MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

6 $

MOKA UŽ:

Einamąsias s-tas_________ 5.0%
Taupomąsias s-tas_______ 6.0%
Term. ind. 1 metams___ 6.25%
Term. ind. 2 metams ___  6.75%
Duoda nemokamą gyvybės ap
draudą iki $2,000 už taup. s-tos 
sumas.

Kasos valandos: 1465 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 1 iki 
6 vaL ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais ned'rbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilgucjius savaitgalius.

vilienė. Programą pranešinėjo
S. Akstinaitė. Dienai pritaikintą 
paskaitą skaitė stud. D. Kerbe
lytė. Meninę dalį atliko “Gin
taro” ansamblio jaunieji su 
kanklėmis. Deklamavo J. Ado
monytė ir D. Lukauskaitė. Tau
tinius šokius šoko lituanistinės 
mokyklos mokiniai, paruošti J. 
Piečaičio. šeštadieninės mokyk
los mokiniai, vadovaujami p. 
Navikienės, padainavo lietuviš
kų dainų.

Stovyklos “Baltija” loterija 
Įvyko gegužės 2 d. Aušros Var
tų salėje. Meno kūrinius laimė
jo: J. ŠiauČiulio lėkštę — S. 
Verbylienė, G. Vazalinsko pa
veikslą — J. Narbone, Pr. Bal- 
tuonio medžio skulptūrą — J. 
Žitkienė, A. Zubienės paveiks
lą — M. Roch, O. Šablauskienės 
vieną paveikslą — I. Kličienė, o 
kitą — E. Kerbelienė, V. Re
meikos paveikslą — N. Rutkaus
kienė, R. Bukausko paveikslą — 
P. Rutkauskas. J. L.

KLB krašto tarybon išrinkti: 
dr. H. Nagys, dr. P. Lukoševi
čius, Pr. Rudinskas, L. Giriūnas, 
Z. Piečaitienė, R. Staškevičiū- 
tė, D. Kerbelytė, kun. L. Za
remba, J. Šiaučiulis ir V. Pta- 
šinskas.

KLB Montrealio seimeliu iš
rinkti: S. Piečaitienė, J. Ado
maitis, R. Bulota, J. Šiaučiulis, 
D. Kerbelytė, G. Kudžmienė, A. 
Norkeliūnas, A. Morkūnas, G. 
Gedvilienė, K. Ambrasas, L. Gi
rinis, R. E a Maziliauskas. R. Va
linskienė, I. Petrauskas, M. Be
niušienė.

Už asmenines paskolas “Li
tas” ima tik 8V^% ir už nekiln. 
turto paskolas tik 8% % ir prie
do duoda kiekvienam skolinin
kui gyvybės apdraudą iki $10,- 
000 bendros paskolų sumos. 
Tos pačios sąlygos taikomos au
tomobilių, baldų ir kitų rūšių 
paskoloms. Jų išmokėjimo sąly
gos pritaikomos kiekvieno skoli
ninko sąlygoms. Visi paskolų pa
reiškimai “Lite” išsprendžiami 
per 7 dienas. Užtat, prieš sko
linantis kitur, visada verta pir
miausia pasiteirauti “Lite”.

Už einamąsias sąskaitas “Li
tas” moka 5%, taupomąsias są
skaitas 6%, terminuotus indė
lius vienų metų 6% % ir dvie
jų metų 6%%. Bankai už eina
mąsias sąskaitas jokių palūkanų 
nemoka, už taupomąsias sąskai
tas tik 3% ir už termin. indė
lius tik 4-5%. Užtat tikrai 
skriaudžia save visi tie, kurie sa
vo santaupų dar neperkėlė i 
“Litą”. Pr. R.

Nekomunistinė? “TŽ” 11 nr. 
buvo Įdėta žinutė apie Montrea
lio Lietuvių- Sūnų ir Dukterų 
Pašalpinės Draugijos surengtą 
vakarienę, pažymint, kad ši 
Draugija yra “komunistinė”. At
siliepė J. V. “Liaudies Balso” 
13 nr., reikšdamas nepasitenki
nimą dėl to žodžio pridėjimo. 
Atrodo, tuo norima pasakyti, 
kad ta montrealiečių Draugija 
nėra komunistinė. Jei taip, tai 
maloni būtų žinia. Bet tbo at
veju reikėtų šiai Draugijai atsi
riboti nuo “Liaudies Balso”, 
nuo komunistinės veiklos vadų 
ir dalyvauti patriotinės lietuvių 
visuomenės gyvenime. Tai būtų 
sveikintinas žingsnis. Mtr.

DUODA PASKOLAS:

Asmenines
Nekiln. turto

čekių kredito

85%

8.75%

9.0%

Investacines .... nuo 9.0% iki 12%

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.
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