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Etninės grupės
Anglosakasai, užvaldę S. Ameriką, pasijuto šio žemyno vieš

pačiais. Jų valstybinė sistema, jų švietimas, jų kultūra ir religinio 
gyvenimo formos tapo JAV ir Kanados pagrindu. Visos kitos 
tautybės turėjo įsijungti į bendrąją srovę ir pasiduoti formuojan
čiai anglosaksų jėgai. Vienintelę stipresnę išimtį sudarė prancūzai. 
Deja, ir jie- buvo priversti nusilenkti tam pačiam likimui. JAV-se 
jie buvo visai absorbuoti, nors turėjo gana pajėgias atsparas kai- 
kuriose srityse. Daug geriau jiems pavyko atsilaikyti Kanadoje, 
čia jie buvo nugalėti britų karinės jėgos, tačiau įstengė savo 
Kvebeką išlaikyti prancūzišką. Po šimtmetinės kultūrinės ir lop-. 
šių kovos Kanados prancūzai pasijuto stovį ant pakankamai tvirto 
pagrindo. Ir kai De Gaulle Prancūzija, pakilusi iš kafo griuvėsių, 
tapo visais atžvilgiais pajėgia valstybė, garsusis šūkis “Vive le 
Quebec libre” nuaidėjo ir Montrealyje. Tai buvo ženklas intensy
viau pajudėti ir jau anksčiau sunerimusiam Kvebekui. Šiuo metu 
pastarojo sujudimas vyksta dviem linkmėm — visiškos nepriklau
somybės ir modifikuoto federalizmo keliu. Kol kas dauguma yra 
linkusi eiti antruoju keliu, tačiau reikalauja lygios partnerystės 
su anglosaksais. Pastarieji, norėdami išlaikyti Kvebeką federaci
nės Kanados rėmuose, daro nemažų nuolaidų, kaip tai yra reko
mendavusi dviejų kalbų ir kultūrų komisija. Kanados prancūzai 
šiuo metu gauna tai, ko neturėjo šimtmečiais. Vyksta procesas, 
jieškąs naujos anglų-prancūzų pusiausvyros.

* ★ ★
šiam procesui dabartinė P. E. Trudeau vyriausybė skiria gana 

daug dėmesio. Ji rūpinasi visa eile tos srities reformų — dviejų 
kalbų (anglų ir prancūzų) įvedimu federacinėje tarnyboje, dvikal
biais distriktais, nauja konstitucija ir pan. Tuo būdu ji tikisi iš
spręsti Kvebeko ir eilę kitų problemų. Jų tarpe yra ir trečiojo Ka
nados gyventojų elemento problema, kurią sudaro etninių grupių 
telkinys. Nors dviejų kalbų bei kultūrų komisija yra pateikusi re
komendacijų ir šiuo klausimu, tačiau vyriausybės reakcijos dar 
negirdėti. Kultūriniu požiūriu šis elementas, sudarąs trečdalį 
krašto gyventojų, yra labiausiai nuskriaustas. Atskiri valdžios par
eigūnai švenčių progomis išreiškia gražiausius linkėjimus, kompli
mentus, tačiau praktiniame gyvenime jie nieko nereiškia. Didžioji 
anglų-prancūzų spauda etninių grupių veiklos nemato ir jų pro
blemomis nesidomi. Senato sudarytoji komunikacinių priemonių 
komisija, žvilgtelėjusi į etninę spaudą, pavadino ją “foreign”, nors 
ji yra nemažiau kanadietiška už anglų-prancūzų spaudą. Nei val
džios remiamas televizijos tinklas, nei radijas, nei filmas etninėms 
grupėms yra neprieinami. Ištisas etninių mokyklų tinklas Kana
doje turi išsilaikyti savo jėgomis — nuomoti patalpas, apmokėti 
mokytojus, mokslo priemones. Plati kultūrinė veikla, turinti pui
kiausių meninių sambūrių, kurie teikia Kanadai tiek spalvingumo 
net tarptautinėje plotmėje, turi gyvuoti be jokios finansinės pa
ramos. Lygiai tokiose pat sąlygose yra ir etninių grupių sportas.

★ ★ ★
Kaip anglų, prancūzų, taip ir kitų etninių grupių kultūra yra 

bendras krašto lobis. Taip, jis yra puoselėjamas mažumos grupių; 
taip, jų kalba nėra oficiali valstybės kalba, tačiau ir jų kultūros 
lobis turi savo spindėjimą bendroje krašto mozaikoje. Tai vertybė, 
kurios naikinimas reikštų modernią barbarystę. Dėlto ir etninės 
grupės turi neabejotiną teisę laukti finansinės paramos iš vyriau
sybės. Jeigu tokia parama yra teikiama anglų ir prancūzų grupėms, 
turinčioms žymiai geresnes sąlygas, juo labiau ji teiktina kitoms 
mažesnėms etninėms grupėms. Pvz. spaudoje buvo paskelbta, kad 
federacinė vyriausybė šiemet Ontario prancūzams paskyrė $170.000 
paramą, be to, $20.000 vien organizaciniams reikalams. Papildo
mos paramos Ontario prancūzai tikisi ir iš provincinės vyriausy- 

■ bės. Tai gražus mostas, bet jis kartu įpareigoja federacinę vyriau
sybę ateiti pagalbon etninėms grupėms, kurios' veikia dar sunkes
nėse sąlygose. Jų kultūrinė veikla nėra perdėtas nacionalistinis 
užsispyrimas. Tai atsinešto lobio puoselėjimas, lobio, kuris yra 
reikšmineas ir ateities Kanados kultūrinei kūrybai, ir senajam kil
mės kraštui. Etninės grupės nėra elgetos, tuščiom rankom pra
šančios išmaldos. Jos turi savo lobius, kuriem išlaikyti ir puoselėti 
stokoja priemonių. O pastarąsias gali duoti Kanados vyriausybė. 
Taigi, ateina laikas, jieškant naujos pusiausvyros Kanadoje, atitai
syti seną skriaudą ir etninėms grupėms. Pr. G.

Pasaulio įvykiai
IŠ KOMPARTIJOS VADO PAREIGŲ PASITRAUKĖ RYTŲ VOKIETIJOS 
diktatorius W. Ulbrichtas, pasilikdamas tik valstybės tarybos pir
mininko pareigas. Oficiali atsistatydinimo priežastis — pablogėjusi 
sveikata ir pečius slegianti beveik 78 metų amžiaus našta. Savo 
atsistatydinimą paskelbęs kompartijos centrinio komiteto posėdyje, 
W. Ulbrichtas naujuoju vadu pasiūlė Erichą Honeckerį, 58 metų 
amžiaus “aparatčiką”, kuris pastaruoju metu tvarkė R. Vokietijos 
saugumo reikalus. W. Ulbrichto kandidatą centrinis komitetas pa
tvirtino be jokių ginčų, nors jo nekenčia liberalesnių pažiūrų ko
munistai, ypač jaunimas. Pirmąją naujojo vado E.* Honeckerio 
kalbą jau paskelbė R. Vokietijos kompartijos oficiozas “Neues 
Deutschland”, atskleisdamas šio partiečio labai konservatyvias 
pažiūras. E. Honeckeris reika- •--------------------------------- ------
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DIDELI GYDYTOJŲ UŽDARBIAI
Ontario sveikatos ministeris 

Bert Lawrence pažadėjo provin
ciniam parlamentui patikrinti 
50 daugiausia uždirbusių gydy
tojų sąskaitas. Kaikuriems OH 
SIP drauda pernai išmokėjo net 
$200.000, o vienas gydytojas ga
vo beveik trečdalį milijono. Ky
la rimtas įtarimas, jog kaikurie 
specialistai klastoja sąskaitas, 
įrašydami neatliktas ar galbūt 
ligoniui nereikalingas paslau
gas. Pvz. yra tokių atvejų, kai 
gydytojas skelbiasi aplankęs 50 
pacientų net po 25 kartus i mė
nesį. Ontario provincijos admi
nistruojama OHSIP drauda per
nai gydytojams sumokėjo dau
giau kaip $400 milijonų. Jeigu 
bus rasta gydytojų nesąžiningu
mo, planuojama priimti specialų 
Įstatymą, leidžiantį sveikatos 
ministeriui suspenduoti gydyto
jo teises ir įvesti piniginę bau
dą. Dėmesys į nenormaliai di
delius gydytojų uždarbius pir
miausia buvo atkreiptas Alber
tos provincijoje, kur taip pat ke
lių gydytojų iš valstybinės drau- 
dos gautos metinės pajamos pra
šoko $200.000.

Skaudi nelaimė ištiko St. Jean 
Vianney miestelį prie Saguenay 
upės, 120 mylių į šiaure nuo 
Kvebeko miesto? Lietaus išplau
tas šlynas sukėlė kalvos slinktį 
ir atvėrė 200 pėdų gylio kiaury
mę, kurion nugarmėjo 42 na
mai su gyventojais. Iš purvo jū
ros jau pavyko ištraukti 5 gyven
tojų lavonus, bet dar trūksta 31 
asmens. Taigi, auku skaičius 
greičiausiai pasieks 36. Spėjo iš
sigelbėti autobusu į darbą va
žiavę darbininkai, kai jų auto
busas taip pat atsidūrė mylios 

ilgio atsivėrusiame žemės ply
šyje. Gyvieji, sukrėsti nelaimės, 
kraustosi į kitas vietoves. Lig 
šiol jau išvažiavo apie 1.300 St. 
Jean Vianney gyventojų, apsi
sprendusių negrįžti į šį mieste
lį. Nelaimės priežastį tiria geo
logai.

Dvi dienas Otavoje posėdžia
vo 330 kanadiečių žurnalistų. 
Pirmajame tokio pobūdžio suva
žiavime buvo nutarta įsteigti vi
sai Kanadai bendrą žurnalistų 
sąjungą, kuri kovos prieš betko- 
kius cenzūros metodus, sprendi
muose reikalaus didesnio balso 
žurnalistams ir visuomenei, 
stengsis išsaugoti bešališką tei
singų žinių perdavimą ir kelti 
spaudos lygį. Suvažiavimo daly
viai pasmerkė Kvebeko provin
cijoje FLQ sukeltos krizės prak
tikuotus suvaržymus spaudai.

Algų padidinimas federacinio 
parlamento nariams 44% jau 
perduotas specialiai komisijai, 
kuri turi teisę daryti pakeiti
mus, bet greičiausiai šia teise 
nepasinaudos. Kritikos susilauk
ta tik iš kelių atstovų, reikala
vusių, kad padidintos algos būtų 
mokamos tik po sekančių par
lamento rinkimų, o ne nuo 1970 
m. saplio 1 d. Balsuojant už pa
didinimą pasisakė 109 parla
mentarai, prieš — 31. Opoziciją 
neproporcingam algų padidini
mui sudarė 18 NDP socialis
tų, 12 Kvebeko kreditistų ir vie
nas konservatorius. Iš šios gru
pės išsiskyrė vienas socialistas, 
balsavęs kartu su liberalais ir 
konservatoriais už atlyginimų 
didinimą. Opozicijos vadas R? 
Stanfieldas ir jo konservatoriai

(Nukelta j 9-tą paL)

"Leiskit i tėvynę, leiskit pas savus__" kankliuoja lietuvaitė Nuotr. V. Pranaičio

PRANEŠIMAS Iš ŠVEDIJOS

Sunkiausias
Pavasaris dar neskuba čia. 

Rašant šias eilutes, vidurio Šve
dijoj siaučia tikra sniego pūga. 
Bet tai jau paskutiniai žiemos 
pasispardymai. Gamta jau pasi
ruošusi pavasariniam atgimimui.

Kažką panašaus būtų galima 
pasakyti ir apie švedų spaudoje 
atgimstantį’ dėmesį savo kaimy
nams rytiniame Baltijos krante. 
Naujas bundantis susidomėji
mas baltiečių gyvenimo sąlygo
mis — tai ženklas, kad tirpsta 
abejingumo ledai, kad ilgoji ty
los sąmokslo žiema baigiasi. Gal 
tikras pavasaris šia prasme dar 
ne tuoj pasirodys, bet negalima 
nutylėti jį skelbiančių balsų.

Katalikų spaudoj
Šį kartą su “TŽ” skaitytojais 

norisi pasidalinti mintimis, ku
rias paskelbė katalikų dvisavai- 
tinukas “Katolsk kyrkotidning” 
(1971. IV. 23, nr. 7), redaguoja
mas kun. Lars Roth, SJ.

Straipsnio pradžioje pažerta 
eilė klausimų, kurie rodo nuo
širdų susirūpinimą ir dar labiau 
jį pakursto. Vos kelios valandos 
jūros kelio skiria Švediją nuo 
Baltijos valstybių. Ar pagalvo
jame apie jų buvimą? Apie jų 
dabartinę politinę padėtį? Neat
sirado joks estiškas Gomulka, 
latviškas Dubčekas ar lietuviš
kas Ulbrichtas — rašo “KK”. 
Todėl spauda esą tyli ir neskiria 
metrinių skilčių baltiečių politi
kams.

Ir ką gi mes žinome apie Bal
tijos kraštų visuomeninę būklę 
ar kultūrinį lygį? Apie jų tiky
binį gyvenimą ir katalikiškosios 
Bendrijos vaidmenį jame? Ne
daug, pripažįsta pats laikraštis. 
Tyla dengia daug sunkių pro
blemų. Visdėlto kaikurios žinios 
prasmunka. Daugiausia iš Lietu
vos, kuri prieškario laikais bu
vo ryškiausias katalikų kraštas 
Baltikoje.

Konkretūs faktai
Laikraštis primena neseną 

Vilniaus vyskupijos kunigų nu
siskundimą sunkia lietuvių 
katalikų būkle, kuri priešta
rauja sovietų konstitucijos ga
rantuojamai pliečių tikėjimo 
laisvei. Toliau duodama trumpa 
pokarinės raidos apžvalga.

1944-1954 m. Lietuvoje, kaip 
ir kitose Rytų Europos valsty
bėse, siautė stalininio teroro re
žimas. Tame laikotarpyje pa
smerktas mirti vysk. V. Borise- 

Bendrijos me 
vičius; kifi vyskupai, išskyrus 
vieną, kalinti ir deportuoti. 
Toks pat likimas ištiko apie 280 
kunigų. Tačiau Bendrija nepasi
davė, nepavyko jos atskirti nuo 
Romos. Iš 440 kunigų, gavusių 
šventimus pokario metais, vos 
17 atsisakė savo pašaukimo par
eigų. Tuo tarpu 4 vyskupai ir 
170 kunigų mirė už tikėjimą ru
sų kalėjimuose ir Sibiro vergų 
stovyklose.

Palengvėjimas
1954-57 m. Lietuvoje buvo 

jaučiamas mažas palengvėjimas. 
Leista buvo sugrįžti virš 100 ku
nigų, jų tarpe 2 vyskupam, 3 
nauji įšventinti. Deja, atoslūgis 
buvo trumpas, nauji ir sunkūs 
bandymai vėl prislėgė Lietuvos 
tikinčiuosius. Ypač smarkiai už
darinėti maldų namai, kurių 
daugelis panaudota kitiem tiks
lam. Lietuvos globėjo šv. Kazi
miero šventovė paversta antire
liginiu muzėjum.

Maždaug nuo 1965 metų, ry
šium su Vatikano II santaryba 
ir Chruščiovo nuvertimu, Lie
tuvoje pastebimi lankstesnės po
litikos ženklai, nors katalikams 
dar toli iki tų sąlygų, kurias tu
ri Lenkijos katalikai. Kunigams 
draudžiama susirinkti, net reko
lekcijoms. Jie baudžiami, jeigu 
drįsta ruošti vaikus Komunijai. 
Nėra jokių religinių vadovėlių 
ar mokomųjų priemonių. Tikin
čiųjų vaikai mokyklose diskri-

IŠRINKTA NAUJA
, K LB Vyr. Rinkimų Komisi
ja š.m. gegužės 5 d. posėdyje pa
tikrino rinkiminių apylinkių ko
misijų atsiųstą rinkiminę me
džiagą ir rado, kad rinkimai vi
sose apylinkėse vyko sklandžiai, 
pagal KLB krašto tarybos rin
kimų taisykles, kad KLB garbės 
teismui rinkimų taisyklėmis nu
statytu terminu nebuvo paduo
ta skundų dėl rinkimų eigos. 
KLB Vyr. Rinkimų Komisija, 
pagal KLB krašto tarybos rin
kimų taisyklėmis numatytą tvar
ką, patvirtino ir skelbia šį į KLB 
VHI-ją krašto tarybą išrinktų 
narių bendrą sąrašą pagal rinki
mines apylinkes.

CALGARY, Alte (aklamacija): Le- 
deris Karolis. DELHI, Ont, (balsavo 
71): Povilaitis Bronius, Augaitis 
Petras, Jakubickas Stepas. HAMIL
TON, Ont, (balsavo 2S7): Breiehma-

Ireauninas, neinys Jeronimas, 

tas Lietuvoje 
minuojami, žalojami psichiškai. 
Diskriminuojami dėl tikėjimo ir 
suaugusieji tiek viešame, tiek 
asmeniniame gyvenime.

Lietuvos katalikai neturi jo
kios spaudos laisvės. Jokių gali
mybių pasinaudoti televizija, ra
diju ar filmu. Skandalingai 
trūksta maldaknygių. 1968 m. 
buvo išleistas mišiolas nedideliu 
tiražu. Kita Vatikano santarybos 
medžiaga ir nutarimai buvo pri-. 
einami tik kunigams.

Dar ilgas kelias
Trumpą okupuotos Lietuvos 

katalikų gyvenimo apžvalgą “K. 
K.” užbaigia duomenimis apie 
išeiviją. 1966 m. laisvajame pa
saulyje buvo apie 800 lietuvių 
kunigų su 2 vyskupais, 100 para
pijų, ' netrūksta organizacijų, 
spaudos, tęsiamos lietuviškos 
tradicijos užsienyje.

Straipsnis pailiustruotas len
tele, kurioje nurodyti palygina
mieji Lietuvos katalikų duome
nys 1940 ir 1970 metais. Įsidė
mėtini švedų katalikų laikraščio 
baigmniai samprotavimai:

“Galbūt, Bendrija Lietuvoje 
nugalėjo savo sunkiausią kanki
nystės metą ir gali su didesniu 
pasitikėjimu laukti šviesesnių 
dienų savo darbui. Kelias betgi 
dar sunkus ir ilgas, tačiau su 
laisvųjų kraštų katalikų solida
rumu ir parama galima turėti 
viltį ir mėginti optimistiškai 
žvelgti ateitin”. A. Lembergas

KRAŠTO TARYBA
Mikšys Jonas, Volungytė Aldona, Mi
leris Kazys, Norkus Kęstutis, Krišto
laitis Juozas, Baronas Kazys. LON
DON, Ont, (balsavo 191): Pauliony- 
tė Joana, Daniliūnas Eduardas. 
MONTREAL, Quebec, (balsavo 291): 
Nagys Henrikas, Lukoševičius Pet
ras, Rudinskas Pranas, Giriūnas La
das, Piečaitienė Zina, Staškevičiūtė 
Regina, Kerbelytė Daina, Zaremba 
Leonas, šiaučiulis Juozas, Ptašins- 
kas Vytautas. OTAWA, Ont, (akla
macija): Danys Juozas. RODNEY, 
Ont, (aklamacija): Ignaitis Vincas. 
ST. CATHARINES, Ont, (balsavo 
66): Alonderis Juozas, Settkas Adol
fas. SUDBURY, Ont, (aklamacija): 
Kručas Juozas, Stoškus Juozas. TO
RONTO, Ont, (balsavo 614): Rin
koms Antanas, Pacevičius Antanas, 
Barius Placidas, Staškevičius Jonas, 
Arštikaltytė-Uleckienė Marija, Čepas 
Silvestras, čuplinskas Eugenijus, Ji-

(Nukelta j Btą pri.) 

lauja, kad V. Vokietija tuojau 
pat. ratifikuotų su Maskva ir 
Varšuva pasirašytas sutartis, ne
laukdama nuolaidų Berlyno 
klausimu. Ryšiai tarp abiejų 
Vokietijų galimi tik abipusio 
pilnos nepriklausomybės pripa
žinimo rėmuose. E. Honeckeris 
pareiškė viešą pritarimą Mask
vos įsikišimui į Čekoslovakijos 
vidaus reikalus ir jos sovietinei 
okupacijai. Pasmerkimo susilau
kė komunistinė Kinija už anti- 
sovietinę liniją, JAV ir Izraelio 
“agresijos”. V. Vokietiją E. Ho
neckeris apkaltino bandymu pa
keisti jėgos pusiausvyrą Euro
poje imperializmo naudai, jun
giant Maskvos ir Varšuvos su
tarčių ratifikavimą su nuolaido
mis Berlyno klausimu. W. Ulb
richtas pastarajame penkmetyje 
bandė jungti kompartijos jau
nuosius technokratus su konser
vatyviaisiais dogmatikais. E. 
Honeckeris, atrodo, remsis dog
matikais ir griežtos linijos ša
lininkais pačioje Sovietų Sąjun
goje. Tokiose aplinkybėse dė
mesio yra verta Frankfurte prie 
Maino leidžiamo dienraščio 
“Frankfurter Allgemeine Zei- 
tuhg” pastaba: “Atrodo, į Ulb
richto pasibaigusią erą mes bū
sime priversti žvelgti su savo
tišku dialektiniu apgailestavi
mu”.

NESKELBIA REZULTATŲ
JAV valstybės sekretorius W. 

Rogers užbaigė beveik dvi sa
vaites trukusią viešnagę ketu
riuose arabų kraštuose ir Izrae
lyje. Prieš pat jo atvykimą Egip
to prez. A. Sadatas atleido iš 
pareigų viceprezidentą A. Sab- 
ry, kuris su G. A. Nasseriu 1952 
m. nuvertė karalių Farouką. A. 
Šabry pastaruoju metu buvo lai
komas Maskvai ištikimiausiu po
litiku Egipte. Spėjama, jog jis 
galėjo nepritarti valstybės sekr. 
W." Rogers vizitui ir pokalbiams, 
kurių dėka gali būti atidarytas 
Suezo kanalas. W. Rogers iš 
prez. A. Sadato gavo paskutines 
Egipto nuolaidas perduoti Izrae
lio premjerei G. Meir. Šiuo me
tu viešnagės rezultatai dar ne
skelbiami, bet jau pastebimas 
Izraelio sušvelnėjimas. Susidaro 
įspūdis, jog Izraelis leis atida
ryti Suezo kanalą ir pasitrauks 
nuo jo krantų. Negausiems egip
tiečių kariuomenės daliniams 
turbūt bus leista persikelti į 
Suezo rytinę pakrantę. Neutra
lią zoną tarp abiejų kariuome
nių greičiausiai ir vėl teks pri
žiūrėti Jungtinėms Tautoms. 
Grįždamas į JAV, W. Rogers 
aplankė popiežių Paulių VI ir 
susitiko su Italijos vyriausybės 
nariais.

DOLERIO KRIZĖ
Pinigų spekuliantai sukėlė 

naują dolerio krizę. Pasklydus 
gandams, kad V. Vokietija ir ki
ti penki Bendrosios Rinkos kraš
tai gali padidinti savo pinigų 
vertę, V. Vokietiją per vieną sa
vaitę užplūdo beveik du bilijo
nai dolerių. Spekuliantai už do
lerius pirkosi vokiečių markes, 
tikėdamiesi riebaus uždarbio. 
Perdidelė dolerių pasiūla, savai
me suprantama, sumenkino do
lerio vertę. Savo markės V. Vo
kietija turbūt nepabrangins, nes 
jos vertės padidėjimas būtu ža
lingas gaminių eksportui į užsie
nio kraštus. Kiti Bendrosios 
Rinkos kraštai taip pat nenori 
pabranginti savo piniginių vie
netų. Briuselyje įvykusioje kon
ferencijoje nebuvo padaryta 
sprendimo. Pokalbiai tęsiami 
šią savaitę. Vakarų Vokietija pa
sirinko kompromiso kelią, lai
kinai leisdama markei laisvo
joje rinkoje p a d i d i n ti savo 
vertę ir paskui vėl grįžti prie 
dabartinio jos kurso. Markės pa
branginimas padarytų nuostolių 
kaikurioms Kanados provinci
joms, nemažas paskolas gavu
sioms iš V. Vokietijos finansinių 
institucijų.

PILNI KALĖJIMAI
Gegužės pradžioje Vašingto

ne įvykusios masinės demonst
racijos miestui kainavo pusant
ro milijono dolerių. Demonst
rantai šį kartą buvo pasiryžę 
užblokuoti tiltus, pagrindines 
gatves ir tuo būdu sustabdyti 
JAV vyriausybės įstaigų darbą. 
Tokia taktika privertė policiją 
ir kariuomenę pradėti masinius 
suėmimus. Keliolika tūkstančių 
demonstrantų atsidūrė Vašing
tono kalėjimuose ir buvo suva
ryti į R. Kennedžio stadioną. 
Suimtųjų tarpe yra ir du de
monstracijų vadai — Rennie . 
Davis ir John Froines, pasižymė
ję riaušių kėlimu Čikagoje, kai 
ten 1968 m. buvoi demokratų 
partijos suvažiavimas. Liberali 
amerikiečių spauda tada juos 
gynė ir kaltino policiją. Dabar- 
gi visiems matyti, kad šiems 
agitatoriams tinkamiausia vieta 
yra kalėjime. Didžioji suimtųjų 
dalis buvo nubausta nedidele 
pinigine bauda ir paleista, o pa
grindinių triukšmadarių laukia 
teismas. Visame pasaulyje nėra 
kito tokio krašto, kaip Amerika, 
kur karo metu būtų leidžiama 
demonstruoti su priešo vėliavo
mis. Amerika turi milijonus jau
nimo, tačiau tokiose demonstra
cijose dalyvauja tik labai nežy
mus nuošimtis — daugiausia su
sivėlę ilgaplaukiai, narkotikų 
mėgėjai, tinginiai, kuriems pro
testo reiškimas yra tapęs vienin
teliu pagarsėjimo šaltiniu.

NAUJAS TEISMAS
Britų universitetų komisijos 

sovietų žydų reikalams pirm. A. 
Freeman skelbiasi gavęs žinią iš 
Leningrado, kad tenai vėl pra
dedama devynių žydų byla. Jie 
buvo taip pat apkaltinti ruoši
mus! pagrobti lėktuvą, kaip ir 
jau nuteista pirmoji grupė. Žy
dų reakcija visame pasaulyje 
antrosios grupės bylą privertė 
atidėti. Galimas dalykas, jiems 
dabar bus parinktas švelnesnis 
sionistinės propagandos kaltini
mas.

PASALINO KOMUNISTUS
Neoficialiomis žiniomis, iš če- 

koslovakų kompartijos buvo pa
šalintos dvi konservatorių gru
pes, persekiojusios liberalių pa
žiūrų komunistus ir reikalavu
sios teisti A. Dubčeko pradėtų 
reformų šalininkus. Viena šių 
grupių buvo Kosice mieste, R' 
Slovakijoje, kita — Ostravoje, 
S. Moravijoje. Jų pašalinimą 
pranešė šių sričių kompartijos 
sekretoriai J. Brodnos ir M. Ma- 
mula uždaruose posėdžiuose. 
Gegužės 25 d. bus čekoslovakų 
kompartijos suvažiavimas, ku
ris turės patvirtinti G. Husako 
vadovybę ir aptarti ateities pla
nus. Daug kompartijos konser
vatorių nebuvo išrinkta atsto
vais į šį suvažiavimą. Liberalie
ji ir nuosaikieji komunistai 
stengiasi mažinti konservatyvių
jų griežtą balsą.

Lietuviai vyskupai 
Romoj

Gegužės 5 d. lėktuvu iš Mask
vos į Romą atvyko trys Lietuvos 
vyskupai: Kauno ir Vilkaviškio 
vyskupijų apaštalinis administ
ratorius vyskupas Juozapas Ma- 
tulaitis-Labukas, jo pagalbinin
kas vyskupas Romualdas Krikš
čiūnas, Telšių vyskupijos apaš
talinio administratoriaus vysku
po Juozapo Pletkaus pagalbi
ninkas Liudas Povilonis. Kartu 
su Lietuvos vyskupais į Romą 
atvyko Rumšiškių klebonas kun. 
Jonas žemaitis, kaip Kauno vys
kupų palydovas, kun. Antanas 
Vaičius, Akmenės- klebonas, 
kaip Telšių vyskupo palydovas. 
Lietuvos vyskupus Rdfoo's aero
drome pasitiko Vatikano valsty1 
bės sekretoriato delegatas ir ke
letas Romoje gyvenančių lietu
vių kunigų.



2 psl. • Tėviškės žiburiai • 1971. V. 13 — Nr. 19 (1110)

Tėviškės Žiburiai - lietuvių savaitraštis
Leidėjas: Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija “Žiburiai" 
Redaguoja: k dr. Pr. Gaidamavičius ir Vyt Kastytis
Metinė prenumerata $7, pusmetinė — $4. Rėmėjo prenumerata $10 
Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 
turini redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. 
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

The Lights Of Homeland — Lithuanian Weekly 
Published by Lithuanian Canadian R. C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc. 
Subscriotion rates: $7 per year, $4 per 6 months. Deadline for 
advertisements — Thursday. Second class mail registration number 0509.

941 Dundas Street West, Toronto 3, Ont., Canada
Tel. 368 - 6813

? Žodžiai Chruščiovo, atsiminimai - ne
Rašo Tibor Szamuely, "National Review" 1971. II. 23. apie Chruščiovo knygą
(Tęsinys iš pr. n-rio) armijoms nelemtame Žalgirio nemalonioje šviesoje, gal paim- 

mūšyje, buvo Samsonovas ir ti iš “savikritikos”, kurią jis tu- 
" • padaryti, kai buvo isstum-

Daug melo i
Aišku, ką “Time Ine.” nupir- Renhenkamfas. Vienas jų pats rėjo 

ko iŠ KGB, buvo rūpestingai at- nusižudė, o antras pasitraukė iš tas i

PRANEŠIMAI ĮS VOKIETIJOS

POSŪKIO ŽENKLAI DEŠINĖN
J. KAIRYS

© RELIGINIAME GY/ENIME
piežiaus neklaidingumą, pareiš
kė, kad visa eilė teologų, dabar 
taip karštai bandančių pašalinti 
Bendrijos krizę savo raštais, pa
tys tą krizę Bendrijoje ir sukū
rė savo raštuose triukšmingu 
sensacingumu skelbiamomis 
abejonėmis, paneigimais bei 
naujumais.

* Rusų okupuota Lietuva yra 
kankinių tauta — pareiškė Bos
tono arkivyskupas S. Medeiros 
rašte, skirtame lietuvių reikalui. 
Juo arkivyskupas kreipiasi į ti
kinčiuosius, ypač lietuvius, prisi
minti Lietuvos vyskupų aktą 
Romoje, kuriuo lietuvių tauta 
1951 m. gegužės 13 d. buvo pa
aukota Nekalčiausiai Marijos 
širdžiai. Rašte sakoma: “negalės 
būti pasaulyje tikros taikos, kol 
Lietuvai ir kitom tautom bus 
atimta laisvė ir teisingumas ... 
Taika, pagrįsta tiesa, teise, lais
ve ir meile turi būtinai viešpa
tauti Lietuvoj ir kitose tautose.” 
Tos prasmės Tikinčiosios Lietu
vos Diena yra švenčiama Kana
dos lietuvių parapijose pirmąjį 
kovo sekmadieni.

* Imperatorius Haile Selassie 
patvirtino paskyrimą arkivysku
po Theofilos naujuoju etiopų 
apeigų Ortodoksų Bendrijos pa
triarchu. Jo pirmtakas Abuna 
Basilios mirė praeitų metų spa
lio 12 d.

* Kun. Marion Veronese, SX, 
italas misijonierius žuvo su sa
vo tikinčiųjų būriu Rytų Pakis
tane prie savo misijos "nuo V. 
Pakistano karių kulkų..

* Arkiv. Joseph Tawil, mel- 
chitų apeigų Katalikų Bendrijos 
Amerikoje egzarchas, pranešė, 
kad š. m. birželio mėn. šaukia
mas visų Amerikos melchitų ka
talikų "suvažiavimas, kuriame 
bus bandoma įvesti metinių su
važiavimų sistema pagal Vatika
no II santarybos pageidavimus.

* Kun. Jean Boulier, 77 m., 
1962 m. popiežiaus Jono XXIII 
grąžintas į pasauliečius dėl pro
komunistinio veikimo, Pary
žiaus arkivyskupo kard. Fran
cois Marty prašymu, vėl gavo 
Vatikano leidimą kunigauti Pa
ryžiaus arkivyskupijoje.

* JAV vyskupų konferencijos 
suvažiavimas, įvykęs Detroite, 
išrinko keturis atstovus į pasau
lio vyskupų sinodą Romoje: 
kard. John Dearden, kard. John 
Krol, kard. John Carberry ir 
arkiv. Leo C. Byrne.

* Presbiterininkų B e n d r ija 
praėjusiais metais paaugo Ame
rikoje nuo 957,569 iki 958,195 
narių.

* Tarptautinė grupė moksli
ninkų, pasinaudodama laikiniu 
ramumu Art. Rytuose, skuba iš
leisti senovės rankraščius, atras
tus prieš 25 metus senose kapi
nėse prie Nag Hammadi, Egip
te. Tie rankraščiai, panašiai 
kaip ir prie Mirties jūros atras
tieji, atsitiktinai rasti iš kapo iš
kastame ąsotyje. Buvo rasta net 
13 gražiai odoje įrištų knygų ir 
dalis laiško graikų kalba. Visos 
knygos buvo sudėtos Kairo kop
tų muzėjuje, išskyrus 100 pusla
pių, kurie pateko į Jungo muzė- 
jų Zueriche. Neramumai Art. 
Rytuose neleido mokslininkams 
iki šiol tinkamai juos ištirti ir 
todėl tik trečdalis jų yra išvers
ta bei išleista, šiuo metu moks
lininkai nustatė, kad tie rank
raščiai priklauso gnostikų bend
ruomenei. Iki šiol apie gnosti- 
kus buvo daugiausia žinoma iš 
Bendrijos tėvų raštų, nukreiptų 
prieš juos. Kun. J. Stš.

* Popiežius Paulius VI, D. 
Ketvirtadienį griežtai pasisakęs 
prieš kunigų moralinį vidutiniš
kumą ir jų norą laužyti pažadus, 
padarytus Dievo ir Bendrijos 
akivaizdoje, kalbėdamas pasku
tiniu metu apie kunigystę, pa
reiškė, kad jos reikalavimai per 
šimtmečius buvo ir pasilieka pa
grinde tie patys: jungimasis su 
Dievu, kryžiaus meilė, atsižadė
jimas medžiaginių gėrybių, mal
dos dvasia, duosni bei rūpes
tinga skaistybė ir pilna ištikimy
bė Dievo atstovams. Jis skatino 
kunigus nepasiduoti žavioms te
orijoms, kurios abejoja tikėji
mu, asmens galia pilnai apsi
spręsti ir neatšaukiamu pasi
šventimu Dievui. Kitu atveju 
popiežius, kalbėdamas žmonėms 
šv. Petro aikštėje, pabrėžė, kad 
neužtenka rūpintis užteršta fizi
ne aplinka — reikia rūpintis ir 
moraline žmogaus dvasios nešva
ra, kuri dabar pateisina pačius 
šlykščiausius moralinius iškry
pimus.

* Vatikano vienuolijų kongre
gacija išleido naują įstatymą vie
nuolių išpažinties dažnumo rei
kalu. Anksčiau vienuoliai turėjo 
eiti išpažinties kas savaitę. Da
bar jie skatinami tik dažnai eiti 
išpažinties, jei įmanoma — du
kart į mėnesį. Vienuoliai, anot 
naujojo dokumento, dėl savo 
ypatingo santykio su Bendrija 
turi ypatingai vertinti Atgailos 
sakramentą ir juo dažniau nau
dotis, nes jis padidina savęs su
pratimą, ugdo krikščioniškąjį 
nusižeminimą, teikia dvasinių 
nurodymų bei pagausina dieviš^ 
kąją malonę. Vienuolės taipgi 
nebeįpareigojamos eiti išpažin
ties pas paskirtuosius nuodėm
klausius — gali eiti pas kiekvie
ną kunigą, turintį teisę klausyti 
išpažinčių.

* Arkiv. Raymond Etteldorf, 
apaštališkasis delegatas Nauja
jai Zelandijai ir Ramiojo vande
nyno saloms, pareiškė, kad Ka
talikų Bendrija niekada neatsi
sakys savo doktrinos ir neis i 
kompromisus moralėje, kad lai
mėtų naujų narių ir išlaikytų 
turimuosius. Pasak jo, Bendrija 
per šimtmečius yra išgyvenusi 
įvairių persekiojimų bei schiz
mų, daug žiauresnių "nei dabarti
nė krizė, ir visdėlto atsilaikiusi. 
Jo manymu, dabartinė krizė ky
lanti iš visuotinio žmonių neri
mo ir neurotiško nepasitenkini
mo vertybėmis, kurios visą lai
ką buvo laikomos šventomis. Tai 
esąs aklas impulsas naikinti vi
są praeities išminti, neturint 
kuo jos pakeisti.

* Kardinolas Franjo Seper, ti
kėjimo ir doktrinos kongregaci
jos prefektas, pareiškė, kad vie
tiniai vyskupai turi imtis atsako
mybės ir daryti sprendimus sa
vo teritorijose apie atsirandan
čias tikėjimo klaidas bei keistas 
teorijas. Esą kol tokie raštai pa
siekia Vatikaną, kol viskas išsi
aiškinama, dažniausiai būna 
pervėlu — žala būna jau pada
ryta. Teologai esą turėtų būti 
atsargūs teorijose ir jų skel
bime, kaip kitų sričių mokslinin
kai, kurie sugalvoję bei parėmę 
tyrimais kokią nors teoriją, tuo
jau pat jos neskelbia visuome
nei. Teologijoj dabar esą pri
imta, dar nespėjus pilnai gimti 
idėjai, skelbti bei reklamuoti ją 
spaudoje bei televizijoje.

* Kun. Georges Boyer, OP, 
Angelicum universiteto profeso
rius Romoje, kritikuodamas 
kun. Hans Kueng knygą apie po-

rinkta ir suredaguota, kad ne
keltų jokio nemalonumo dabar
tiniams Kremliaus vadams. Tuo 
būdu visas įrodinėjimas, kodėl 
Chruščiovas parašė “atsimini
mus”, griūva kartu su visomis 
fantaąnėmis teorijomis apie pa
žangias grupes KGB eilėse, gru
pių kovas Kremliuje ir 1.1.

Bet ar po KGB atrinkimo ir 
perredagavimo neliko vertingų 
faktų, kurie iki šiol buvo neži
nomi? Knygoje neabejotinai yra 
daug įdomių aprašymų, bet ne
laimė yra ta, kad dauguma jų 
yra neteisingi arba netikslūs^ 
Chruščiovas yra senas žmogus, 
ir reikia neužmiršti, kad jo at
mintis šlubuoja. Bet net ir tai 
turėdamas galvoje aš suradau 
nemažiau kaip 48 falsifikacijas 
ir didelių klaidų, kurios negalė
jo atsirasti atstitiktinai. Septy
niolika tų klaidų galima buvo 
lengvai patikrinti enciklopedi
joj. Tiesa yra ta, kad Chruščio
vas visada buvo nepaprastas ir 
nepataisomas melagis. Šitie “at
siminimai” yra tikri savo forma, 
bet pilni aiškių melų. Chruščio
vas meluoja ne tik dėl politinių 
priežasčių, bet ir dėl malonumo^ 
nes jis yra melagis iš prigimties.

Šį tvirtinimą noriu pailiust
ruoti keletu stambių melų. Ma
žiausiai keturiose knygos vieto
se smulkiai aprašomas centrinio 
komiteto posėdis 1939. m. vasa
rio mėnesį, bet tokio posėdžio 
tada nebuvo. Dar daugiau. 
Cruščiovas mini to posėdžio du 
pagrindinius kalbėtojus: sveika
tos ministerį Kaminsky, kuris 
buvo 20 mėnesių anksčiau suim
tas (tuo metu jau buvo nužudy
tas), ir žemės ūkio ministerį 
Yakovlevą, kuris vadinamas 
konspiratoriumi Bucharino by
loje jau metus laiko prieš tą 
nebuvusį posėdį.

Net ir tada, kai Chruščiovas 
apsisprendžia sakyti tiesą, prieš
tarauja datose, faktuose ir mai
šo pavardes. Labiausiai supai
niotas klaidų mazgas yra epizo
de, kai Stalinas po karinės per
galės, kurioje Chruščiovas daly
vavo, primena “generolo Mias- 
nikovo” likimą I D. karo metu. 
Esą jis po jo kariuomenės ap
supimo Rytprūsiuose buvo nu
žudytas. Viskas čia neteisinga. 
Generolai, kurie vadovavo rusų

pareigų. Asmuo, minimas “atsi
minimuose”, buvo Miasojedo- 
vas, o ne Miasnikovas, be to, 
pulkininkas, o ne generolas. Jis. 
nieko bendro neturėjo su Žalgi
rio mūšiu; buvo nubaustas mir
timi už prieškarinį šnipinėjimą 
austrams.

Dauguma epizodų, kuriuos 
galima patikrinti, yra netikri. 
Bizantines intrigas Kremliuje, 
kurių neįmanoma patikrinti ne
priklausomuose šaltiniuose, ga
lima palyginti su ankstyvesniais 
Chruščiovo pasakojimais. Tuo 
būdu randame prieštaravimus 
kiekviename žingsnyje. Lenin
grado bylos (1949 m.) ir Beri- 
jos likvidavimo dabartinis apra
šymas yra visiškai skirtingas, 
nors ir ankstesni niekada ne
buvo labai tikslūs. Kuriuo jo pa
sakojimu reikia tikėti? Crank- 
shaw mano, kad dabartinis Be- 
rijos likvidavimo aprašymas 
“turbūt bus galutinis”. Kodėl?

Aš manau, kad ši knyga suda
ryta daugiausia iš nuversto vado 
įrašytų pasakojimų namie apie 
praėjusius gerus laikus, pasako
jimų, skirtų pradžiuginti nuobo
džiaujančiai šeimai ir seniems 
pažįstamiems. Aišku, jis nesirū
pino faktų patikrinimu, dėlto ir 
pilna klaidų. Aš nesutinku su 
leidėjų pasisakymu, kad Chruš
čiovas negalėjo prieiti prie do
kumentų, kai rašė “atsimini
mus”, nes Molotovas ir kiti 
lankydavosi Lenino biblioteko
je, kai rašė savo atsiminimus.

Kokiu tikslu?
Trumpai, KGB turėjo didžiau

sią “Chruščiovianos” rinkinį 
magnetofono juostose, iš kurio 
jie galėjo parinkti tai, kas jiems 
atrodė geriausiai tinka išleidi
mui. Tikslas? Pirmiausia — pi
nigai. So v. Sąjunga visada sto
koja užsienio valiutos, o KGB 

________o_______________ atlieka daug įvairių ir išlaidžių 
Mat, užmoki pinigus ir pats pa- operacijų. Jie dabar labai susi- 
sirenki prekę.__________________________ — j—i-x

Chruščiovo aiškinimus apie 
sovietinę politiką Rytų Europo
je Crankshaw vadina “tolimais 
nuo tikrovės, labai nutolu
siais nuo žinomų faktų”. Pa
prastai sakant, tai yra pakarto
jimas oficialios sovietų propa
gandos — melas nuo pradžios 
iki galo. Naujas dalykas kny
goje yra tik pasakojimas apie 
Korėjos karo aplinkybes. Tačiau 
žinant likusios knygos dalies ne
patikimumą, aš nemanau, kad 
koks nors istorikas rimtai ver
tintų ir tą skyrių apie Korėją.

Sudurstyti gabalai
Tad ar tai tikri Chruščiovo 

atsiminimai, kaip sakoma? Sti
liaus analizė rodo, kad greičiau
siai nė vienas fragmentas nebu
vo Chruščiovo padiktuotas iš
ėjus pensijon, kad tuo būdu bū
tų sudaryti atsiminimai. Knygo
je yra sulipdyti gabalėliai 
Chruščiovo pasakojimų bei kal
bų, pasakytų įvairiose" aplinky
bėse ir įvairiais laikais. Keletas 
gabalų paimta iš Chruščiovo kal
bų, pasakytų uždaruose susirin
kimuose tebesant valdžioje. To
kių tarpe yra skyrius apie veng
rų revoliuciją, pasakojimas apie 
Staliųgęado^piūšį .ir Beriją. 
Fragmentai, rodą Chruščiovą

rūpinę pogrindžio literatūra, ku
ri iš Rusijos patenka Į Vakarus, 
bet nepajėgia jos sulaikyti. Da
bar jie nori sukompromituoti 
kiekvieną rankrašti, ateinanti iš 
Rusijos. Jie žino, kad žmonės 
neilgai trukus atpažins Chruš
čiovo “atsiminimų” autentišku
mą bei jų vertę. KGB tikisi, kad 
po tokios nemalonios patirties 
niekas iš leidėjų nenorės spaus
dinti nelegalios sovietų literatū
ros. Gal tai jiems pasiseks tuo 
būdu Įrodyti, kad Chruščiovo 
“atsiminimai” yra šiam reikalui 
skirti.

Klausimas, kurį kelia dauge
lis žmonių, ar tie "“atsiminimai” 
yra autentiški, negali būti at
sakytas taip ar nė. Mes turime 
reikalą ne su eiline rankraščių 
rūšimi ar paprastu falsifikavi
mu. Šios knygos tiksliausias api
būdinimas būtų šis: žodžiai dau
giausia yra Chruščiovo, bet “at
siminimai” — ne.

Išvada: 1. “Chruščiovo atsimi
nimai” buvo paruošti KGB sa
vo tikslams iš magnetofono 
juostų, parduoti “Time Ine.” ir 
atskirai abiejų šitų organizaci
jų perredaguoti; 2. kaip istori
niai šaltiniai — beverčiai; 3. ap
gaulinga skelbti, kad tai auten
tiški N. Chruščiovo atsiminimai. 
(Antraštės — “Tž” .red.) Mt.

V. Vokietiją valdo socialde
mokratai su liberalais jau pus
antrų metų. Normalaus valsty
binio gyvenimo reikalais matuo
jant, tai dar labai trumpas lai
kas, bet jų rinkikai pradėjo jau 
suktis nuo savo išrinktųjų. Tai 
rodo per aną laiką įvykę rinki
mai į kaikurių kraštų parlamen
tus (Landtagus). Kur tik tokie 
rinkimai įvyko, daugiausia bal
sų gavo krikščioniškos grupės, 
esančios opozicijoje. Koalicinės 
grupės, jei kur ir pagausėjo, tai 
ne tiek daug, kaip opozicinės. 
Laisvųjų demokratų partija tu
rėjo kaikur net nuostolių: ji ne
gavo jau savo atstovų net tenai, 
kur turėjo jų prieš įėjimą i koa
liciją su socialdemokratais Bon- 
noje. Pvz. Schleswig-Holsteine 
1967 m. Krikščionių Demokratų 
Sąjunga (CDU) surinko 46,0% 
balsų, Socialdemokratų Partija 
(SPD) — 39,4%, Laisvųjų De
mokratų Partija (FDP) — 5,9%. 
Per šiemet balandžio 25 d. įvy
kusius rinkimus CDU surinko 
51,7% (padaugėjo 5,7%), SPD
— 41,2% (paaugo 1,5%), o FDP
— 3,8% (neteko 2,1%). Taigi, 
nedaug pagausėjo socialdemok
ratai, o liberalai negavo nė vie
no atstovo. (Partija, norinti tu
rėti savo atstovus V. Vokietijos 
parlamente, turi surinkti nema
žiau 5% visų balsų).

Savo pralaimėjimą Rhein- 
land-Pfalze laisvieji demokratai 
teisino dalyvavimu šito krašto 
koalicijoje su CDU. Todėl eida
mi į rinkimus Schleswig-Hol
steine, jie pasisakė iš anksto, 
kad krašto naujame parlamen
te sudarys koaliciją jau su so
cialdemokratais. Bet, pasirodo, 
tokiu pažadu ne tik nesužavėjo 
rinkikų, bet dargi atbaidė. CDU 
gavo čia absoliučią daugumą ir 
dabar kraštą valdys viena.

Galvojančiuose vokiečiuose 
nepasitenkinimą sukėlė vyriau
sybės nepasisekimai susitarti su 
Maskva dėl Berlyno ir nevykusi 
ūkinė evoliucija: dabartinei ko
alicijai valdant, nesulaikomai 
viskas brangsta, geriau pasa

kius, krinta markės vertė.
Koalicijos populiarumą maži

na ir perdidelis kairiųjų socia
listų, radikalais vadinamų, rei
kalavimas reformų, paremtų 
marksizmu - leninizmu. Daugu
ma vokiečių nėra dar linkę taip 
toli eiti. Kaip rodo komunistų 
viliojimas į savo rengiamas de
monstracijas, vokiečiai darbi
ninkai nepuola į jų glėbi.

CDU gavo daugiausia balsų 
pramoningose vietovėse—mies
tuose. Tai rodo, kad, nežiūrint 
kairiųjų, ypač komunistų, veda
mos didelės agitacijos prieš šią 
Sąjungą, ji įgavo jau pasitikėji
mą net darbininkų tarpe. Ji rei
kalauja naujų rinkimų i visos V. 
Vokietijos parlamentą.

Niekur nebepraėjo naciona
listų partija (NPD), neonaciais 
vadinama, o komunistai ir se
niau niekur nebuvo turėję savo 
atstovų.

Sudėjus visus balsus, gautus 
partijų per rinkimus į kraštų 
parlamentus, krikščioniškos gru
pės viršytų visas kitas ir, mate
matiškai skaičiuojant, per rinki
mus į visos V. Vokietijos parla
mentą (Bundestagą) gautų abso
liutinę daugumą. Dėlto girdėti 
balsų, kad dabartinis parlamen
tas, kaip neatitinkantis rinkikų 
valios, turėtų būti paleistas ir" 
skelbiami nauji rinKimai. Bet 
koalicija laiko šitą aplinkybę ne
esminiu dalyku ir apie rezigna
ciją prieš kadencijos pabaigą 
negalvoja. Be to, pagal ją, pana
šus atvejis yra buvęs ir Adenau
erio laikais. Ano meto opozicija 
reikalavusi naujų rinkimų, bet 
visdėlto prieš kadencijos pabai
gą koalicija rezignavo. Pagaliau 
parlamento paleidimo ir naujų 
rinkimų dėl tokio pagrindo ne
numato ir veikiančios teisinės 
normos. Prie viso to tenka dar 
pridurti, kad reikalaują nau
jų rinkimų turėtų neišleisti iš 
akių fakto, jog per buvusius rin
kimus į visos V. Vokietijos par
lamentą rinkikai pabalsuodavo 
ir kitaip, negu į savo kraštų par
lamentus.

{ Nesurašyti susitarimai Pr. N. SAVĖNAS
Vienos apylinkės laisvės kovos, būdingos ir visai Lietuvai
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PiLNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

Nemokamas į namus pristatymas.

Tel. 537-1442
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Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė 

. Rytuose — 2448 DANFORTH Ave.
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Dviem kryptim
Šie du vyrukai dar pasiuntė 

ginklų net iki Telšių, drauge va
žiuodami ir “žaltį” "įsidėję į už
antį, kuris latgaliečiams geležin
keliečiams buvo sutartas pagal
bos ženklas, o Lietuvoje gal tik 
pramoga, nes čia slaptiems žy
giams geležinkeliai buvo leng
viau panaudojami — visur buvo 
slaptos veiklos žmonių, šie vy
rai buvo drąsūs ruože Rezek
ne —Radviliškis — Telšiai, bet 
nepasitikėjo Gryvos — Vilniaus 
linkme, kur geležinkelyje buvo 
neaiškių karo metu gelžkeliečių, 
ypač lenkuojančių. Jie vėliau sa
kydavo, kad Latgaloje pavojin
giausia buvo kažkurioje stotyje 
pasikrauti, bet jokio pavojaus 
važiuoti. Šiaip nedėkingiausia 
stotis buvusi Daugpilis, bet čia 
jie turėję Karlio vyrų, kurie su
maniai nusiųsdavo vagoną į 
Gryvą, kažkaip" nuklaidindavo, 6 
toliau šis paklydęs vagonas jau 
riedėdavo pagal numatytą tvar
ką Radviliškio link.

Vokiečių ginklai
Vėliau jie gaudavo nusipirkti 

vokiškų ginklų, šovinių ir iš lat
vių geležinkeliečių taip pat ga
na* pigiai. Iš kur tie geležinke
liečiai juos gaudavo, jie nežino
jo, tik spėliodavo, kad i frontą 
vykdami kaikurie vokiečių ka
reiviai pardavinėdavo ginklus, 
t.y. sargybiniai leisdavo stotyse 
jų iš vagonų pasiimti už labai 
niekingą mainą. Nuo Daugpilio 
visokių nelaimių atsitikdavo 
traukiniams, tai "ir jų turtas 
buvo sunkiai sukontroliuoja
mas. šie mūsų vyrai iki 1944. VI 
buvo pervežę "iš įvairių vietų per 
14.000 Įvairių lengvųjų kauty
nių ginklų "ir daug šovinių. 
Taip kitų ginklų jie buvo atsi
vežę ir kelias lengvas patrankė- 
les, kuriomis vokiečiai šaudy
davo rusų tankus, taip pat mi
nosvaidžių, 4 rusų gamybos par
tizaniškas radijo stoteles ir lau
ko ligoninei skirtų įvairiu vais
tų bei tvarstomosios medžiagos 
du vežimus. Taip pat juose bu
vo ir lauko chirurgijai medici
nos įrankių...

Lietuvių batalijonas
1942-44 m. ginklų dar atski

rai nupirko Daugpilyje ir mūsų 
Įpėdinis, kurių dalis liko Zara
sų aps., o apie 800 vokiškų šau-

vinių nuvažiavo per Užpalius 
Žemaitijos pusėn. Nemažai gink-

lų paliko ir vienas lietuvių ba
talijonas, kuris iš rytų buvo at
siųstas 1944 m. pavasarį į An
talieptę poilsiui. Tas batalijonas 
nesileido nuginkluojamas Šven
čionyse ar Švenčionėliuose ir at
važiavo ginkluotas, nes kautynė
se su raudonarmiečiais ir par
tizanais buvo pats apsiginklavęs. 
Šie vyrai bei karininkai labai pi
giai perleido Įgaliotiniui gink
lus, be to, pavieniai kariai — ir 
šiaip atskiriems vyrajns.

Nauji rūpesčiai
Ginklų tiekimas ir visi jų ry

šiai šioje apylinkėje buvo veik 
vienų LF vyrų rankose. Jie dir
bo tyliai ir nuo viso kasdieninio 
bei politinio vietos gyvenimo li
ko nuošalyje. Tokiais nuošalio 
vyrais išlaikyti juos buvo visų 
mūsų noras, todėl kitiems rei
kalams juos Įtraukti buvo tie
siog uždrausta.

1942 m. vasarą Antazavės ir 
kitų apylinkių rezistencinę vie
nybę ėmė drumsti nauji vėjai, 
nes tarp mūsų vyrų ėmė jieškoti 
narių ir sudaryti savo visokius 
branduolius Vilniaus ir Kauno 
slaptieji politiniai sąjūdžiai. Ne
priklausomybės laikais buvę so
cialdemokratų veikėjai veik visi 
buvo išėję į “socialistines staty
bas”, todėl pasitraukė drauge su 
visais maskviniais. Likę du tik
ri socialdemokratai iš kelių bu
vusių kelmų daugiausia j ieškojo 
sekėjų prie Avilių ir Imbrado, 
nors laikinosios vyriausybės ne
gailėjo visur kritikuoti. Jie dau
giausia ją puolė, kad buvo ne
demokratiška, bet nesistengė 
prieštarauti vokiečiams — net 
vokiečių sudarytoje taryboje pa
liko savo narius. Patys veikliau
si pasirodė valstiečiai liaudinin
kai, kurių šiose apylinkėse buvo tino gen. Raštikį, kuris savo lai- 
iš seniau ir turėjo nemažos įta- ku reikalavęs kariuomenei daug 
kos ūkininkams. Jie palaikė 
nuolatinius ryšius su Vilniumi, 
maždaug kas dvi savaites nuvyk- 
dami į Vilnių informuotis, pa
prastai tiesiog pas J. Kardeli, 
kurį jie iš seniau gerai pažinojo, 
nes anksčiau gyveno Zarasuose. 
Jis pats dažnai lankydavosi Du
setose, kur gyveno jo žmonos 
sesuo. Tautininkams uždarius 
partijas, Zarasų aps. liaudinin
kų branduolius palaikė ir infor
mavo ne tik dr. J. Buzelis, bet 
ir J. Kardelis, atvažiuodamas 
kartas nuo karte iš Kauno ir su
šaukdamas slaptus susirinki
mus. 1942 m. vasarą lankė jis 
senoko amžiaus liaudininkus ir 
sudarė vėl ryšį su tais, kurie

tuo metu buvo Įtakingi koope
ratininkai dr šiaip vietos ūkinin
kai.

Kaltinimai vyriausybei
Liaudininkų žmonės tada ne

sivaržė aštriai" kaltinti laikinąją 
vyriausybę, ypač prof. J. Amb
razevičių, gen. St. Raštikį ir 
pik. J. Šlepetį, kad šie patai
kavę vokiečiams, norėję skelbti 
mobilizaciją, tik šio plano ne
priėmę patys vokiečiai. Tam su
manymui buvę priešingi tik 
valstiečiai liaudininkai. Toliau 
jie kaltindavo juos demokratiš
kumo stoka, palinkimu Į fašiz
mą, todėl ir nieko negalėję pa
daryti Lietuvai gero, vadino ne
subrendėliais ir Įsismaginę pa
versdavo tiesiog Lietuvos pusiš- 
davikiais. Piktai juos puldavo, 
kad nesudraudė partizanų, ku
rie įsikarščiavę sušaudę "daug 
gerų lietuvių. Pastarieji tik Lie
tuvą ir save gelbėdami buvę pri
sijungę prie bolševikinės val
džios: Esą dabar pasikartoję 
1919-20 m., kai Glovackis su ki
tais, remdamasis vien Įtarimu, 
šaudęs nekaltus žmones. Jie 
priekaištavo partizanams, kad 
šaudę sava nuožiūra ar savo 
teismų sprendimais, kai reikėję 
tokius žmones tik suimti ir pa
laukus perduoti atstatytiems 
teismams. Apskritai, jie laikė 
kiekvieną mirties sprendimą fa
šistiniu kerštu ir karininkų no
ru valdyti bei visus laikyti bai
mėje, nes demokratinė šalis ne
pripažįstanti karo lauko ir kitų 
teismų.

Kiti kaltinimai
Taip pat jie pasisakydavo ir 

prieš kariuomenę, nes Lietuvai 
gali užtekti milicijos, todėl kal-

lėšu ir paruošęs pirštinėtus po
naičius, bet ne karius ... Pri
dėdavo, kad laikinoji vyriausy
bė nieko nepadariusi apsaugoti 
Lietuvos žydams, kad neįsakiu- 
si visiems Lietuvos gyvento
jams teikti jiems pagalbą, kad 
nesulaikiusi savo partizanų, ku
rie be reikalo vietomis perse
kioję tautines mažumas, kaltin
dami jas komunizmu ir neištiki
mybe Lietuvai... Taip pat jie 
apkaltino laik. vyriausybę, kad 
ji, pasinešusi bendradarbiauti 
su vokiečiais, nesusirišė su ang
lais, kurie po karo tvarkysią 
Europą ir iškelsią savo desantus 
bei numesią netrukus parašiuti
ninkus tarp Klaipėdos ir Rygos,

asthma

SORE 
THROAT

GARSŪS DIANA LAŠAI PALENGVINS NUŠALIMUS 
BEI SLOGŲ NEMALONUMUS
Jeigu jautiesi nesveikas, skauda visą kūną, ir nori grei
tai atgauti gera savijauta, paimki gerai žinomu vaistu 
DIANA DROPS.
DIANA DROPS vaistai tikrai jums iš karto palengvins 
sunku kosulį, sumažins karšti, galvos ir krūtinės skaus
mus, slogą, sustabdys čiaudėjimą bei nosies gleives, pa
lengvins kvėpavimą, astmą ir bronchitą. DIANA DROPS 
taip pat palengvina burnos bei dantų skaudėjimą, suma
žina rūgštingumą, pašalina dujas ir pilvo skaudėjimą. 
Joks vaistas geriau nepadės, kaip DIANA DROPS vei
kiai atgauti gerą savijautą.
ROXODIUM PALENGVINS REOMATIZMO, 
ARTRIČIO SKAUSMUS
Juo ilgiau lauksite, juo ilgiau reikės jums kentėti skaus
mus ir nemalonumus. Trinkite ROXODIUM ir greitai 
pajusite palengvėjimą nugaros, nugarkaulio, kojų, pirš
tų sąnarių skausmų, riešo, alkūnių, rankų, pečių, kelių 
ir blauzdų skausmų. Sutinimų, Įdrėskimų, susitrenkimų, 
žaizdų, susižeidimų atvejais trinkite ROXODIUM. 
ROXODIUM yra taip pat veiksmingas ir sėkmingai nau
dojamas nuo pūliuojančių žaizdų, nusiplikinimų, spuo
gų, galvos ir odos niežėjimų, odos suerzinimų ir išbėri
mų kakle, rankose ir visame kūne. Trinkite RAXODIUM. 
Joks kitas veiksmas geriau neveiks, kaip ROXODIUM 
— greitai ir veiksmingai.
šitie vaistai parduodami visose vaistinėse KANADOJE.

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

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji nariai ir įnašai:

421. Jono Naujoko atm. S120
422. J. L. Česėkai, Toronto 100
423. Povilo Joco atm. 100
424. Dr. A. Mickus, Ottawa 100
425. KLB Oakvillės apyl. v ai d. 100
426. Petro Kraniausko atm. 100
427. Kun. V. Kaleckio atm. 150

Papildė Įnašus:
77. L. K. Koop. “Talka”

Hamiltone iki 400
87. L. K. Koop. “Litas”

Montrealy iki 500
74. KLB Windsoro apyl.

valdyba iki 200
120. A. Statulevičiaus

metinių proga 200
Jono Naujoko atminimui įnašą su

dėjo Delhi apylinkės lietuviai, žu
vusio Povilo Joco atminimui įnašą 
davė brolis Juozas Jocas, gyv. Delhi, 
Ont. Savanorio • kūrėjo Petro Kra
niausko įamžinimu Fonde pasirūpi
no duktė ir žentas A. V. Čerškai. 
Neseniai mirusio Vokietijoje Wind
soro šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
steigėjo kun. Viktoro Kaleckio atmi
nimui įnašą sudėjo: kun. D. Lengvi
nas,- F. švabauskas, dr. D. Naikaus-

kas, A. Tautkevičius, A. Juškauskas, 
J. Čepaitis, M. Kizys, R. Dumčius, R. 
Puida ir kiti. Alekso Statulevičiaus 
mirties metinių sukakčiai paminėti 
įnašą davė Anelė- Statulevičienė.

Su dėkingumu —
P. BASTYS, iždininkas

t.y. Lietuvoje .ir Latvijoje. Mes 
gi dar esą nepasiruošę juos pri
imti ir jiems padėti... Piktai 
puldavo Ig. Malinauską, kuris 
paskyręs katalikus gimnazijos 
direktoriais, kurie buvę visai ne
pasiruošę pedagogai, nes visi — 
prof. St. Šalkauskio mokiniai. 
Tikras Lietuvoje pedagogikos 
prof, tebebuvęs tik laisvamanis 
Vabalas-Gudaitis, todėl jis prof. 
Šalkauskio nei paskaitų, nei 
egzaminų neužskaitydavęs. Ma
linauskas juos paskyręs direkto
riais, išstumdamas prof. Vabalo- 
Gudaičio paruoštuosius. Tokiu 
keliu katalikai norį paimti ne
subrendusius jaunuolius ir išsi
auginti klusnius kunigų tarnus, 
bet ne mokslo žmones. Kaltino 
ir už sugrąžinimą kapelionų.

(Bus daugiau)

AUKOS VASARIO 16 
GIMNAZIJAI

$30: A. ir S. Kalūzos; $25: dr. M. 
Arštikaitytė-Uleckienė, dr. St. Pace- 
vičius; $20: E. ir J. Cuplinskai. A. ir 
R. Kalendros, A. Diržys, J. ir V. 
Plečkaičiai, J. Prisas; $15: J. Jasi- 
nevičiai; $10: M. F. Jokubynienė, 
K. ir M. Juzumai, J. Budriai, A. Šal
kauskis, A. ir K. Aperavičiai, J. ir S. 
Andruliai, A. ir V. Lapaičiai, V. Pa
liulis.’ X. Y., S. Gipas, J. Ališauskas; 
$8: I. Mickeliūnas; $5: M. Traškeri- 
čienė. M. ir O. Remeikiai, J. ir E. 
Gudai, J. Čepai, V. ir E. Dailydžiai, 
M. Biraitienė, A. Kazanavičius, K. 
Otto, A. Valeškienė, A. Bacevičiai, 
F. Gikis, S. Pusvaškis, J. Rugiai, A. 
Stankai, J. Dementavičiai, E. ir J. 
Aleksos, Ed. Miliauskai, S. Kaspera
vičienė; $3: Pr. Alšėnas, E. Valeška; 
$2: T. Mačiulis, M. žėkas, V. ir S. 
Aušrotai, A. Vanagai, J. Rėvas, Br. 
Kišonas, A. Jakimavičius, A. šiau
diniai, P. Eidukaičiai, O. Liaudins- 
kienė, J. ir M. šefleriai, S. Jagėlie- 
nė, J. Ažubalis; $1: P. Daržinskai, 
M. Makarenka, V. čuplinskienė: ke
turi — po $1 anonimai.

Vasario 16 gimnazijai lėšom telkti 
komitetas Toronte

* Popiežiškoji Marijos Akade
mija rengia net du marijologi- 
nius kongresus. Jugoslavijoje š. 
m. rugpjūčio mėn. ivyks šešta
sis Tarptautinis Marijologinis 
Kongresas, kuriame bus skaito
ma virš 100 paskaitų apie Mari
jos garbinimą nuo VI iki XI š. ir 
tryliktasis mariologinis kongre
sas, kurio tema — “Marija mo
derniajame pasaulyje”. Abu 
kongresai įvyks Zagrebo mieste.



“Žirgo galvy” ir “leišiy” suartėjimas
VYTAUTAS ARYS

Algirdo Gustaičio laiškas 
“TŽ” 1970. XI 12 numeryje 
apie latvių ir lietuvių suartėji
mą sudomino dalį Los Angeles 
jaunimo. Ten rašoma:

Dėl šimtmetinės vokiečių okupaci
jos Latvijoje senoji aisčių kalba ten 
įgavo nemaža skirtumų ir gerokai 
nutolo nuo lietuvių kalbos. Bet ir jie, 
ir mes žinome, kad esame vienos tau
tos. ši abiem pusėm žalingą ir iš da
lies net pražūtingą nutolimą reikia 
stengtis mažinti. Vienas pagrindinių 
suartėjimų yra kalbų panašumas ra
šybos suvienodinimu.

Iš tikrųjų ar gali įvykti suar
tėjimas tarp “žirgo galvų” ir 
“leisiu”? Juk latviai mėgino at
imti mūsų Palangą! O ji yra gry
nai “lietuviška” žemė jau nuo 
senų, senų laikų. Bent taip pasa
kojo mums tėvai.

Deja, nei tėvai, nei vadovė
liai, iš kurių mokėmės Lietuvos 
istorijos, nieko nesako mums 
apie žinias, kad iki 1890 m. 
pajūrio ruožas nuo Palangos 
iki Klaipėdos kalbėjo kuršiškai. 
Nepriklausomybės laikais (ro
dos, net šiandien) keli bažnyt
kaimiai apie Klaipėdą kalbėjo 
kuršiškai. Kilo krizė, kai latvių 
valdžia norėjo nemokamai siųsti 
latviškus žurnalus, laikraščius 
Kuršių Nerijos gyventojams.

Esame girdėję, kad tie kuršiai 
nėra senieji, bet naujieji. Pasak 
filologų, kuršių kalba Latvijoj 
galutinai sulatvėjo apie 1650 m. 
Apie šimtą metų prieš tai kur
šiai bėgo nuo vokiečių priespau
dos pas savo giminaičius kuršius 
Lietuvoje. Kuršiams palaipsniui 
latvėj ant ir nesiliaujant emigra
cijos bangai, sulatvėjo kuršiai ir 
Lietuvoj, o kita jų dalis sulietu- 
vėjo. Taip rašo Lietuvių Encik
lopedija. Kitas Įdomus straips
ni apie Kuršą yra Br. Kviklio 
veikale “Mūsų Lietuva”.

Dėl “leišio” Lietuvių Enciklo
pedijos tome “Lietuva” (rašant 
apie tarmes) sakoma, kad įvai
riose žemaičių tarmėse nežemai
tiškai kalbėti reiškia “leiciuot”, 
kad “leicis” — tai nežemaitiškai 
kalbantis lietuvis. Iš kur tai at
sirado? Negi žemaičiai (tarmine 
prasme, ne geografine) latviai, o 
mes visi-kiti lietuviai, t. y. “lei- 
šiai”? Čia turbūt tą žodį reikia 
sieti su anksčiau vartojamu Lie
tuvai vadinti žodžiu “Leituva”, 
kilusiu nuo “Leitos” upės (taip 
aiškina eilė mūsų mokslininkų, 
kaip dr. Gimbutienė ir kt.) Toje 
srityje gyvenantis žmogus būtų 
“leitis”. Ši vartosena dar ir šian
dien gyva latviuose. Pas lietu
vius geriau yra žinoma to latvių 
išlaikyto žodžio daugiskaitos 
forma “leisi”, lietuviškai ‘Tel
šiai”. Dėl šio pavadinimo labai 
piktinamės, nes tai esąs latvių 
išgalvotas žodis mums šmeižti.

Mūsų ryšiai su šiandieniniais 
latviais nesibaigia su mum 
abiem bendra kuršių giminyste 
— jie siekia padalinimą sėlių 
ir žiemgalių tarp dviejų mūsų 
valstybių. Mūsų ryšiai su latga
liais yra* gana keisti. Iš latgalių 
yra susidariusi šiandieninė lat
vių kalba ir žodis “Latvija”. Bet 
keista, kad sritis, kuri šiandien

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Sėdėjau tada su Petru Baub

liu pirmajame suole, prieš pat 
mokytojo katedrą. Šią vietą pa
sirinkau tik dėl savo “informa
cijos biuro”, nes iš arčiau daug 
patogiau būdavo mesti žvilgsnį 
į mokytojų žurnalą arba stebėti 
pažymį rašant. Visiems besi
klausant mokytojo pasakojimo, 
Petras Baublys man pašnabž
dėjo:

“Ar pastebi, kaip visi įsigili
nę į Kepalo pasakojimą? Kažin, 
jeigu kas staiga duotų jam klau
simą visiškai kitokia tema, kaip 
jis reaguotų? Ką darytų? Juk la
bai nustebtų..

Būdamas pats pramuštgalviš
kų, gana drąsių nuotykių mėgė
jas (o kas gi tokio amžiaus bū
damas nebuvo!) kolegos Petro 
psichologiškai pagrįstą mintį įsi
dėmėjau. Toji mintis man taip 
patiko, kad skubiai ėmiau galvo
ti — kokį čia klausimą jam duo
ti, kad nutrūktų tasai jo karš
tas pasakojimas?

O Kepalas karštai dėstė fron
to pergyvenimus, puolimų deta
les, pasisekimo ar nepasisekimo 
priežastis... Atrodė, kad jis ir 
vėl gyveno savanorių kovos dva
sia, nepriklausomybės atstaty
mo idėja ... Mes, jaunoji karta, 
to dar nepergyvenę, daugumas 
žavėjomės tuo pasiaukojimu.

Bet vieno klausytojo klastin
ga ranka pakilo prieš pat mo
kytojo akis. Jis apie dvi minutes 
net nepastebėjo to! Perdaug įsi
gilinęs į pasakojimą, negalėjo 
nutraukti... Jo juodos akys, 
pro apskritų ir tokių pat juodų, 
akinių rėmus žėrėjo entuziazmu, 
pasididžiavimu ir karštu įsijau
timu i anuos žygius.

Pagaliau, metęs žvilgsnį, pa
stebėjo mano iškeltą ranką.

“Nū... Mironas, ko nori?”
Aš ramiai atsistojau, kaip pri

dera, ir labai rimta veido išraiš
ka paklausiau:

“Pone mokytojau... kiek pie
no duoda olandiška karvė?”

yra vadinama Latgale, Latvijos 
nepriklausomybės laikais reika
lavo sau autonomijos ir teisės 
mokyti savo vaikus latgališkai.

Žodis “Latvija” dar keisčiau 
atsirado. Seniausia to žodžio 
vartosena buvo “Latuva”, taip 
kaip mūsų krašto vardas buvo 
“Leituva” (gal ir “Leita”). Vė
liau buvo pradėtas vartoti žodis 
“Latva” ir buvo vartojamas iki 
maždau 19 amžiaus vidurio.

Daugiausia prie šio reiškinio, 
manau, prisidėjo Vidžemės susi
formavimas. Tai nauja sritis, 
kurios nebuvo šalia senovės 
Kuršo, Žiemgalos, Šėlos ir LaU 
galės. Tik vėliau ji susidarė iš 
estų-lybių sričių, iš dalies šiau
rės vakarų Latgalės (Imera, Ta
la va), iš Žiemgalos bei Šėlos plo
tų. Iš šios srities ir atėjo latvių 
literatūrinė kalba su savo estiš- 
kumais, lybiškumais, vokišku- 

.mais, rusiškumais. Lybių įtaka 
taip pat palietė ir kaikurias 
Kuršo tarmes.

Antroj pusėj 19 amžiaus lat
vių poetas Auseklis Latvai davė 
naują vardą. Jis pastebėjo, kad 
lietuviai sakė Anglija, Norvegi
ja, Švedija... ir manė būtų tai- 
syklingiau latviams savo kraštą 
vadinti “Latvija”, o ne “Latva”. 
Latgaliai laikėsi senesnės varto
senos.

Panašiai latviai padarė, kai 
mėgino “atbaltinti” savo žodyną 
nuo svetimų įtakos. Jie, pavyz
džiui, išvertė mūsų “krautuvę” 
žodžiu “veikals” pagal vokišką 
žodį “geschaeft.”

Į visa tai atsišvelgiant, A. 
Gustaičio siūlymas baltų kalbų 
suderinimui darosi itin svarbus’. 
Minėtame “TŽ” nr. buvo para
šyta:

Skaitėme, neseniai Dainavos sto
vykloje buvo susibūrę trys mūsų kal
bininkai (Salys, Dambriūnas, Barzdu- 
kas) ir tarėsi dėl šiokių tokių pa
keitimų lietuvių rašyboje. Jei jau 
kalbininkai pradeda kalbėtis, gal jie 
pasikalbėtų platesnės apimties tema, 
kaip suartinti lietuvių ir latvių kal
bas. Be abejonės, i pirmuosius pasi
tarimus tuo reikalu būtina pasikvies
ti latvių kalbininkus. Susitarimų jieš- 
koti bendrai.

Labai svarbu j ieškoti bendrai, 
kad vėl neįvyktų mūsų kalbose 
pakeitimai, kurie mus dar dau
giau suskaldytų. Gal ir būtų ne
perdėta pasiūlyti latvių kalbi
ninkam, kaip vieną iš pirmuti
nių darbų, atitaisyti Auseklio 
klaidą ir Latviją vėl vadinti 
“Latva”. Tai būtų graži pradžia, 
nes tada aiškiau galima būtų 
matyti žodžių “Lietuva” ir “Lat
va” artimumą bei iš to einančias 
išvadas.

Okupuotos Latvijos rašytoja 
Maija Silmale, 46 m. amžiaus, 
suimta Rygoje š.m. vasario mė
nesį ir uždaryta psichiatrinėje 
ligoninėje. Paleistas iš tokios pat 
ligoninės visuomenės veikėjas I. 
A. Jakimovič. Jis buvo suimtas 
už protesto laiškus Maskvos val
dovams. Yra baigęs Rygos uni
versitetą, buvęs kolchozo pirmi
ninku, kompartijos nariu. Grįžo 
pas savo šeimą.

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

Klasėje po sekundės tylos pa
sigirdo sulaikomas juokas, net 
kaikur prunkštimas... šalia ma
nęs, pasibaisėdams įžūlumu, su
sigūžė Petras Baublys. Mat, jam 
nespėjau pasisakyti, ką buvau 
sugalvojęs...

Kepalas minutę stebėjo ma
ne, įsmeigęs akis. Aiškiai jis dar 
negalėjo suvokti klausimo kvai
lumo ... Tačiau jau išmuštas iš 
pasakojimo, iš savo užsidegimo 
ir nuotaikos, matyt, pajuto pokš
tą. Sekundei jo akys sužibėjo, 
skruostuose sujudėjo raumenys.

“Nū!... Mironas!...”
Tuose žodžiuose aiškiai buvo 

juntamas suvaldomas pyktis, 
nustebimas tokiu kvailu ir ne į 
temą klausimu. Pasijutau taip 
kvailai, taip nereikalingai įžei
dęs savo mokytoją, bet.,. jau 
po laiko.

Kepalas nuleido akis į žur
nalą. Sujieškojęs akimis mano 
pavardę ir radęs, jog jaū kelias 
dienas nesu atsakinėjęs, jis ma
ne iššaukė:

“O gal nori atsakinėti?”
Mano nuotaika, žinoma, krito 

žemiau nulio. Tylėjau.
“Na, eikš... Parodyk, ką iš

mokai!”
šį kartą Kepalo akyse jau 

žaižravo laimėjimo džiūgavimas. 
Jis jautė, kad pamokos nebuvau 
paruošęs.

O man, kaip sakoma, visos 
blusos išmirė... To tai aš ne
sitikėjau! Pikta buvo ir ant Pet
ro Baublio, ir ant paties savęs, 
kad pasiryžau tokiam pokštui. 
Kumštelėjau Baublį, klausda
mas, kiek laiko liko ligi pamo
kos pabaigos.

“Trys minutės.”
Nutęsdamas laiką, lėtai pa

ėmiau teksto kyngą, dar lėčiau

XXI-jų Šiaurės Amerikos lietuvių žaidynių, įvykusių Toronte balandžio 24—25 d. d., jaunių B kla
sės I vietos laimėtojas Čikagos LSK "Neris". Iš kairės klūpo: Lauraitis, Grybauskas, Mikužis, Liš- 
kūnas; stovi iš kairės — Mažeika, Jankauskas, Simokaitis, Puidokas, Juozevičius, Vaitkus

Kairieji akademikai ir jų įtaka
Kanados žurnalisto pareiškimai tautinių grupių atstovams

P. Worthingtonas, žymus Ka
nados žurnalistas, dirbąs jau 15 
metų “The Telegram” dienraš
tyje, buvęs korespondentu Mask
voje, buvo pagrindiniu kalbė
toju tautinių grupių spaudos at
stovų susirinkime balandžio 29 
d. Ukrainiečių Namuose Toron
te. Jo tema: “Kanada ir pasau
lis”. Daugybe faktų jis iliust
ravo savo tvirtinimą, kad Kana
dos užsienio politika yra beprin- 
cipinė, oportunistinė, neginanti 
pavergtųjų tautų. Esą net Gu- 
zenka, pabėgęs iš sovietų amba
sados Otavoje su slaptais doku
mentais, turėjo sunkumų. Tuo
metinis premjeras Mackenzie 
King buvo linkęs grąžinti Gu- 
zenką sovietams. Esą tai maty
ti iš paskelbtų atsiminimų. So
vietinės invazijos metu Čekoslo
vakijoj P. Worthingtonas buvo 
nuvykęs Prahon ir matė įvykius 
iš arti. Savo reportažus turė
jęs perduoti vienintele Prahoj 
veikusia “Telex” mašina, kurios 
operatorium buvęs lenkas, žur
nalistai esą grūmėsi dėl priėji
mo prie to aparato. Kaikurių 
kraštų žurnalistai galėjo naudo
tis savo atstovybių “Telex” apa
ratais, neišskiriant nė šveicarų. 
Kanados atstovybė atsisakė leis
ti naudotis turimu aparatu. Dėl
to kitataučiai žurnalistai klausė 
vienas kitą: kieno pusėje yra 
Kanados vyriausybė? Taip pat 
ir Jungtinėse Tautose Kanada 
viešumoje neparemia sovietų 
pavergtųjų tautų.

Labiausiai neprincipingi, pa
sak P. Worthingtono, yra Ka
nados liberaliniai akademikai. 
Nors jie skelbiasi esą laisvės ša
lininkai, tačiau sovietinės ver
gijos jie nemato. Visa, kas vyks
ta Sov. Sąjungoje, yra gera, o
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slinkau iš suolo, o atsistojęs ša
lia mokytojo, tyčia sklaidžiau 
puslapius, tarytum nesurasda
mas reikiamos vietos ... Paga
liau ėmiau skaityti skirsnelį. Lė
tai tardamas lotyniškus žodžius, 
atsikvėpdamas, pakartodamas... 
Dvi eilutės perskaitytos. Dabar 
jau turi sekti vertimas. Pradė
jau stenėti pirmuosius žodžius, 
kai pasigirdo skambutis!...

Kepalas garsiai atsiduso:
“Nū, Mironas!... Gaila! šį 

kartą išsigelbėjai!”
Pasiėmęs žurnalą, energingai 

išėjo iš klasės.
Aišku, tada išvengiau dveje

tuko arba tradicinio Kepalo “dū 
su pliusu”... Tačiau vėliau mo
kytojas man niekados neparodė 
jokios nepakantos dėl to jam iš
krėsto pokšto, o juo labiau nie
kad nesistengė atsikeršyti, rašy
damas menkesnius pažymius. 
Kaip visada, gaudavau ketveriu
kes. Žinoma, kurį laiką “infor
macijos biuro” direktorius susi
prato kasdien išmokti užduotas 
lotynų kalbos pamokas ...

♦ ♦ *
Daug metų vėliau, man tar

naujant kariuomenėje kadro ka
rininku, į mano kuopą buvo pa
skirtas atsargos leitenantas Ka
sys Kepalas, atvykęs su kitais at
likti atsargos karininkams skir
tų pratimų vasaros metu. Lais
valaikiu nuo pratimų susitikau 
su savo buvusiu mokytoju ramo
vėje. Netrukus prisiminiau apie 
aną jam iškrėstą pokštą gimna
zijoje. Jis atsakė puikiai atsi
menąs ir atpasakojo visą nuoty
kį ne tik su visomis detalėmis, 
bet ir su savo įspūdžiais.

“Buvau labai nustebintas to
kio ne į temą klausimo, bet tuoj 

jei kas atsitinka nesovietiniuo
se kraštuose, kaip P. Afrikoj 
Rodezijoj, šaukte šaukia. Kai 
patenka į Vakarus koks nors pa
bėgėlis iš sovietinės vergijos, 
kentėjęs koncentracijos stovyk
lose, ir ima skelbti savo pergy
venimus, liberaliniai akademikai 
tvirtina, esą tokie pasakojimai 
negali būti objektyvūs, nes pa
grįsti jausmu. O kai rašo apie 
sovietinį komunizmą jų simpa- 
tikai amerikiečiai ar kiti, net ne
buvę Sov. Sąjungoje, jie tvirti
na, kad tai objektyvus priėji
mas. Pvz. kai į Kanados univer
sitetą atvyksta kalbėti prokomu- 
nistas amerikietis, sakoma, kad 
viskas tvarkoje, nes tai suderi
nama su akademine laisve, bet 
kai pakviečiamas priešingos 
nuomonės asmuo, pakeliamas 
triukšmas, nes tai “establish
ment” žmogus. Tuo būdu demo
kratinė sistema pati sau kasa 
duobę. Šiai minčiai pabrėžti P. 
Worthingtonas priminė “Cana
da Council” — stipendijų skirs
tymo tarybą, kuri sąmoningai 
skiria stipendijas komunistams, 
Naujausias faktas — tai $3.500 
stipendija Phyllis Clarke, kuri 
yra žymi Kanados'1 komunistų 
partijos veikėja Toronte. Di
džiausia ironija ta, kad ji tą sti
pendiją panaudos studijai apie 
komunizmo pritaikymą Kana
doje.

Liberalinio -, akademinio ele
mento, pasak P. Worthingtono, 
yra labai daug televizijoj, spau
doj, radijo sluogsniuose. Ten jie 
vyrauja ir kitokias nuomones 
sunkiai praleidžia. Net ir kito
kio nusistatymo redaktoriai pai
so bendrosios nuotaikos ir at
meta jiems nepatinkamus raši
nius.

pat supratau, kad tai gimnazis
tiškas pokštas! Prisipažįstu, kad 
pokštas turėjo įdomų, psicholo
gišką pagrindą — ne tik nuste
binti mane, įsitraukusį į pasako
jimą, bet galutinai išmušti iš 
tos nuotaikos! Tikrai, man tada 
neliko jokio noro dalintis savo 
atsiminimais...”

“Bet ar pykote ant manęs?”
“O, ne! Gal tik minutę! Gerai 

supratau pokšto tikslą!”
Toks buvo mūsų mokytojas 

Kepalas. Mokytojų tarpe tik vie
nas kitas buvo mokinių mėgs
tamas. Be Mašioto-Rybos, bene 
nemėgstamiausi buvo: istorijos 
mokytoja Kudirkaitė, inspekto
rius Durys-Durickis, na, dar gal 
ir matematikas Račiukaitis. Di
delę pagarbą mokiniai jautė 
profesoriui Mykolui Biržiškai, 
abiem mokytojam Spudam, dai
lininkui Žilinskui ir Marijai Ži
linskienei. Mėgome visada špo- 
saujantį, visada gerai nusiteiku
sį inspektorių Antaną Kauną, 
mažaūgį klasės auklėtoją Alfon
są Šimėną, geografę šėrnienę, 
fizikę Banaitienę ir kitus

Besiruošdamas brandos ates- 
testato egzaminams, bendradar
biavau su savo draugu Antanu 
Kmitu, ateidavusiu pas mane, o 
retkarčiais ir pas jį susimesda- 
vome. Mudu uoliai, sistemingai 
mokėmės pagal egzaminų bilie
tus lietuvių literatūros, istori
jos. Tik matematikos dalykams 
tėvas man buvo pasamdęs stu
dentą Kamantauską, kurio dėka 
egzaminuose nustebinau ne tik 
vicedirektorių Kauną, bet ir Jo
ną Mašiotą, nes visą laiką bu
vau niekam tikęs matematikas...

Tačiau nevisuose egzaminuo- 
šė mane lydėjo laimė... Su 
Kmitu besiruošdamas istorijos 
egzaminams, perėjau visus to 
dalyko bilietus, bet kai priėjo

Kanadoje esąs įtakingas kai
riųjų balsas, prie kurio stiprini
mo prisideda ir kraštutiniai kai
rieji. Dešiniųjų balso beveik ne
girdėti, nes jis’esąs silpnas. Ed
mund Burke Draugija laikoma 
dešinės balsu, bet ši Draugija 
neturi žymesnės įtakos. Stipres
nis esąs vidurio balsas, besireiš
kiąs pvz. “The Telegram”. Taip 
esą dėlto, kad Kanada kovojo 
prieš fašizmą ir nacionalsocia- 
lizmą, buvo Sov. Sąjungos są
jungininkė. Jai kraštutinė deši
nė atrodo baisesnė už kairiąją.

Vietnamo klausimu P. Wor
thington pasirodė nesąs labai 
principingas. Esą JAV ten karo 
laimėti negali ir todėl turi pasi
traukti. Tai vienintelis priekaiš
tas, kurio susilaukė kalbėtojas.

Tautinių grupių buvimas Ka
nadoje yra reikšmingas ypač 
tuo, kad jų dauguma yra pergy
venę ne tik nacizmą, bet ir ko
munizmą. Tie žmonės yra daug 
geriau orientuoti ir gali suda
ryti atsvarą liberalinių akade
mikų tendencingai laikysenai. 
Tuo atžvilgiu tautinės grupės 
Kanadai yra reikalingesnės, ne
gu Kanada joms.

Iš P. Worthingtono atsakymų 
į paklausimus paaiškėjo, kad jis’ 
būdamas Maskvoje, okupuotų 
Baltijos kraštų neaplankė. Jani 
buvę leista nuvykti tiktai į sos
tines viešom eismo priemonėm, 
bet jis norėjęs būti nepriklau
somas ir nenuvažiavęs. Rusų kal
bą mokąs silpnokai; naudojęsis 
vertėjos paslaugomis.

Tautinių grupių gausūs spau
dos atstovai yra labai dėkingi P. 
Worthingtonui už atvirą žodį. 
Tai vienas įžvalgiausių Kanados 
žurnalistų, drąsiai pasisakančių 
sovietiniais klausimais. Bv.

me ligi paties paskutiniojo, tris
dešimtojo, Antanas jau lyg pa
vargo, lyg tingėjo. Pažvelgęs į 
laikrodį, prisiminė, kad kaip tik 
šiandien buvo sutartos paskuti
niosios “anglų” su “prancūzais” 
futbolo rungtynės gimnazijos 
kieme.

“Bet liko dar vienas bilie
tas ...”

Į mano silpną protestą, Anta
nas nusijuokė:

“Argi galėtų taip atsitikti, 
kad ištrauksim kaip tik tą pas
kutinį, trisdešimtą?”

Susigėdęs dėl savo baimės, 
sutikau su juo ir nuvykome žais
ti futbolo. Dabar nebeatsimenu 
tų rungtynių rezultatų, tačiau is
torijos egzamino rezultatas tur
būt visam gyvenimui bus man 
atmintinas...

Egzaminuose Kmitas, ištrau
kęs kažkurį istorijos bilietą iš 
vidurio, sėkmingai atsakė ir eg
zaminą išlaikė. Bet aš pats vos 
nesusmegau į žemę, kai ištrau
kiau bilietą! Pabalusiomis lūpo
mis vos girdimu balsu pranešiau 
egzaminų komisijai:

“Trisdešimtas...”
žinoma, visiškai nieko neat

sakęs į 30-tojo bilieto klausi
mus, buvau klausinėjamas iš vi
so kurso. Kaiką atsakiau, kaiką 
ne ... Gavau dvejetuką. Tai 
reikštų pasilikimą aštuntoje kla
sėje, bet išgelbėjo visuomenės 
mokslo ketveriukė, nes bran
dos atestate istorijos pažymio 
vidurkis buvo išvedamas iš abie
jų šių dalykų.-

Egzaminuose buvo ir kitokių 
kurjozų. Pavyzdžiui, laikydamas 
anglų kalbos rašomojo egzami
ną, siunčiau silpnesniems vadi
namas “špargalkas”... Užimtas 
tais reikalais, atidžiau nepatik
rinau savojo darbo, todėl jame 
mokytoja Bulotaitė rado porą 
klaidų ir gavau tiktai ketveriu
kę, nors per visą laiką, nuo pat 
penktosios klasės, iš anglų kal
bos gaudavau grynus penketu
kus. (B“* daugiau)
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KLAIDŲ IR NESUSIPRATIMŲ KELIAI
A. GULBINAS

Klaidų ir sąmoningo klaidini
mo yra labai gausu ypač laisvoje 
informacijoje, kuri tariasi tar
naujanti vien tiesai. Dažnai ir 
lietuviškoje spaudoje yra karto
jamos klaidos, ateinančios iš 
angliškų šaltinių.

Esame jautrūs matyti klaidas, 
liečiančias mus ar mūsų tautos 
praeitį, tačiau kai airiai Šiaurės 
Airijoje kovoja už laisvę, tai 
spaudoje matome vis kartojant, 
kad tai esąs religinis karas tarp 
katalikų ir. protestantų, žinoma, 
taip pradėjo tvirtinti angliški 
šaltiniai, kuriems tos vietos ai
riai yra tik katalikai anglai, 
nors kaikurie žurnalai, kaip 
“Plain Truth” ir kiti, yra aiškiai 
iškėlę istorinę tikrovę. Ir toliau 
yra kalbama tik apie katalikų ir 
protestantų nesusipratimus.

Airiai ir lietuviai
Š. Airijos protestantai yra ai

niai anglų ir škotų privilegijuo
tų kolonistų, atsiųstų Anglijos 
karaliaus tų vietų įsisavinimui. 
Ten airiai daug priespaudos ir 
persekiojimų yra patyrę praei
tyje, daug jų iš ten emigravo į 
JAV, o ir dabar jie ten neturi 
lygių teisių su protestantiškais 
anglais ir škotais, kurie save 
dabar taip pat vadina airiais pa
gal geografinę vietovę. Kai pie
tinė Airija po sunkių kovų at
gavo nepriklausomybę, kilo no
ras ir šiaurinės Airijos tikrie
siems airiams kovoti dėl laisvės. 
Airiai turi savitą praeitį, skir
tingą kalbą ir turi pilną teisę su
vienyti savo tautos amžiais gy
ventas sritis, nors kaikurios ir 
būtų svetimųjų kolonizuotos.

Prieš keliasdešimt metų Bos
tono iškalbingasis advokatas 
Bagočius, veikdamas vietos poli
tiniame gyvenime ir jieškoda- 
mas vietos airių paramos, jaut
riais žodžiais juos uždegdavo 
vieningam darbui su lietuviais, 
šaukdamas, kad lietuviai ir ai
riai yra patyrę tą pačią sunkią 
dalią prispaudimo ir išnaudoji
mo: airiai nuo anglų, lietuviai 
nuo rusų. Bėgdami nuo prispau
dimo, jie čia taip gausiai atsi
radę gyvena panašų gyvenimą 
ir meldžiasi prie to paties al
toriaus ...

Amerikiečių pasimetimas
Atvelykio sekmadienį teko 

matyti biuletenį vienos mišrios 
katalikų parapijos, vedamos vie
nuolių. Ten stipriais žodžiais yra 
raginami parapijiečiai dalyvauti 
protesto demonstracijose, kad 
Vietnamo karas būtų baigtas 
tuojau, nes esą ir visuomenė to 
norinti, kaip rodo paskutinieji 
apklausinėjimai. Įdomu, kad ta
me pačiame biuletenyje yra pra
nešama, jog šio sekmadienio au
kos bus renkamos misijų para
mai Tailandijoj, ir visi yra ra
ginami gausiai aukoti. Argi ne
pagalvota, kad čia priešingomis 
kryptimis veikiama? Jeigu jau 
besąlyginė kapituliacija komu
nistams Vietname, tai kiek il
gai jūs ten su misijomis būsite 
kaimyninėj Tailandijoj? Kaipgi 
visuomenė nenorės, kai ji yra 
taip visą laiką klaidinama siau
ru dalyko pristatymu, savanau
diškų nuotaikų kėlimu ir klai
dingai suprastos taikos propa
gavimu.

Būdingas yra didelio krašto 
žmonių nesiaomėjimas ir men
kas supratimas įvykių kitur. Be 
to, visos žinios kalba apie strei
kus, nusikaltimus, lenktyniau
jančių politikų kalbas, apie 

VLIKo pirm. dr. J. K. Voliūnas (kraštinis dešinėje) kalba su PLB 
valdybos atstovu dr. H. Brazaičiu ir "Dirvos" red. V. Gedgaudu 
Klevelande Nuotr. V. Bacevičiaus

KJeyelondo lietuvių visuomenė klausosi VLIKo pirm. dr. J. K. Va
liūno pranešimo Nuotr. V. Bacevičiaus

dirbtinai sensacingus dalykus ir 
savotiškus reiškinius. Tikresnės 
ir pilnesnės informacijos tenka 
pasijieškoti kituose šaltiniuose. 
O tai padaro nedaug kas.

Menkas yra bendras šio kraš
to žurnalistų išprusimas ir jų 
kultūringumas. Iš to ir išplau
kia dažnai klaidingas dalyko ar 
minčių supratimas arba pakrei
pimas pagal savo stilių ar dir’o- 
tinį sensacingumą. Teisingai 
kartą yra pastebėjęs vysk. V. 
Brizgys (ir daugelis kitų įžymių 
žmonių yra panašiai pasisakę) 
spaudoje, kad jis pasikalbėjimų 
su žurnalistais vengia, nes jie 
dažniausiai kitaip pasakytas 
mintis supranta, o dažnai para
šo ir tai, kas jiem patinka.

Klaidinanti informacija
Mažai dėmesio vertas buvo 

valkataujančio jaunimo susibū
rimas San Francisco miesto 
Ashbury Height gatvėse, kol 
spauda ir televizija nepradėjo 
pakartotinai apie tai kalbėti ir 
gražiomis spalvomis tą judėjimą 
vaizduoti. Tik tuomet pradėjo 
plūsti iš visos Amerikos jauni
mas, ir tai dažniausiai iš pasi
turinčių šeimų, jieškoti laisvo, 
nerūpestingo ir meilės pilno gy
venimo. Daugelis jų skaudžiai 
nukentėjo, suvargo ir demorali
zavosi. O kai ten sugužėjo “pra
garo angelai” ir kitos mušei
kiškos jaunimo grupės, ta vieta 
ištuštėjo, ir šiandieną ten tik 
daugelis apgriautų namų ir ne
švara budi j a to laiko išsigimu
sio jaunimo siautėjimą. Labiau
siai nukentėjo vėliau atvykusie
ji, ypač mergaitės, nes hipiai 
buvo jau išvaikyti ir ten siautė
jo “pragaro angelai”.

žinios ir pasisakymai, ypač 
apie Vietnamą, laisvės vardan 
yra perduodami iš prieštarau
jančių šaltinių. Tuo būdu lei
džiama komunistų suktai ir ag
resyviai propagandai nustelbti 
tiesą ir visą laiką klaidinti žmo
nes. Visuomenė pradeda žiūrėti 
abejingai iš savo asmeninių rei
kalų padėties, kad ir tikriausią 
ir skaudžiausią tiesą priimdama 
kaip vieną iš skirtingų ir nepa
tikrinamų nuomonių.

Amerikos viceprezidento prie
kaištas žinių agentūroms dėl jų 
šališkumo ir pasitarnavimo prie
šui iššaukė dar didesnę jų kri
tiką ir nesiskaitymą. Tradici
niai žurnalistų pasikalbėjimai 
su JAV prezidentu pasidarė ne
begalimi, nes daugeliui žurna
listų pasidarė ne tiek svarbu su
žinoti iš pirmųjų šaltinių infor
macijas, kiek “sudirbti” patį 
prezidentą viešumoje.

Amerikos kaikurie senatoriai, 
kaip E. Kennedy, Fulbright, 
Hart, ir kaikurie kongreso na
riai yra pastoviai ir tvirtai nu
siteikę talkinti komunistams ir 
panaudoja kiekvieną progą savo 
destruktyviai veiklai. Įdomu, kad 
jie vistiek savo valstijose yra 
perrenkami toliau joms atsto
vauti ir nedaug kas aiškiau su
pranta jų tikrąją veiklą ir tiks
lus.

Mūsų visuomenė
Ir lietuviškoji visuomenė po

litiškai nėra aiškiai orientuota. 
Ir ji pirmoje eilėje žiūri savo 
asmeninių reikalų. Pavyzdžiui, 
rinkimų metu daugumas balsuo
ja už demokratus, nors jie vis 
labiau suka į kairę ir vidaus, 
ir užsienio reikaluose. Jie rėks
mingai daug žada darbininkams, 

(Nukelta į 8-tą psl.)
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OWWQIE imiffiJE
JAUNIMAS IR FILMAI

Apvaliojo stalo”

organizavo “Komjaunimo Tiesa”. Bu
vo aptariami labiausiai patikę filmai, 
jų herojai ir temos, kurias jaunimas 
norėtų matyti ekrane. Pokalbyje da
lyvavo Palangos I vidurinės mokyk
los X-XI klasių moksleiviai, Kauno 
radijo gamyklos jaunieji darbinin
kai ir Vilniaus politechnikumo moks
leiviai. Neakivaizdinio pokalbio re
zultatas “Komjaunimo Tiesos” 81 nr. 
paskelbė T. J urna, talkinamas istori
jos mokytojos P. Kryžauskienės Pa
langoje ir Kauno radijo gamyklos 
komjaunimo komiteto narės B. Ged
vilaitės. Palangiškiai išvardijo ilgo
ką jiem patikusių filmų sąrašą, ku
riame suminėti ir lietuviškieji — 
“Vyrų vasara”, “Niekas nenorėjo 
mirti” “Gražuolė”, bet ne šio sąra
šo pradžioje, nors jis ir nėra nume
ruotas. Rašinio autorius T. Juma 
teigia: “Filmų sąrašas netrumpas. 
Tačiau kodėl būtent šie, o ne kiti? 
Jaunuoliai pažymėjo, kad jiems pa
tinka filmai, kuriuose kalbama apie 
stiprius jausmus ir didvyriškus po
elgius, patinka drąsūs, kovojantys su 
blogiu herojai, ieškančios, giliai 
mąstančios asmenybės...” Palangiš
kė vienuoliktoke Zaleckaitė giria rež. 
A. žebriūno filmą: “Man patiko fil
mas “Gražuolė”. Tai psichologinis. 
Pasižiūrėjus jį, yra apie ką susi
mąstyti, nors ir rodomas vaikų gyve
nimas. Labai protingai kalba Inga. 
Filme nagrinėjamos aktualios pro
blemos, žmonių jausmai, liečiama ro
mantikos tena, daug grožio...” Pa
klausti, kokius filmus norėtų maty- 
ti, Palangos moksleiviai atsakė: 
“...apie jaunimą, jo santykius su 
vyresniaisiais, apie draugystę, mei
lę”; “...istorinių filmų, filmų, ku
rie rodytų Lietuvos senovę”; “.. .kad 
lietuviai, kaip ir indai bandytų at
gaivinti tradicines temas”; “...Lie
tuvos kinematografija dar mažai ek
ranizuoja lietuvių klasikų. Reikėtų 
ekranizuoti puikiąsias mūsų legen
das.” Palangiškiams pritarė ir kau
niečiai radijo gamykloje: “...kad 
dažniau pasirodytų Lietuvos kino 
studijos filmai ir kad nauji jos kū
riniai būtų brandesni”; . daugiau 
kino juosta apie tarybinės liaudies 
istoriją, nuostabią Lietuvos gamtą, 
kurią taip gražiai aptašė A. Bara
nauskas.” T. Jurna, savo rašinį pa
vadinęs “Be fantazijos sunku gyven
ti”, pasiaiškina: “šią frazę —“Be fan
tazijos sunku gyventi” — pasakė 
Giedrius Rudokas, apibūdindamas sa
vo ir kino santykį ir turėdamas gal
voje pasakiškai gražų filmą “Akme
ninė gėlė”, kuris atneša grožio Į 
jaunimo gyvenimą...”

RINKIMINĖ KOMEDIJA
Kvailokai skambančiu “kandidatų 

kėlimu” Vilniuje ir kituose Lietuvos 
miestuose jau pradėta tradicinė 
augščiausiosios tarybos rinkimų ko
medija. Kompartijos politbiuro reži- 
soriai Maskvoje leidžia paskelbti tik 
tiek kandidatų, kiek jų reikia išrink
ti. Galbūt dėlto spaudos pranešimuo
se apie “keliamus kandidatus” rei
kia jieškoti sąmoningos pašaipos. 
Tokiu atveju “perkeliamų kandida
tų” grupei reįkėtų priskirti Vilniu
je kandidatuojančius sovietinės kom
partijos ir valdžios vadus — L. Brež
nevą, A. Kosyginą, N. Podgorną ir 
M. Suslovą, Panevėžyje — Maskvos 
politbiure sėdintį latvi Arvydą Pel- 
šę. Šitie “atkelti kandidatai” bus 
išrinkti į vilniškę augščiausiąją ta
rybą, nors jie niekada nedalyvaus jos 
posėdžiuose. Vietinės kompartijos I 
sekr. A. Sniečkus, nors ir neatkeltas, 
taip pat buvo “iškeltas kandidatu” 
Vilniaus Statybininkų rinkiminėje 
apygardoje nr. 17. Kompartijos pasi
rinktų ir patvirtintų kandidatų rek
lamini “kėlimą” atlieka įvairių įmo
nių darbininkai savo susirinkimuose.

“INFORMUOJA 09”
“Tiesos” 58 nr. paskelbtais duome

nimis, Vilniuje dabar yra apie 50.000

iiftwos wmwbs O! 
UrtlYCŲTiVjnfc WWsJ  ̂j 

Tb didvyrių žemė,- 1^1 
B praeities Tave sflMs^&l 
Te stiprybe semta. MII 
Tejsl Tavo vaikai eina į> 
^Vioetdwfc4oryMs,w| 
IrTLkfėrMbeL '•'■ffi 
" W\F**4* LtT Jr
Ibiai soli Lletw*. '

Darbo valandos:
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telefonų ir 1.000 telefonų automatų. 
Informacijos tarnyboje “09” kiekvie
ną parą dirba apie 40 telefonininkių, 
kurioms tenka atsakyti į 15.000 pasi
teiravimų telefonu, t. y. kiekviena 
turi po 375 pasiteiravimus. Kaltė 
tenka kadaise išleistam ir jau spėju
siam pasenti telefonų abonentų są
rašui. Matyt, telefonininkės pagrasi
no streiku, kad paskubomis 20.000 
egz. tiražu buvo išleista knygutė “In 
formuoja 09”, kurios skyreliuose 
randami specialių tarnybų, aerodro
mo, transporto stočių, vaistinių, rei
kalingiausių organizacijų ir kultūri
nių įstaigų telefonų numeriai. Spau
dai ruošiamas ir pilnas Vilniaus te
lefono tinklo abonentų sąrašas.

KONFERENCIJA VILNIUJE 
f

“Tiesos” pranešimu balandžio
d. laidoje, Vilniuje lankėsi Suomijos 
“Teknotutkimus” firmos atstovai ir 
dalyvavo penkias dienas trukusioje 
konferencijoje, nagrinėjusioje van
dens valymo problemas. Jie taipgi 
pasirašė sutartį su Sovietų Sąjungos 
atitinkamais pareigūnais: “Abiejų ša
lių atstovai pabrėžė, kad šios pro
blemos labai aktualios ir Suomijai, 
ir Tarybų Sąjungai, kad glaudesnis 
specialistų bendradarbiavimas duos 
abipusę naudą. Pagal susitarimą nu
matyta keistis komunalinio ūkio dar
buotojų delegacijomis, o rudenį Ta
line surengti bendrą simpoziumą 
vandens valymo teorijos ir praktikos 
klausimais.” Iš pranešimo neaišku, ar 
konferencijoje sovietams atstovavo 
lietuviai, ar galbūt pasiuntiniai iš 
Maskvos.
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ŠERNAI IR LIŪTAI
Daug klaidų daranti K. Požėlos 

spaustuvė vėl pagarsėjo ... šernų su
maišymu su liūtais. “Tiesos” 98 nr. 
“Dienos aidų” skiltyje Jūra Baužy
tė pasakoja: “Nemaža esame matę ir 
skaitę knygų, kurias išleido Kauno 
K. Požėlos spaustuvė. Nemaža jų yra 
ir apdovanotų, pažymėtų, pagirtų. 
Bet kartais nedidelė dėmelė sugadi
na visą audinį, o jeigu nekreipsi dė
mesio, tai tų dėmių gali atsirasti ir 
daugiau, štai skaitytojas pirko kny
gyne K. Požėlos spaustuvės išspaus
dintą J. Apučio novelių knygą “Ho
rizonte bėga šernai” ne su maža dė
mele, o jau su visa dėme. Nežinia, 
ar spaustuvininkai neskiria šernų 
nuo liūtų, ar kas kitas atsitiko, tačiau 
nedidelėje J. Apučio knygelėje vie
toj šio autoriaus kūrinių įrištas vi
sas lankas V. Sirijos-Giros “Afrika 
be liūtų”. Tai primena spaustuvinin
kams — reikia susirūpinti produkci
jos kokybe.” J. Baužytė, neseniai ap
silankiusi vienoje Žemaitijos viduri
nėje mokykloje, apibara ir mokyto
jus, kad jie perdaug nesijuoktų iš 
spaustuvininkų sumaišytų šernų ir 
liūtų: “čia pat, mokytojų kambary
je, spintoje buvo įrengtas savotiškas 
gimtosios kalbos kampelis: stovėjo 
surikiuoti “Kalbos kultūros” sąsiuvi
niai, “šeimos” žurnalai, kuriuose 
taip pat rašoma kalbos klausimais. 
Tačiau, pasiklausius mokytojų pokal
bių, neatrodė, jog jie vadovautųsi 
tais kalbos dėsniais. Kadangi oras 
buvo šaltas, jie patarinėjo vienas ki
tam “dėtis” megztuką ar paltą. Ėjo 
ieškoti produktų ne į parduotuves, 
o į “pardavimą”, kur kažkodėl tą die
ną ne pardavinėjo, o “atleido” pre
kes. Kalbėjo, kam reiks rytoj ‘‘nešti 
atsakomybę” už tvarką koridoriuje 
ir kas iš viso to “gausis”. Tikėkime, 
kad mokytojai per pamokas kalba 
taip, kaip pridera: taisyklingai, ne
skurdindami gimtosios kalbos. Ta
čiau negalima užmiršti, kad mes 
įpratę visada mokytis iš mokytojų 
gero elgesio, kalbos kultūros..Bū
tų sveikintina, jeigu Jūra Baužytė, 
atskyrusi šernus nuo liūtų, išmokiu
si mokytojus apsirengti ir būti at
sakingais už tvarką koridoriuose, pa
kištų koją “Tiesos” skelbiamam 
“kandidatų kėlimui” rinkiminiame 
vajuje.

UŽ VĖŽIŲ APSAUGĄ
Jau pernai spaudoje teko matyti 

skundų, jog daugelyje Lietuvos vie
tovių baigia išnykti vėžiai. “Komjau
nimo Tiesos” balandžio 23 d. laidoj 
šią problemą vėl kelia Šilutės ra
jono “žinijos” draugijos darbuoto
jas J. Grigaitis: “Šilutės rajone yra 
vėžingų upelių. Labiausiai vėžių mė
giami — Tenenis ir Šyša. Tačiau vė
žiautojų antplūdžiai kelia nerimą. 
Važiuoja čia iš įvairių rajonų, be jo
kios sąžinės ardo upių krantus, vė
žių “butus”. Ištisai išardyti krantai 
buvo Saugų apylinkėje, ties Petrei- 
kiais. Tai padarė “mėgėjai” iš Klai
pėdos. Ypač piktina tai, kad išgau- 
domi ir maži vėžiukai. Reikia sustip
rinti vėžingų upelių saugumą. Kitaip 
po metų kitų vėžiai išnyks.”

NĖRA ŽODYNO
“Komjaunimo Tiesos” 81 nr. skil

tyje “Skaitytojų klubas” J. Atkočiū
nas rašo: “Mano gimtinė Žagarė. Šio
se apylinkėse dauguma gyventojų ge
rai moka latvių kalbą. Kažkaip nepa
togiai jautiesi, patekęs į žemiečių 
būrį, kuriame ir latviškai nevengia
ma pakalbėti. Tad ar nereikėtų iš
leisti lietuvių-latvių ir latvių-lietu
vių kalbų žodynus?” Atsakymą pa
rūpino “Minties” leidyklos žodynų 
redakcijos vedėjas J. Macaitis. J. At
kočiūnui jis pataria žodyno jieškoti 
Latvijoj, kur 1964 m. buvo išleistas 
lietuvių-latvių kalbų žodynas. “Min
tis” tikisi gauti spaudai ruošiamo 
latvių-lietuvių žodyno rankraštį, bet 
jis bus išleistas tik “po metų kitų”.

EDMONTON, Alta.
DALIAI MITALIENEI vadovau- 

jant, jaunimo surengtas Motinos Die
nos minėjimas įvyko gegužės 1 d. 
Lietuvių Namuose. Tai pirmas tokio 
pobūdžio pasirodymas Edmontone, 
kur visą programą atliko Kanadoje 
gimęs lietuvių jaunimas. Tėvams bei 
visiems kitiems pobūvio dalyviams 
šis vakaras suteikė daug džiaugsmo 
ir pasigėrėjimo. Mes turėjome progą 
pamatyti mūsų jaunimą tokį, kokį sa
vo širdyje bei mintyse svajojome tu
rėti — pažangų, susipratusį bei lie
tuviškos dvasios. Programos pradžiai 
lietuvių kalba motinas ir dalyvius 
pasveikino Lina Pilipavičiūtė; ang
lų kalba tuos pačius pasveikinimus 
išreiškė Rūta Gudjurgytė. Vyresnių
jų grupė pašoko Kubilą ir Rugučius, 
o mergaičių oktetas padainavo “Pra
žydo jazminai”, “O atsimenu name
lį”. Jaunųjų šokėjų grupės šauniai 
pašoktas “Noriu miego”, sulaukė 
daug plojimų, švelniai ir nostalgiškai 
nuteikiantis šokis Sadutė, taip vyku
siai atliktas vyresniųjų šokėjų gru
pės, sulaukė ypatingai ilgų publikos 
plojimų. Programos pabaigai visi vy
resniosios šokėjų grupės dalyviai pa
dainavo humoristišką dainą “Jei tu 
būtum žuvytėlė”. Programos pabai
goje T. Uogintas, Edmontono Lietu
vių Bendruomenės pirm., nuoširdžiai 
padėkojo šio parengimo iniciatorei 
ir vedėjai D. Mitalienei už darbą ir 
pastangas, programos atlikėjims už 
dainas bei tautinius šokius, o sve
čiams ir dalyviams už gausų atsilan
kymą. Katarina Kirdeikytė įteikė 
gyvų gėlių puokštę visų jaunųjų var
du D. Mitalienei, išreikšdama visos 
grupės padėką už darbą, mokymą bei 
globą. Šio Motinos Dienos pagerbimo 
programos dalyviai jaunųjų grupėje 
buvo: Onutė Kirdeikytė, Dovydas 
Kontrimas, Kristina Kasperavičiūtė, 
Bronius Kasperavičius, Paulius Popi- 
kaitis, Judita Kontrimaitė, Daina 
Gudjurgytė ir Dovydas Balutis. Vy
resniųjų šokėjų ir mergaičių okteto 
grupėje: Lina Pilipavičiūtė, Rita Pi
lipavičiūtė, Lydi j a Gudjurgytė, Rita 
Gudjurgytė, Katarina Kirdeikytė, 
Danutė Kirdeikytė, Diana Kirdeiky
tė, Irena Balutytė, Vida Žolpytė, Da
nutė Popikaitytė, Birutė Kasperavi
čiūtė, Linda Juszkiewicz ir Judita 
Kontrimaitė. Specialiai tautiniams 
šokiams įgrota plokštelių muzika bei 

. scenos ir salės apšvietimu rūpinosi 
Edis Žolpis. Jis ir Rūta Gudjurgytė 
yra jaunimo grupės atstovai. Po 
programos sekė švedų pobūdžio va
karienė, kurios skanūs patiekalai bu
vo sunešti ir paruošti mūsų šaunių 
moterų — šeimininkių. Veikė bufe
tas su įvairiais gėrimais, šokiams 
grojo geras orkestras. Tarp gausių 
dalyvių malonu buvo turėti savųjų 
tarpe iš Kalgario atvykusius p. Ne
vada su ponia, Juozą ir Adelę Kar
pavičius bei kitus kalgariečius. Ed
montono lietuviai dėkingi p. Mitalie- 
nei už taip didelį darbą ir pasišven
timą mokant mūsų jaunimą dainų 
bei šokių, visiems šauniems progra
mos atlikėjams, taip pat kiekvienam 
vienu ar kitu būdu prisidėjusiam 
prie šio taip kultūringai praėjusio 
parengimo.

JONAS IR ADELĖ PAŠUKONIAI, 
kurį laiką išbuvę ligoninėje, grįžo į 
namus ir gausių draugų lankomi 
sveiksta bei stiprėja. Edmontono 
lietuviai linki abiem sveikatos ir sau
lėtų dienų. J. P.

EDMONTONO MIESTO pradžia 
siekia 1795 metus, kai buvo įsteig
ta Hudson’s Bay Co. * stotis kailių 
prekybai. Ta vietovė buvo pavadin
ta Fort Edmonton. Indėnai šią sto
tį sunaikino 1807 m. Sekančiais me
tais buvo pastatyta nauja. Didesnė 
tvirtovė buvo pastatyta 1819 m. CPR 
geležinkelis pasiekė 1891 m. Sekan
čiais metais vietovė gavo miesto 
teises. Sparčiau pradėjo augti 1898 
m., kai prasidėjo aukso jieškojimas.

Šviežia mėsa — Dešros — Skanumynai

i <x. t^CJenning-er Limited 

HAMILTON — ONTARIO — CANADA 
284-288 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 Milu St. East, komb. 203, tel. S28-0511

9.30 — 5 v. p.p.
9 JO — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.

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

V. Kst

bemokama ryvybėz ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame «American Travelers” čekius. Užtik- 
datas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.206.000

Kun. A. Saulaitis, SJ, uoliai dirba su Brazilijos lietuvių jaunimu. 
Lentoje ženklais kažką pasakoja jauniesiems

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

Jaunimo centre, pavasario
48 DUNDURN St. N; -------- --------------------------------- -----

ŠOKTAI'" ,SS‘“*‘vz AX.1 L X A e e • « Staigmenos ir 
Įėjimas suaugusiems $2.00, jaunimui $1.00 įvairus bufetas 

Laukiame VISŲ iš visur!!! HAMILTONO ATEITININKAI

ATEITININKAI ŠVENČIA meti
nę šventę gegužės 15-16 d.d. Darbo 
metai prabėgo labai greitai ir vėl 
visi norime kartu susirinkti ir pasi
džiaugti — visi kartu pabūti. Jauni
mas šventę pradeda jau šeštadienį, 
1 v.p.p., registracija. Vakare visi įsi
jungia į pavasario šokius. Jaunimas 
su svečiais iš kitų kuopų žada gau
siai dalyvauti. Tikimės, sulauksime 
daug dalyvių. Kviečiame visus ha- 
miltoniečius į šokius. Bus vertingų 
daiktų loterija. Kurie neturėjo pro
gos įsigyti šios loterijos bilietų, ga
lės tai padaryti šokių metu. Gros 
Kęstučio Norkaus vadovaujamas 
“Kavalierių” orkestras. Šis orkest
ras yra jau gražiai užsirekomenda
vęs daugelyje parengimų. Tai bus 
jų pirmas pasirodymas pas mus. Tu
rėsim progos pasidžiaugti mūsų pa
čių jaunimo pastangom. Sekmadie
nį šventė prasideda 11 v. Mišiomis, 
kuriose dalyvauja organizuotai: uni
formuoti jaunučiai, jauniai bei moks
leiviai. Po Mišių visi renkasi Jauni
mo Centre bendriem pusryčiam, įžo
džiui ir akademijai. Pagrindinę kalbą 
pasakys K. Manglicas iš Toronto. Me
ninę dalį atliks patys jaunučiai ir 
moksleiviai. Bus galima įsigyti kuo
pos laikraštėlį “Moksleivio Balsas” 
po kiekvienų Mišių ir per pusryčius. 
Kviečiame visus ateitininkus bei sve
čius dalyvauti visoje šventės pro
gramoje. Lauksime!

Hamiltono ateitininkai
- PADĖKA

Rengdami “Aukuro” 20 metų veik
los sukakties minėjimą 1970 m. lap
kričio 6, 7, 8 dienomis, susilaukėm 
gausios talkos. Jaučiame pareigą pa
reikšti nuoširdžiausią padėką visiems 
prisidėjusiems prie sėkmingo minė
jimo:

1. Prel. dr. J. Tadarauskui už viso
kią paramą, piniginę auką ir už svei
kinimą sukakties proga.

2. Leidinio mecenatams: Bank of 
Commerce, adv. E. Kronui, “Kni
ghts” krautuvės sav. A. Pilipaičiui,

If ii in U T RADIO &
Itnllin I TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

Mokame už: 
depozitas 5%
Šerus ir sutaupąs 6^4%
už vienų metų terminuotus 
indėlius 7%
ir virš $10.000 • 3 metams 7% % 
Duodame: 
asmenines paskolas H 16% 
nekiln. tarto paskolas iš 814% 

“Talkai”, Harbor Auto Body sav. 
Gąsiūnui, “Olympia” sav. A. Norkui, 
Grand House sav. J. Adomauskui ir 
K. Butkevičiui, Concession Garage 
sav. P. Armonui.

3. Šeimininkėms — T. Enskaitie- 
nei, Elvikienei, B. Stonkienei, Deks- 
nienei.

4. Stalų puošėjoms: G. Kairienei, 
Ųlbinienei, Pikienei, D. Prunskytei- 
Alderday ir ponioms, kurios aukojo 
pyragus.

5. J. Deksniui už dekoracijų nuve
žimą; A. Trumpickui už suruoštą sa
vo darbų parodą ir dovanotą paveiks
lą loterijai.

6. A. Stasiui už meno parodos tvar
kymą; “Aukuro” parodos tvarkyto
jams — M. Repčytei, A. Markov, A. 
Volungienei; čikagiečiui aktoriui Le
onui Barauskui už įdomią ir gražią 
programą.

7. J. R. Simanavičiui už garsinimą 
per radijo valandėlę.

8. Sveikinusiems ir įteikusiems do
vanas: KLB Han/iltono apylinkės 
pirm. K. Mileriui, KLB St. Cathari
nes apyl. pirm. J. šarapnickui, skau
čių vadovei D. Gutauskienei, šaulių 
kuopos pirm. P. Kanopai, “Varpo” ir 
Hamiltono mergaičių choro vadovui 
V/ Vėrikaičiui, Hamiltono katalikių 
moterų, pirm. Rakštienei, “Gyvataro” 
vadovei G. Breichmanienei, Kanados 
šaulių rinktinės pirm. St. Jokūbai
čiui, Hamiltono SLA kuopos pirm. 
J. šarapnickui, LKV Ramovėnų Ha
miltono sk. atst. A. Patamsiui, Til- 
Isonburgo ir Delhi kat. moterų pirm. 
O. šiumienei, parapijos choro atsto
vui F. Urbaičiui.

Ypatinga padėka priklauso KLB 
Londono liet. apyl. atstovui Daniliū- 
nui ir Londono lietuviams, taip gau
siai dalyvavusiems premjeroje “Do
bilėlis penkialapis”.

Ačiū visiems aukuriečiams, kurie 
taip nuoširdžiai dirba kurstydami tą 
lietuvišką “Aukuro” ugnelę. Didelė 
padėka svečiams iš Amerikos ir vi
siems Hamiltono bei apylinkių tau
tiečiams, gausiai dalyvavusiems “Au
kuro” sukakties minėjime.

“Aukuro” valdyba

Nuoširdžiai dėkojame už mums su
ruoštą staigmeną — namelio įkur
tuves ir taip gražiai suorganizuotas 
vaišes bei dovanas. Ypatingą padė
ką reiškiame mieliems ruošėjams p. 
p. A. Z. Pulianauskams, I. M. Repeč- 
koms; brangiems dalyviams p.p. S. 
A. Aisbergams, J. V. Bardzilauskams, 
K. Budrevičiui, R. Frenchik, N. A. 
Gutauskams, K. V. Geležiniams, A. 
Griežiniui, M. K. Kvedarams, A. V. 
Kvedarams, J. Kareckams, P. Karec- 
kams, G. S. Karalėnams, S. Kalinskie- 
nei, A. J. Pranckevičiams, H. J. Pet- 
kūnams, A. Petkūnui, V. A. Pauliu
kams, O. K. Sinkevičiams, N. S. Sen- 
kams, B. Sopiams, A. Silinskams, A. 
Trumpickienei, S. Žvirbliui. Dar kar
tą nuoširdus ačiū visiems.

Genovaitė ir Juozas žemaičiai

St, Catharines, Ont.
TAUTYBIŲ SAVAITĖ — FESTI

VALIS rengiamas gegužės 22—30 d. 
d. vaismedžių žydėjimo savaitę. Ang
liškai jis vadinamas “Folk Arts Fes
tival” ir rengiamas etninio meno ta
rybos. Festivalio atidarymas — ge
gužės 22, šeštadienį, 11 v. r. prie 
miesto rotušės, kur burmistras pa
sakys kalbą. Vakare įvyks balius Pa
derewski Hall, Vine St. N. Savaitės 
dienomis atskiros tautinės grupės 
savo patalpose rengia programas. 
Estų, latvių ir lietuvių "open house" 
numatyta gegužės 30, sekmadienį, 2 
—5 v. p. p. YWCA patalpose, Queen 
St Ten bus paruošti užkandžiai ir 
tautodailės paroda. Didysis paradas 
— gegužės 29, šeštadienį, 11 v. r., 
Montebello Park iki Ontario St, St 
Paul St, arena; 12 v. — užkandžiai, 
1 v. p. p. — koncertas, 5 v. p. p. — 
kostiumų paradas, loterija. R.

O UETŲ/IAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

LB VADOVŲ KONFERENCIJĄ 
gegužės 22-23 d. d. Filadelfijoje ren
gia PLB valdyba. Joje dalyvaus JAV 
ir Kanados LB centro valdybos, tary
bų prezidiumų atstovai, II jaunimo 
kongreso prezidiumo pirmininkas Ir 
atstovai, finansų komisijos pirminin
kas ir atstovai, IV dainų ir tautinių 
šokių šventės vykdomojo komiteto 
pirmininkai, PLB ryšininkas prie 
VLIKo ir PLB valdybos nariai. Dar
botvarkėje numatyti klausimai: 1. 
Lietuvių Charta 25 metų perspekty
voje: Bendruomenė kaip sąjūdis ir 
organizacija, 2. Bendruomenė Lietu
vos laisvinimo darbe, 3. Bendruome
ninė viešuma: mėnuo ir šventė, 4. 
Bendruomenės finansai, 5. Bendros 
kartų kalbos bejieškant, 6. PLB 
konstitucijos keitimo projektas.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ IV ŠVENTĖ 
bus 1972 m. liepos 2 d. Čikagoje. 
Jos leidiniui redaguoti ir rūpintis 
muzikiniais šventės reikalais pakvies
tas Vytautas Radžius.

ČIKAGOS ALTOS KONFERENCI
JOJE išrinkta nauja valdyba: pirm. 
J. Pakalka, viėepirm. kun. A. Stašys, 
M. Pranevičius, P. Pakalkienė ir R. 
Stasiūnas, protokolų sekr. S. Maukus, 
vykd. sekr. A. Indreikaitė, iždo sekr. 
A. Švitra, ižd. VI. šoliūnas. Iždo glo
bėjais bus M. Naujokas, T. Kuzienė, 
J. Skorubskas ir K. Ulevičius.

LĖKTUVO NELAIMĖJE Cheyen
ne, Wyo., nusileidžiant audros metu 
su keturiais kitais karo lakūnais žuvo 
pik. Itn. Fabijonas Gediminas Dauž- 
vardis, 41 metų amžiaus, Lietuvos 
generalinio konsulo Čikagoje dr. Pet
ro Daužvardžio sūnus. Velionis ne
seniai buvo užbaigęs metus trukusią 
tarnybą Pietryčių Azijoje ir gavęs 
paskyrimą į Okinavą. Sekantį mėne
sį būtų šventęs aktyvios karinės tar
nybos dvidešimtmetį. Liko žmona, du 
sūnūs ir dukra. Skausmo prislėgti tė
vai vietoj užuojautų spaudoj prašo 
aukoti Lietuvių Fondui.

IŠ VILNIAUS PUSMEČIUI atvyko 
istorijos mokslų kandidatas Pranas 
Ulevičius. “Gimtojo Krašto” prane
šimu, jis planuoja rinkti medžiagą 
istorijos mokslų doktorato disertaci
jai apie išeivijos ryšius su Lietuva. 
Istorijos mokslų kandidato ir dakta
ro laipsnius Vilniuje gauna ne tik 
rimti istorikai, bet ir karjeristinio 
plauko kompartijos propagandistai. 
Kuriai grupei priklauso P. Ulevičius 
ir kaip jis supranta išeivijos ryšius 
su Lietuva, turėtų paaiškėti iš jo su
sitikimų su JAV lietuviais.

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, 
HI. 60643, USA. TeL 233-4345.

Brazilija
TRADICINĖ SOLIDARUMO 

ŠVENTĖ Sao Paulo mieste buvo Ve
lykų sekmadieni, sutelkusi net 79 
etninių grupių atstovus. Lietuviai, 
kurių buvo apie 50, eisenoje žygiavo 
kartu su latviais ir estais, nešdami 
nedideles trispalves. Šį broliško soli
darumo paradą priėmė prie Sao Pau
lo katedros arkivyskupas Ams, gu
bernatorius ir kiti pareigūnai. Arki
vyskupui Aras atlaikius Mišias ir pa
sakius pamokslą, aikštėje buvo pa
leisti balandžiai ir iš malūnsparnio 
mėtomi rožių žiedai, šią iškilmę spal
vota televizija perdavė Europai.

SPECIALIA BALTIEČIŲ PARO 
DA Sao Paulo miesto centre bus at
žymėti skaudieji 1941 m. birželio 
įvykiai sovietų okupuotuose Balti
jos kraštuose. Parodos rengimu rū
pinasi Brazilijos LB tarybos pirm. 
Juozas čiuvinskas.

Australija
“TĖVIŠKĖS AIDUOSE” paskelb- 

toje Melburno lietuvių parapijos 
statistikoje konstatuojama, kad 1970 
m. buvo pakrikštyta 10, palaidota 21 
ir sutuokta 14 porų. Taigi, mirusių
jų skaičius jau dvigubai prašoka gi
musias lietuvių atžalas. Per pastarą
jį dvidešimtmetį Melburne pakrikš
tyti 495 vaikai, palaidoti 199 lietu
viai, sutuoktos 245 poros. Savaitraš
tis toliau rašo: “Pagal 1939 m. Lie
tuvos statistiką iš 1000 žmonių gi
mimų buvo 22, o mirimų — 13. Pa
gal šiuos davinius Melbourne iš 2000 
žmonių gimimų turėtų būti 44, o 
mirimų 26. Mirimų skaičius jau ar
tėja ir jis toks bus, gimimų mažėja. 
Didžiausias gimimų skaičius Melbur
ne yra buvęs 1952 m. — 54. Kiek- 
vieneriais metais jis mažėjo ir per
nai buvo pats mažiausias — 10. Jei 
taip toliau bus, tai po 100 metų visi 
lietuviai Australijoje bus išmirę na

tūralia mirtimi.”
RITA PELENAUSKAITĖ, gimu

si Geelonge, sėkmingai užbaigė eko
nominių mokslų studijas Melburne, 
Monash universitete. Stadijų metais 
ji priklausė tautiniu šokių grupei 
“Klumpakojis”, Lietuvių Studentų 
Sąjungai, universiteto filmų ir me
no klubams. Studijoms buvo gavusi 
Britų Bendruomenės stipendiją.

Britanija
ŠKOTUOS ANGLIES KASYKLŲ 

Bellschilio miestelyje mirė a4L Al
bina Sirutytė - šnekutaitienė, viena 
seniausių šios lietuvių kolonijos gy
ventojų. Velionė Britanijon buvo at
vykusi jau 1904 m., kai Bellschilio 
miestelyje buvo daug lietuvių anglia
kasių. Sukūrusi lietuvišką šeima su 
angliakasiu Kazimieru Šnekutaičiu. 
išaugino sūnų ir tris dukras. 1930 m. 
aplankė gimines nepriklausomoje 
Lietuvoje. Buvo veikli visuomeninin
ke, lietuvių pobūvių organizatorė, 
nenuilstanti ligonių lankytoja ir nuo
latinė 1914 m. įsteigto laikraščio “Iš
eivių Draugas” platintoja bei rė
mėja.

Prancūzija
“TANT QUITL FAIT JOUR”, Pa

ryžiuje leidžiamas mėnesinis žurna
las, paskelbė prof. J. G. H. Hoff- 
manno straipsnį “Lietuva-71 — reli
gijos laisvė pagal Kremlių”, supa
žindinantį skaitytojus su dabartine 
religijos būkle. Autorius konstatuoja 
aiškias Lietuvos gyventojų nepasi
tenkinimo žymes, pavyzdžiu nurody
damas P. A. Bražinskų pabėgimą 
Turkijon ir primindamas pačioje 
Sovietų Sąjungoje nuolatos augantį 
intelektualų pasipriešinimą komuniz
mui.

BERTA. GALVANAUSKIENĖ, bu- 
vusio Lietuvos ministerio pirminin
ko a.a. Ernesto Galvanausko našlė, 
guli ligoninėje, netekusi betkokios 
materialinės paramos. Pagalbon jai 
turėtų ateiti velionies buvusieji bi
čiuliai ir mokiniai. Jos adresas: Ma
dame B. Galvanauskas, Hospital Pa
vilion Hubert Perrier, 73 Aix-Ie- 
Bains, France.

Danija
SOVIETŲ OKUPUOTAM PABAL

TIJUI savo straipsnį “Pamirštieji 
kraštai” paskyrė Kopenhagos dien
raštis “Berlingske Tidende”. Primi
nęs Baltijos valstybių praeitį, karo 
metais iškentėtas sovietų ir nacių 
okupacijas, laikraštis pagrindinį dė
mesį skiria dabartinei būklei — ru
sinimo vyksmui, kuris ypač yra aiš
kus Latvijoje. Ten prieš karą latvių 
buvo 85%, o dabar yra 80%. Rygoje 
gyventojų daugumą jau sudaro ru
sai. Straipsnio autorius turbūt dar 
nebuvo gavęs Maskvos paskelbtų 
1970 m. sausio 15 d. gyventojų su
rašymo duomenų, pagal kuriuos lat
vių savo gimtajame krašte tėra vos 
56,8% visų gyventojų. Straipsnyje 
primenamas baltiečių pasipriešini
mas okupantui, daugiau kaip 600.000 
aukų. Potmos darbo stovykloje 1962 
m. buvo uždarytas latvių kalbininkas 
Viktors Kalninš už priešrusiškų lei
dinių platinimą. Jis tęsia kovą bado 
streikais. Autorius taipgi pabrėžia, 
kad danų spaudoje skelbiami Eriko 
ir Hanso Jensenu rašiniai apie gražų 
gyvenimą Pabaltijy neatitinka tikro
vės ir tarnauja sovietų propagandai.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZUA lankia 

mokinių iš JAV ir Kanados. Nau
jieji mokslo metai bus pradėti rngsė- 
jo 5 d. Mokslo programa pertvarko
ma, kad atitiktų kanadiškų ir ame
rikietiškų gimnazijų reikalavimmus. 
Anglų kalbą dėstys amerikietis mo
kytojas, vokiečių — angliškai kal
banti vokietė. Visos kitos pamokos 
bus lietuvių kalba. Kanadoj ar JAV 
baigusieji 4 pradinės mokyklos sky
rius priimami ĮI klasę, o gimnazistai 
— i atitinkamai augštesnes klases. 
Vasario 16 gimnazija turi 9 klases, 
kurias baigus, gaunamas brandos 
atestatas. Stojantieji Į Kanados ir 
JAV universitetus jo dėka galės per
šokti vadinamąjį “junior college”. 
Už pragyvenimą kas mėnesį reikės 
mokėti po $20, už specialias vokiečių 
kalbos pamokas — po $14. Moki
niam patogiausia atskristi į Frank
furtą prie Maino, iš kur juos paim
tų gimnazijos autobusiukas. Norin
tieji mokytis Vasario 16 gimnaziioj 
turi atsiųsti prašymą jos direktoriui 
V. Natkevičiui, išeito mokslo pažymė
jimą, gimimo metrikos nuorašą. Va
saros atostogų nuo liepos 10 iki rug
sėjo 8 d.d. galima grižti pas tėvus 
arba jas praleisti keliaujant Euro
poje. Negalintiems grįžti ir keliau
ti bus stengiamasi surasti juos glo
bojančias lietuvių šeimas Vokieti
joje. Kreiptis šiuo adresu: V. Natke
vičius, 684 Lampertheim - Huetten- 
feld, Litauisches Gymansium, W. 
Germany.

VLB JAUNIMO SEKCIJA liepos 
25-31 d.d. rengia prieškongresinį lie
tuvių jaunimo suvažiavimą Bad Pyr- 
monte. Parkstr. 14, Ostheim namuo
se. Kviečiamas visas lietuviškasis 
jaunimas nuo 16 metų amžiaus. Jo 
lauks įdomios paskaitos, diskusijos, 
ekskursijos, linksmavakaris, lietuviš
kų filmų vakaras ir atgaiva maudy
mosi baseine. Suvažiavimo mokestis: 
dirbantiems DM 50. mokiniams ir 
studentams — DM 30. Dalyviai pra
šomi užsiregistruoti iki gegužės 15 d. 
pas Andrių Smitą, 53 Bonn-Bad Go- 
desberg, Annaberger Str. 400. Jeigu 
trūktų vietų, pirmenybė bus teikia
ma anksčiau užsiregistravusiems.
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ŠOKIUS NIEKAS NEPASIVĖLINO ...

Lietuvių Skautų Brolija, ku
rios šūkis yra taniauti Dievui, 
tėvynei ir artimui, užima reikš
mingą vietą jaunimo auklėjime. 
Įsipareigojimas ugdyti sąmonin
gą, veiklų, religingą ir dorą jau
nimą yra perduodamas žaidimų 
forma, kuri vaikui yra labai pa
traukit Čia ir glūdi skautų orga
nizacijos pasisekimo ir populia
rumo paslaptis.

Skautai, atsidūrę išeivijoje, 
skiria savo pagrindinį dėmesį 
antrajam skautiškojo šūkio 
punktui — tarnauti tėvynei. 
Skautiškoji spauda stipriai ak
centuoja tėvynės meilę, o vado
vai suvažiavimuose svarsto tin
kamiausius jos įgyvendinimo 
būdus. Reikia tik nuvykti į Ka
ziuko mugę ar stovyklą, kad pa
matytum vaikų tautiniais moty
vais paruoštus darbelius ir jų 
pastangas lietuvių kalboj. Skau
tų vienetai bei stovyklos pasi
vadina Lietuvos geografiniais 
bei istoriniais vardais, netiesio
giai jauniesiems primindami 
Lietuvos vietoves bei praeitį. 
Sueigų metu į žaidimus įpina
ma eilė žinių apie Lietuvą. Čia 
vaikai dažnai papildo ar pakar
toja šeštadieninėje mokykloje 
išmoktus dalykus. Vadovų yra 
pastebėta, kad nelankantieji li
tuanistinių mokyklų nemėgsta 
skautauti pas lietuvius, o ir pa
tiems vadovams daug lengviau 
dirbti su tais, kurie lanko lietu
viškas mokyklas.

Skautų sunkumai lituanisti
niame auklėjime prasideda su 
gimnazijos amžiaus berniukais 
ir studentais, nes jie daugumo
je-vietovių augštesniųjų litua
nistinių mokyklų neturi ir pa
grindinis tolimesnis lituanisti
nių žinių teikimas užgriūva 
ant organizacijos ir tėvų pečių. 
Tėvai šio amžiaus jaunimui daž
nai yra neįdomūs ir nusibodę, o 
organizacijų vadovai nevisada 
sugeba kartu vadovauti ir moky
tojauti. Taip ir prasideda už
miršimo p e r i o d a s. Užmiršta
mos ir taip jau negausios žinios 
literatūros, rašybos, Lietuvos 
geografijos ir istorijos srityse. 
Galbūt mažiausiai nukenčia kal
ba. Kadangi lietuvių vaikai kal
ba dviem ar net trim kalbom, 
nuo jaunų dienų daug keliauja 
ir daug mato televizijoje, tai jų 
intelektualinis lygis yra augš- 
tas. Jiems vadovo įsakymo ne
užtenka, reikia ir paaiškinimo. 
Vien emocinių argumentų jiems 
irgi nepakanka — reikia logiš
kų ir protingų. Kitaip viskas 
jiems juokinga ir neveiksmin
ga. Vadovas susiduria ir su ki
tomis kliūtimis, kaip laiko ir są
lygų stoka, tačiau ir tokiose ap
linkybėse svarbu, kad jaunuo
liui "yra sukeltas susidomėjimas

Pirmieji lietuviški raštai
Pirmas lietuviškai parašytas 

leidinys yra Mažvydo Katekiz
mas, išleistas 1547 metais.

Galvojant apie lietuvių pasto
vų įsikūrimą nuo tokių senų lai
kų, gali atrodyti nuostabu, kad 
jie taip vėlai pradėjo rašyti sa
vo kalba. Atsižvelgiant į visą 
istorinę eigą, toks pasivėlavimas 
pasidaro suprantamas.

Būdami ūkininkai ir kariai, 
lietuviai buvo susirūpinę apgin
ti savo kraštą nuo priešų. Savo 
krašte jiems nei mokyklų, nei 
raštų nereikėjo — turėjo savo 
papročius, savo tikėjimą, savo 
pilis, ir jų valdovus. Jiems ne
reikėjo susirašinėti, užteko susi
kalbėti. Kai 13 šimtmetyje Min
daugo sujungtos Lietuvos vadai 
apsikrikštijo, atsirado reikalas 
palaikyti ryšius su kitomis vals
tybėmis. Vytauto laikais Lietu
va buvo pati galingiausia vals
tybė Europoje, buvo nukaria
vusi daug kitų valstybių. Rei
kėjo pradėjo leisti įstatymus ir 
užrašyti įvykius. Tais laikais at
sirado kronikos ir Lietuvos Sta
tutas. Jie dar parašyti gudų kal
ba. paskui išversti į lotynų ir 
lenku kalbas.

Kai Karaliaučiaus universite
te buvo įsteigtas lietuviškas sky
rius. lietuviai pradėjo rašyti lie
tuviškai. Iš šių rašytojų žymiau
sias yra Kristijonas Donelaitis, 
parašęs gražų kūrinį “Metus”.

Ne tik Karaliaučiaus universi
tetas davė naudos. Vilniaus aka
demija, įsteigta 1579 metais, o 
1803 metais paversta Vilniaus 
universitetu, sudomino ten be
simokančius sena lietuviu 
ba ir garsia Lietuvos istor 
Atsirado lietuvių patriotų, 
rie savo raštais Įrodė lietu 
kalbos groži — Baranau 
“Anykščiu šilelis” ir Lietu 
praeities didybe Daukantas s 
istoriniuose raštuose.

Labiausiai tautiškumas

kalba, praeitimi, tauta ir lietu
viška visuomene.

Skautų organizacijos sistema 
duoda progą kuo didesniam 
skaičiui jaunimo vadovauti. Pa
šaliečiui kartais juokingai atro
do didelis vadovų skaičius, ta
čiau, kad ir mažos pareigos bei 
atsakomybė, jaunuolį auklėja ir 
drąsina ateičiai. Jauno vadovo 
skautuose pagrindinė kliūtis — 
nepakankamas mokėjimas lietu
vių kalbos. Skautai yra apsi
sprendę visur vartoti lietuvių 
kalbą: sueigose, susirašinėji
muose ir t.t. Taip jaunuolis mo
komas praktiškai panaudoti lie
tuvių kalbos žinias, nors dėlto 
susiduriama su sunkumais. Jis 
dažnai nesupranta jam atsiųstų 
raštų prasmės ir nepajėgia į 
juos tinkamai atsakyti. Kartais 
dėl tokios priežasties prasideda 
ir labai pareigingo jaunuolio ne
pareigingumas, nes jam gėda su 
klaidomis rašyti ar neteisingai 
lietuviškai išsireikšti. Todėl 
skautai visada savo nariams pa
brėžia lituanistinių mokyklų 
svarbą ir skatina jas lankyti.

Gimnazistų ir studentų lietu
viško auklėjimo klausimas vis 
dažniau paliečiamas lietuviškoje 
spaudoje. Visi turėtume šio am
žiaus jaunimui daugiau dėmesio 
ir laiko skirti.

Reikėtų Lietuvių Bendruome
nės švietimo skyriui galbūt įves
ti korespondentinius kursus. 
Pavyzdžiui, Detroite yra tik aš- 
tuoni lituanistiniai mokyklos 
skyriai ir tiems patiems trūksta 
mokytojų. Augštesni skyriai 
vargu ar kada įsisteigs, o aštuo
nis skyrius baigęs jaunuolis var
gu ar jaučiasi kvalifikuotas esa
mam mokytojų korespondenti
niam kursui, kuris vien savo pa
vadinimu daugelį išgąsdina.

Švenčių ir vasaros atostogų 
metu galėtų būti rengiami litua
nistiniai seminarai, ypač gimna
zistinio amžiaus jaunimui. Ver
kiant reikia šio amžiaus jauni
mui literatūros. Taigi švietimo 
skyrius turėtų ypatingą dėmesį 
skirti šio amžiaus lietuviško jau
nimo auklėjimui.

Jaunimą tinkamiausiai galima 
paruošti mažesnėse grupėse, ta
čiau laikas nuo laiko reikia ir 
bendrų sueigų, kad mūsų jau
nimas jaustųsi vienos visuome
nės nariais, o ne eile paskirų 
gnipelių. Masė sudaro didelį įs
pūdį. Neužtenka retkarčiais su
organizuoti jaunimo kongresą, 
reikia sudaryti daugiau progų 
jaunimui susitikti, išsišnekėti, 
kartu pasilinksminti ir vienoms 
jaunimo organizacijoms su kito
mis artimiau bendrauti bei kon
kuruoti, nes visa tai veda į pro
gresą ir aktyvumą. A. R.

stiprėjo spaudos draudimo laiko
tarpyje, nes tada jau pa
sirodė “Aušra”, “Varpas” ir 
daug kitų lietuviškų laikraščių 
bei knygų. Įdomu, kad daugiau 
knygų ir laikraščių buvo parašy
ta per 40 spaudos draudimo me
tų, kaip per visus ilgus, laisvus 
ir garbingus Lietuvos valstybės 
laikus iki spaudos draudimo.

Lietuviai daug dirbo, daug 
kentėjo dėl savo lietuviškos 
spaudos. Ypač lietuvių literatū
ros pradžia buvo daug sunkes
nė, kaip kitų kraštų. Jau vien 
įvertindami tų pirmųjų rašytojų 
vargą, mes turėtume savo lite
ratūra džiaugtis ir didžiuotis.

Teresė Jurėnaitė
Iš okupuotos Lietuvos

TĖVYNEI
Tėvyne,
Ar tau atrodo, kad aš galiu 

būti išdaviku,
Nepakilti kartu su visais i ataką, 
Kada reiks Tavo vardą apginti!
Tėvyne,
Negi Tu suabejojai mano žodžiais, 

mano darbais. 
Negi aš viską dariau, kad kažkam 

įtikčiau
Ir tiesos nepasakyčiau!
Tėvyne,
Jau man esant gyvam, 
šaudė Į žmogų, i tiesą, i rytojų.
Ir į mano kraują su parako kvapu 
Įsigėrę ištikimybė Tau.
Aš noriu turėti Tave tik vieną —
Su berželiais, liepom, klevais ...
Tėvyne,

Toronto jaunimo "Birbynės" sambūrio vadovė Dalia Viskontienė scenoje su savo jaunimu 
koncerto metu Nuotr. V. Pranaičio

Seno moksleivio jauni
Ten, kur sraunus Humberio 

upelis bėgdamas, lėkdamas, te
kėdamas plukdo savo drumzliną 
vandenėlį į Ontario ežerėlį, yra 
didelis ir gražus miestas, Toron
tu vadinamas, o jame — garsi 
moksleivių ateitininkų St. Šal
kauskio kuopa — visų kuopų 
stipriausia. Meilės jausmai ją 
statė — ne šaltas protas. Jauni
kaitis prie bažnytėlės, pamatęs 
dvi gražias mergeles, ne vesti 
jas, o kuopą steigt užsimanė. Ir 
plaukė tada į kuopą visi: iš šiau
rės ir pietų, vakarų ir rytų, net 
ir iš Anglijos... Jie statė ir 
stiprino kuopos sienas karšto
mis širdimis, plikomis rankomis 
ir basomis kojomis.

Ot buvo laikeliai — net sma
gu prisiminti. Būdavo eini nak
čia apie dvyliktą valandėlę pės
čiomis iš vėlyvo “rožantėlio” 
nuo Šv. Jono bažnytėlės iki Run- 
nymede gatvelės ir nei kojas 
skauda, nei nuovargis ima, ro
dos, debesėliais lėktum. O dėl 
“kompanijėlės” vediesi už abie
jų parankių po trejetą mergelių 
— lelijėlių ir nežinai kurią pir
miausia namo nulydėti, kad ji 
kitoms tavęs nepavydėtų.

Kartą vienas toks moksleiviš
kas kavalierėlis lydėjo mergelę 
namo, bet nežinojo, kad tos leli
jėlės mamutėlė laukia su rykš
tele pargrįžtant. Tai buvo strio- 
kelio tam bijūnėliui, kad nė 
ateitininkiška ideologija nepa
dėjo — meilė pasispardydama 
išgaravo.

Dažnai būdavo išeini iš baž
nytėlės po sekmadienio pamal
dėlių, susidaro būrys seselių ir 
brolelių, ateitininkiškais idea
lais užsidegusių, ir traukiam visi 
Queen gatvele iki Sunnyside sa
vo įkaitusių širdelių paežerio vė
jely atvėsinti. Ten visi nusiper
kam šaltos košės, “ice-cream” 
vadinamos, ją išlaižom, pažai- 
džiam žaidimėlį “trečias bėga” 
ir vėl lydim paneles namo.

Nereikėjo tada mums nei “ka- 
dilakėlių”, nei kitokios mašine
rijos bei automacijos. Užtekda
vo, kad su tėvo “britva” pa- 
gramdydavom savo panosėlius 
ir prie merginos galėdavome sa
vo draugui išsireikšti: “Dova
nok, kad pavėlavau — barzdą 
skutausi.”

Arba paimkime mūsų merge
les. Tai buvo panos! Buvo į ką 
pažiūrėt: smarkios, vikrios. Ga
lėjo viena rankele tavo plauke
lius glostyt, kita — draugei 
grūmoti ir kipšiukas žino ką dar 
galvot. Tiesa, mes jas pėsčiomis 
po miestelį vedžiodavom, bet ios 
nebuvo pėsčios! O kiek jos šir
delių iškankino ir kiek jų su
draskė! Dar ir dabar kartais ma
tai kaikurių “dūšelių” skutelius 
plevėsuojant...

Ir vyrai būdavo ne tokie slun
kiai, kaip dabar. Būdavo išves 
mergelę šokt — tai duoda pol-

Būdovo braidžioji" po ežerėlį...

Feljetonas

kas pasišokinėdamas, apsipylęs 
septintuoju prakaitėliu, kol jam 
ponas Dievas sveikatėlę arba su
mažina, arba visai atima. O da
bar šokiuose riogso jaunimėlis 
susėdęs ir spokso į grindeles tar
si žemę pardavęs"... O kadaise 
buvo laikai — sakytum, aukso 
metai.

Prisimenu, kai vienas bernu
žėlis sumanė mergelę suviliot. 
Jis turėjo seną, sugedusį savo 
brolio foto aparatėlį. Tai pakvie
tė vieną vakarėlį eiti ir vidury 
naktelės, mėnesienos švieselėje, 
prie ežerėlio nusifotografuot. 
Fotografavo ją visą valandėlę. Ji 
taip sustiro ir sušalo, kad paskui 
ristele turėjo iki namučių bėgti 
per pusę Toronto miestelio, kad 
kraujo cirkuliacijėlę vėl išjudin
tų. Poetiškai tariant, vargšelė tą 
naktį iš meilės sušalo...

O stovyklose tais laikeliais va-, 
sąrą koks gražumėlis! Būdavo 
braidžioji Narušio ūkelyje po 
ežerėlį tarp varlių ir renki van
dens lelijas savo mylimiausia jai,

"Pamokslininkėlis"

Paklydai,
Malonu skaityti lietuviškus 

jaunimo laikraščius, ypač atei
nančius iš užsienių. Atneša jie 
naujos šviesos ir šilumos. Su 
tokia nuotaika paėmiau pirmą 
kartą į savo rankas, patekusį Vo
kietijos lietuvių jaunimo laik
raštį “Jaunimo Žodis”, 9 nr. 
Pirmame puslapyje straipsnis 
“Bendradarbiavimas”, parašy
tas Tavo, A. Hermanai. Pradė
tas gal ir neblogai, bet juo to
liau, juo daugiau pradedi klimp
ti į balą ir pagaliau visai nu- 
klimpsti." kai pradedi nagrinėti 
konkrečias bendradarbiavimo 
rūšis. Trečiuoju punktu Tu siū
lai (cituoju): “Ryšiai tarp orga
nizacijų: pvz. Jaunimo Sekcija 
gali palaikyti ryšius su Komjau
nimo Sąjunga, arba VLB Tary
ba (t .y. Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės Taryba. B.M.) su 
Vilniaus miesto valdyba ir t.t.” 
Nejaugi Tu nežinai, kad Kom
jaunimo Sąjunga yra niekas 
daugiau kaip rusu komunistų 
organizacija, pilnai diktuojama 
iš Maskvos? Nejaugi nežinai, 
kad per tą organizaciją rusai 
okupantai stengiasi išplėšti iš 
Lietuvos jaunimo viską, kas 
jiems branriausb — lietuviu 
tautybę ir tikybą? Jei nežinai, 
tai kam rašai, ko nežinai. O jei 
žinai, tai kam klaidini laisvųjų 
kraštų jaunimą?

Arba vėl rašai (cituoju): 
“Bendrai paėmus, norint palai
kyti platesnius ryšius su gru- 

padavimai 
kuri į tave net pažiūrėt nenori. 
Ir tada padovanoji tas lelijėles 
tai, kuri tavo širdelei yra antra 
geriausia.

Buvo tais laikais mūsų tarpe 
tarzanėlių, kurie medžiais kars
tėsi, svorius kilnojo, spyruokles 
tampė, medų svarais rijo ir mo
kėjo sušukti kaip tikri beždžio
nių vaikeliai. Buvo ir pamoksli- 
ninkėlių, kurie vėliau moksli
ninkais tapo. Pavyzdžiui, vienas 
toks stovyklos metu medelyje 
net savo sakyklėlę įsirengė ir, 
kaip šaunus klebonėlis, prakal- 
bėles droždavo, kad net paukš
teliai medžiu šakelėse ašarėles 
sparneliais sluostydavosi.

Buvo ir narsių vyrų, kaip tas, 
kuris naktimis “skunkes” gau
dydavo. Pagavo sykį jis “skun- 
kelę” po savo palapinėje. Tai 
ne tik iš tos palapinėlės jam rei
kėjo nešdintis, bet ją dar su 
kastuvėliu po žemėmis pakasti, 
kad tos nemalonios smarvelės 
nebūtų. Mergužėlės tada net 
kelias dieneles jo saugojos: ir 
vengė kaip velniukas kryželio.

Bet tai nereiškia, kad ateiti- 
ninkėliai moksleivėliai tik 
“skunkes” gaudė ir savo myli
mąsias fotografavo. Jau ir tais 
laikais jie pasižymėjo savo pa
maldumu ir šventumėliu. Kaip 
įprasta, vieną kartą žygiuoja per 
stovyklėlę naktį su prožektorė- 
liu “dūšelių” ganytojas, kapelio- 
nėlis ir staiga nustemba: jo die
vobaimingoje stovyklėlėje vidu
ry naktelės po medžiu sėdi jau
nikaitis su mergele! Kapelionė- 
lis baisiai sunerimo ir drebančia 
širdele artinosi prie jų. Paskui, 
švystelėjęs į juos prožėktorėliu, 
rūsčiu balseliu užklausė: “Tai 
ką gi jūs čia veikiate? Negi ro
žančių kalbate?” O tiedu nei ne
mirkčioję ir kaip susitarę užgie
dojo: “Taip, Tėveli!” ir iškėlė 
augštyn rankose laikomus ro- 
žantėlius.

Taigi tokie yra senų Toronto 
moksleivių padavimai.

Senas Moksleivis

Artūrai!
pėmis ar organizacijomis, ar no
rint pasikviesti kultūrininkų bei 
jaunimo grupes, neapsieisime 
be komiteto pagalbos. Tad pa
tartina juo pasinaudoti.” Ar ži
nai, apie ką kalbi? Ar žinai, kad 
kalbi apie rusų komunistų komi
tetą, įkurtą Rytų Berlyne* užsie
nio lietuviams sekti, jiems kenk
ti ir į Lietuvą nežinomiems tiks
lams vilioti? Jei žinai, tai kam 
gi Tu siūlai mums, laisvųjų 
kraštų jaunimui, tuo komitetu 
pasinaudoti. Kam gi Tu tar
nauji?

Paklydai, Artūrai, ir tuo savo 
paklydimu padarei žalos tiems, 
kurie Tave globojo ir į mokslą 
išleido. Padarei žalą Vasario 16 
gimnazijai, kurią esi baigęs. Ne
jaugi Tave ten to mokė? Pada
rei gėdą ir “Jaunimo žodžio” 
mecenatams, kurie aukojo pini
gus geram tikslui, iš kurio Tu 
padarei komunistams tarnaujan
čią propagandą.

Paklydai. Artūrai. Vieninte
lis garbingas kelias Tau būtų 
— apgailėti savo klaidą arba iš
stoti iš Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės. Būk garbingas!

Birutė Mekaitė

JAUNIEJI SKAITYTOJAI!
“Jaunimo žiburiai” laukia Jū

sų rašinių aktualiomis temomis, 
humoristinių straipsnių bei pie
šiniu, laiškų, pasisakymų, eilė
raščiu. jaunimo veiklos aprašy
mų. Siųskite “TŽ” adresu.

Nors šiais laikais reformų jieš- 
kąs jaunimas kitaip žiūri į pa
saulio problemas, niekina šimt
mečių tradicijas ir jieško naujų 
bei lengvesnių gyvenimo kelių, 
yra ir tokių, kurie nepamiršta 
praėjusių laikų ir rūpestingai 
Kiekvienais metais ruošia savo 
tradicinę šventę.

Šiais metais, dar iškilmingiau 
nei praėjusiais laikais, Toronto 
ateitininkai atšventė savo meti
nę šventę ir paminėjo dvidešim
ties metų kuopos įsisteigimo su
kaktį.

Šventė prasidėjo penktadienį, 
balandžio 23 d. vakarą. Susipa
žinimo vakare ir šokiuose daug 
naujų žmonių nesutikom, bet už
tat buvo malonu vėl pamatyti 
draugus iš įvairių Kanados bei 
JAV miestų, su "kuriais nebu
vom matęsi jau nuo Dainavos 
žiemos kursų ar net nuo praėju
sios vasaros "stovyklų, šokių me
tu ne tiek šokom, kiek plepė
jom, dalindamiesi įspūdžiais ir 
vienas kitam prikaišiodami, ko
dėl neparašo. Visi atsiprašinėjo 
ir teisinosi, kad neturėję laiko. 
Mat, visą laiką paaukodavę atei
tininkų organizacijos veiklai sa
vo miestuose...

Sekančią dieną visi gavo gerai 
pamiegoti. Ir tikrai miegojo: 
kaikurie net pramiegojo simpo
ziumą, kuris teįvyko antrą va
landą popiet! Bet, nežiūrint to, 
L. V. Namai buvo pilni klausy
tojų, kurie domėjosi ir norėjo iš
girsti, kaip atsirado ta kuopa To
ronte ir kaip ji veikė prieš dvi
dešimt metų.

Sužinojom įdomių dalykų. Pa
sirodo, kad tais laikais nebuvo 
Kanadoje moksleivių, studentų 
ir sendraugių sąjungų, o tik 
jaunesnieji ir vyresnieji ateiti
ninkai. Tuo laiku Kanada net 
turėjo savo atskiras centro val
dybas. Jaunesniųjų ateitininkų 
centro valdybai priklausė trys 
kuopos: Montrealio, Toronto ir 
Hamiltono. Dabartinė mokslei
vių centro valdyba savo priežiū

Kaip atsiranda ir stiprėja draugystė?
Pas Hamiltono vyresnes skau

tes apsilankė sesuo Igne iš To
ronto. Ji pasidalino mintimis 
apie draugystę, jos reikšmę ir 
prasmę.

Sesuo Igne pradėjo savo te
mą įdomiu žaidimu: kiekvienai 
mergaitei buvo duota prisiseg
ti kortelė, ant kurios buvo už
rašyta ar kokios profesijos pava
dinimas, ar kokia nors savybė 
pvz. “daktaras”, “karalienė”, 
“didžiausias priešas”, “valka
ta”. Mergaitėms nebuvo leista 
matyti ką jos pačios prisisegė. 
Jos matė tik kitų priesagas. 
Tada mergaitėms "buvo leista 
vaikščioti po kambarį ir išreikš
ti tas nuomones ar jausmus, ku
rie buvo sukelti matant kitos 
mergaitės priesagą, šitas labai 
paprastas žaidimas aiškiai pa
rodė, kokios automatiškos yra 
žmonių reakcijos vienos ar kito
kios rūšies žmogui. Daug mer
gaičių atspėjo savo pačių prie
sagų "pavadinimus iš kitų mer
gaičių joms pareikštų žodžių ar 
reakcijų. Iš šito žaidimo buvo 
išvesta mintis, kad daugumas 
žmonių žiūri į vienas kitą ne 
kaip į "atskirą individą, bet kaip 
į “priesagą”, kuri parodo tik 
žmogaus išorinį būdą. Toliau se
suo Igne iškėlė klausimą, ko
dėl žmonėms reikalingi draugai. 
Atsakymai buvo įvairūs, bet vi
sos sutiko, kad kiekvienas žmo
gus nori jaustis priimtas ir my
limas. Žmogus nėra sala, negali 
be kitų gyventi.

Kaip žmonės tampa draugais? 
Sesuo Igne pareiškė, kad svar
biausias elementas betkokiuose 
žmonių ryšiuose yra garbė. 
Gerbti žmogų, tai reiškia neteis
ti jo pagal išorines savybes ar 
profesiją, bet priimti jį kaip in
dividą, kuris turi savitą asme
nybę, jausmus ir norus. Ta pa
grindinė garbė leidžia draugystei 

Vokietijos lietuvių jounimas moko linksmintis ir dirbti

roje turi apie dvidešimt pen
kias kuopas, neskaitant užjūrių 
— Australijos, Vokietijos ir Pie
tų Amerikos. Ot augimas! Dar 
už dvidešimt metų Kanada va
dovaus penkiasdešimčiai ateiti- 
ninkiškų miestų!

Po simpoziumo gavome užkąs
ti ir ruošėmės vakarui. Atrodo, 
šokių niekas nepramiegojo. Šo
kiai buvo surengti kartu su ŠAL
PAS Sąjungos centro valdyba 
sporto varžybų proga ir suvedė 
visus: senus ir jaunus, sportinin
kus, ateitininkus ir niekur ne
įsijungiančius piliečius. Atrodo, 
kad ir pelno buvo, tik nežinau 
ar iš to man bus naudos.

Šokiams pasibaigus, vieni iš
vargę grįžo namo pamiegoti, o 
kiti dar susibūrė pas draugus to
liau tęsti vakarinės programos.

Sekantį rytą—į bažnyčią. Bet 
tai grynas malonumas ateitinin
kui. Ir įsivaizduokit: bent kartą 
nė vienas vėliavininkas Mišių 
metu neapalpo! Turbūt kun. An
tano Prakapo ir kun. Stasio Ylos 
koncelebruojamos Mišios juos 
“sudomino”.

Grandiozinis finalas įvyko 
sekmadienį 3 v. p. p. Tai minė
jimas, per kurį nauji ateitinin
kai davė įžodį, pasižadėdami uo
liai eiti ateitininko pareigas, o 
kiti — perėjo iš jaunučių į vy
resniuosius moksleivius arba iš 
moksleivių — į studentus. Bra
vo jaunimas — ar ne? Paskaitą 
skaitė svečias kun. Stasys Yla. 
pabrėždamas ateitininkų misiją. 
Tai tema, kuri buvo atidžiai iš
analizuota jau 1969 m. žiemos 
kursuose Dainavoj. Sekė meni
nė programa, kurią atliko da
bartiniai ir buvę moksleiviai 
ateitininkai. “Senajai kartai” 
įdomiai atstovavo kun. Jonas 
Staškevičius, “vidurinei” — Eu
genijus Krikščiūnas, “dabarti
nei” — visa eilė kuopos narių, 
“būsimai” — Renata Bubelytė. 
Užbaigai liko vaišės. Skanaus!

Aldadrikas Tiška

augti, o draugystė gali tapti tik
ra meile.

Iš to kilo diskusija, kaip tikra 
draugystė ar meilė yra išreiš
kiama. Dažnai žmonių ryšiai yra 
savanaudiški, žmogus draugau
ja su kitu, nes jam pačiam yra 
smagu ar miela, kito žmogaus 
draugystė jam sukelia malonu
mo. Bet tikrai reikšminga drau
gystė ar meilė atsiranda, kai 
žmogus pradeda pamiršti- save 
ir ima rūpintis vis daugiau kito 
žmogaus gerovę. Kai žmogus 
pradeda galvoti ne apie tai, ką 3. 
jis gali gauti iš kito, bet ką gali 
kitam duoti, tada draugystės ry
šiai sustiprėja. Tas davimas ne
būtinai turi būti materialinis. 
Dvasinis atsidavimas yra neįkai
nojamas. šių dienų pasaulyje, 
kur daugumas žmonių jieško 
išsipildimo vien tik savo troš
kimų, kur žmogus dažnai ne
įvertina kito žmogaus, — sesers 
Ignės iškeltos mintys apie gar
bę, atsidavimą ir nesavanaudiš
kumą buvo labai reikšmingos. 
Jos privertė kiekvieną mergai
tę pagalvoti apie tikrai prasmin
gus draugystės ir meilės ryšius, 
ar tai būtų tarp šeimos, tarp 
draugių ar draugų.

Kristina Pareštytė

, Pradžia
čia ryto saulė 
pasėjo sėklą, 
čia vasaros mėlynas vėjas 
supo baltas šakas.
Atėjo motina, 
geltona kaip saulė, 
su šilima ir meile. 
Atėjo naktis 
saugoti 
su savo šalta tamsa, 
čia liko medis, 
č.a liko mano lietuviška šaknis.

Regina Varanavičiūtė
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MŪSŲ L A I.Š K A I MOTINOMS
Rašo Hamiltono šeštadieninės mokyklos VIII sk. mokiniai

Brangi Mamyte, žodžiai nega
li išreikšti, kaip aš tave myliu. 
Tiek daug esi man davusi, tiek 
daug padariusi, kad aš negaliu 
atsilyginti. Noriu šiais žodžiais 
tau padėkoti už viską, ką esi pa
dariusi. Prašau turėti kantrybės 
su manim, nes aš žinau, kad aš 
užaugau gal netokia, kokios tu 
norėjai. Dažnai tu man išaiškini 
visokius dalykus, o kai manęs 
ko nors klausi, nelabai noriu iš
pasakoti. Kiek naktų aš tau ne
daviau miegoti, kiek kartų ant 
tavo kelių verkiau, o tu mari dai
nas niūniavai. Dėl šių ir tūkstan
ti kitų dalykų man sunku atsi
lyginti, tik galiu sakyti ačiū, 
ačiū ir dar kartą ačiū. Prižadu 
būti geresne.

Ona Elvikytė
Miela Mamyte, Motinos Diena 

yra proga Tau pasakyti, kaip 
labai aš tave myliu. Negaliu pa
rodyti rankom, kiek myliu. Tu 
mane išmokei kepti, siūti ir vi-

Mamytei
Jei rūpesčius Tavo 
surinkti galėčiau, 
i kalnus augščiausius 
sukrauti turėčiau!
Jei darbus Tavuosius 
visus suminėčiau, 
aš žodžių pritrūkęs 
ilgai dar tylėčiau...
Jei meilė Tavoji 
vien upėm tekėtų, 
jos visą pasaulį 
užlieti, galėtų!
Jei turtus karalių 
staiga paveldėčiau, 
juos visus po kojom 
šiandien Tau sudėčiau!

Motinos Diena 
Lietuvoj
Žaliuojančiom pievom 
vaikučiai maži 
j pamiškę skuba — 
veidai jų rimti.
Jie staigmeną ruošia 
mamytei mielai, 
žibuoklių gražiausių 
pririnks jai pievoj!!
Čia sniego dar lopas, 
o čia jau būrys 
žibuoklių melsvų, 
lyg dangaus skritulys...
Ir šypsos žibuoklės — 
jos myli vaikus — 
dėl jų tyro džiaugsmo 
jos lenkia žiedus.
Vaikučiai jas renka 
ir krykščia smagiai, 
nuneš jie žibuokles 
mamytei brangiai.

B. Vytienė

KĄ MAN REIŠKIA MOTINA
Rašo Hamiltono šeštadieninės

Aš turiu gerą, rūpestingą ma
mą. Turiu gražių, švarių drabu
žių ir esu mylima. Tik vaikai, 
netekę motinų, gali pilnai su
prasti, kiek verta yra motinos 
meilė. Jei mamos nebūtų na
muose tai turbūt nieko rieras- 
tumėm:

— Mama, nerandu švarių ko
jinių!

— Stalčiuje, dukrele!
— Mama, ar išprosinai bliuzę?
— Spintoj, dukrele.
— Mama, kur mano batai?
— Už durų, dukrele.
— Mama, kur mano knygos?
— Ant stalo, dukrele...
Kiekvieną rytą nesurandam 

ko nors ir mamai reikia sujieš- 
koti. Mama suranda ir tose vie
tose, kur mes jau žiūrėjome.

Jei turiu problemą, nieks ge
riau nepadės, kaip mama. Daug 
lengviau pasidaro, kai gali pri
siglausti ir pasiskųsti.

Atsimenu, kai aš sirgau, de
javau ir skaudėjo. Kas mane nu
ramino? Mamytė!

Atsimenu, kai norėjau eiti i 
pobūvi, neturėjau suknelės. Kas 
pasiuvo naują? Mamytė!

Vaikui motina yra geriausias 
draugas džiaugsmo ir liūdesio 
valandose. To pakeisti niekas 
negali.

Laimutė Lukavičiūtė
Ji yra žmogus, kuris mane la

bai myli. Ji mane auklėja ir mo
ko kaip tik gali. Ji vis manim 
rūpinasi ir bando man tik gera 
daryti. Aš ją nevisada suprantu 
ir niekad pilnai nesuprasiu. Ji 
visą laiką mane bara, bet jei 
nebartų, tai atrodytų, kad ma
nęs nemyli (tai neteisybė). Aš ją 
dažnai supykdau, bet ji mane 
vistiek myli ir turbūt visą laiką 
mylės (to tikrai nežinau). Bet 
viena žinau — aš negalėčiau gy
venti be jos.

Loreta Dirsytė
Man motina reiškia labai 

daug. Pirmiausia ji mane saugo: 
ne tik kai buvau mažytė, bet ir 
dabar. Ji mane apžiūri, apren- 

sokių kitokių dalykų. Pasakai 
man kada aš bloga padarau ir 
paaiškini kodėl taip nedaryti. 
Parodai, kaip tą patį dalyką pa
daryti gerai. Ačiū už viską.

Vida Kamaitytė
Mamytė man yra geriausia. Ji 

man atsako į įvairius klausimus 
ir visada nori man gero. Kai aš 
blogai jaučiuosi, ji mane paguo
džia. Ji visiems padaro valgyt, o 
kai man reikia pinigų, duoda. 
Ačiū mamytei už viską.

Jonas Kochanka
Mamyte, tu man parodei daug 

meilės mano gyvenime. Nieka
da aš nežinojau, kad motina gali 
parodyti tiek daug meilės savo 
vaikui. Aš noriu tau atsilyginti 
tokia pat mede. Jei sirgsi, aš ta
ve prižiūrėsiu. Jei reikės pagal
bos, aš padėsiu. Jei ko norėsi, aš 
duosiu. Mamyte, aš esu tau labai 
dėkinga.

Dalia Kronaitė
Aš noriu pasveikinti tave, 

brangi Mamytę, Motinos Dieną 
ir palinkėti tau daug laimės ir 
sveikatos. Aš džiaugiuosi, kad 
turiu tave. Negaliu surasti žo
džių, kuriais galėčiau išreikšti 
savo jausmus. Gal ateis diena, 
kada aš tau galėsiu atsilyginti už 
viską. Aš labai tave myliu ir ne
norėčiau turėti kitos mamytės— 
tik tave.

Irena Povilauskaitė
Savo mamytei aš norėčiau pa

daryti ką nors gero, nes ji man 
daro daug gero. Aš niekad nega
lėčiau tiek padaryti gerų darbų, 
kiek mano mamytė padaro. Aš 
labai užjaučiu tuos, kurie neturi 
mamytės. Jų gyvenimas labai 
sunkus.

Algis Urbonavičius
Mama,
Šį laišką tau rašau, nes noriu 

pasakyti, kaip aš tave myliu. 
Svarbiausia man yra, kad tu ma
ne įvedei į šį pasauli. Kai maža 
buvau, man viską padarei ir la
bai daug padėjai. Kai pradėjau 
geriau suprasti, tu man išaiški
nai viską, kad užaugčiau geres
nė ir protingesnė. Gal kartais ir 
neklausiau tavęs, bet vistiek at
simindavau, kiek tų man pada
rei, ir stengdavaus būti geresnė. 
Dabar irgi kartais neklausau, 
bet vistiek tave labai myliu.

Ina Vainauskaitė
Ačiū, miela Mama, už viską. 

Kai aš sergu, tu mane paguodi.
- Tu man padedi, kai aš turiu 

problemų. Mums visiems pada
rai pusryčius, pietus ir vakarie
nę. Ir kai man reikia pinigų, tu 
duodi. Ačiū, miela Mama, už vis
ką. Benius Zubas
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gia ir duoda valgyt. Žinau, jei
gu aš neturėčiau motinos, man 
būtų labai liūdna.

Danutė Stonkutė
Mano mama man daug reiš

kia. Ji man nuperka drabužius 
ir sutvarko namą. Kai aš sergu, 

-ji mane paguodžia. Aš padedu 
jai sutvarkyti namą. Mano bro
lis taip pat padeda visą šešta
dienį. Mano mama dirba: išeina 
visą dieną šeštadienį ir penkta
dienį. Ji duoda mums pinigų, 
kai reikia, ir leidžia eiti pas 
draugus.

Edvardas Zubas

Pavasaris ir Velykos
Velykos yra pavasario šventė, 

švenčiame Kristaus prisikėlimą. 
Rodos, kad su prisikėlusiu Kris
tumi visa gamta atbunda. Žmo
nės daugiausia eina i Prisikėli
mo Mišias, kurios būna labai 
anksti. Yra paprotys marginti 
Velykų margučius, o per Vely
kas juos mušti ir valgyti. Ge
riems vaikučiams Velykų zuiku
tis kartais atneša dovanėlę.

Mūsų šeima taip oat pasiruo
šia šventėms. Didįjį šeštadienį 
marginam margučius ir kepame 
Velykų pyragą. Mes, gyvendami 
Kanadoje ir priklausydami lie
tuviškai paranijai, švenčiame 
Velykas panašiai, kaip būdavo 
Lietuvoje.

Lydija Navickaitė,
VI skyr., Londonas, Ontario

Jau pavasarėlis
Šypsosi saulutė,
Visas sniegas tirpsta, 
Pučia smagus vėjužėlis — 
Jau pavasarėlis.
Jau banguoja Nemunėlis, 
Paukšteliai čiulba. 
Dangus mėlynuoja — 
Jau pavasarėlis.
Jau vaikučiai laksto,
Ir gėlytės žydi,
Berželiai žaliuoja — 
Jau pavasarėlis.

Vida Pociūtė, VII s., Londonas

Ar reikia išmokti 
lietuviškai?

Mums reikia išmokti, nes gal 
kada skrisime į Lietuvą ir kas 
bus, jei nemokėsime lietuviškai 
kalbėti. Visi juoksis. Tada tu 
prisiminsi, kad nenorėjai eiti į 
mokyklą, nenorėjai išmokti lie
tuviškai. Geriausia išmokti yra 
kalbant namuose su tėveliais. 
Skaityti ir rašyti yra lengviau
sia mokytis lietuviškoje mokyk
loje. Kartais nesinori mokytis, 
nes namuose turime perdaug 
kitų darbų.

Rita Poškutė, 6c sk., Torontas
Lietuviškai išmokti reikia, nes 

gal vieną dieną reikės į Lietuvą 
važiuoti ir ten mes turėsime kal
bėti lietuviškai. Jei nemokėsi
me, bus nesmagu. Be to, mokyk
loje mes visiems galime pasigir
ti, kad mokam lietuviškai. Man 
lietuviškai kalbėti yra smagu, 
nes garbė.

Jūratė Lukošiūtė, 6c sk.,Tor.
Taip, reikia, nes tada gali di

džiuotis. Išmokti daugiau gali 
namuose, kalbėdamas su mama 
ir tėčiu lietuviškai.

V. Jurkutė, 6c sk., Torontas

Kur išmokstam 
daugiausia?

Šiais laikais lietuvaitė lanko 
tris skirtingas mokyklas. Pir
moji yra lietuviška mokykla, 
kurią visi geri lietuviai turi lan
kyti. Antroji yra angliška mo
kykla, į kurią įstatymai siunčia. 
Ir trečioji mokykla, kurią lan
kome dvidešimt keturias valan
das kas dieną — tėvų namai.

Lietuviška mokykla bando 
mus išmokyti būti gerais lietu
viais. Angliškoj mokykloj mo
kytojai duoda laisvės būti skir
tingu žmogumi, duoda laisvės 
galvoti ir išaugti individualiu 
žmogumi. Ten gali pasikalbėti 
su kitų kraštų žmonėm. Toj mo
kykloje kurią* lankai visą gyve
nimą, daugiausia išmoksti. Vie
nas žmogus yra pasakęs: “Nėra 
geresnio mokytojo, kaip patyri
mas”. Teisingai! Vaikas tam ir 
gimsta, kad mokytųsi.

Bet jeigu žmogus neturi lais
vės galvoti ir būti sau žmogum, 
tada nesvarbu kur jis eina — ta 
mokykla yra tokia pat, kaip ko
munistų stovykla.

Aldona Barysaitė, 
8a sk., Torontas

Pavasaris ūkyje
Atėjus pavasariui, saulė paky

la. Kur sniego buvo nedaug, 
greitai nutirpsta. Bet šiemet" pas 
mus sode buvo pripustytos snie
go pusnys, kurios tik šią savaitę 
baigė ištirpti.

Sniegui nutirpus, pirmiausia 
pasirodė žali rugiai. Vėliau la
bai gražiai sužaliavo žolė apie 
tabako džiovyklas. Aš paklau
siau tėtę, kodėl ten gražiai ža
liuoja. Tėtis pasakė, kad ten iš 
rudens labai gerai patręšta. So
de ant medžių pradėjo augti 
pumpurai, bet dar nežali. Prie 
namo, kur yra alyvų krūmai, 
pumpurai pradeda žaliuoti.

Mūsų namo sienoje yra bičių. 
Jos dvi savaitės jau skraido, 
neša medų, bet kur jos randa, 
nežinau. Pas mus žydinčių gėlių 
dar nėra. Tulpės tik pradeda 
lįsti iš žemės. Pas mus prie 
upės gyvena du ereliai, kuriuos 
žmonės vadina “Bald Eagles”. 
Jie atskrido kovo mėnesio pra
džioje.

Sode strazdai ir varnėnai 
krauna lizdus, neša mažus šiau
delius, šakutes, siūlus, plunks
nas, plaukus. Ganykloje seną 
žolę nudegino Augutis, o nauja 
žolė dar neužaugo. Tėtis sakė, 
dar negreit galės ganyti gyvu
lius.

Katės jau turi mažų kačiukų. 
Šiemet neturim mažų veršiukų. 
Būdavo gražu, kai maži veršiu
kai bėgioja po lauką.

Tabakas šiltadaržyje jau su- 
dygęs, ir matosi labai maži la
pukai. Sigita Bersėnaitė,

IV sk., Londonas
Ąžuolas prašė padėti

Vieną dieną maža mergytė, 
vardu Aldutė, išėjo pasivaikščio
ti. Ji pamatė ąžuolą.

— Padėk man! — paprašė 
ąžuolas. — Matai mano šaka su
linkus, gali nulūžti. Aldute, pa
dėk man!

Bet Aldutė nekreipė dėmesio 
į ąžuolo prašymą ir nuėjo to
lyn. Netrukus pamatė katinė
lį. Katinėlis dejavo:

— Miau, miau, padėk man, 
Aldute. Mano kojytė nulūžo. Pa
dėk man!

Aldutė ir vėl nuėjo tolyn. Ji 
priėjo prie upės ir negali Per
eiti. Ant kranto pamatė didelį 
paukštį.

— Paukšti, paukšti, pernešk 
mane per upę, — prašo Aldutė.

— Ne, Aldute, — sako paukš
tis. — Tu nepadėjai ąžuolui ir 
katinėliui.

Aldutė labai nusiminė ir no
rėjo grįžti namo. Bet kur na
mai? Ji nežino. Atsigrįžo į kita 
pusę, norėjo eiti, bet staiga at
sibudo. Tai buvo sapnas! “Kaip 
gerai”, — pagalvojo Aldutė ir 
pasižadėjo visada ir visiems pa
dėt kiek galima.

Lydija Radzevičiūtė, Otava

AUKOS LIETUVOS TIKINTIESIEMS
Persekiojamą Bažnyčią Lietu

voje gynė ir rėmė lietuvių para
pijos, misijos, organizacijos ir 
pavieniai asmenys. Maldomis ir 
aukomis stiprino persekiojamų
jų dvasią. Nuo 1970 m. vasario 
1 d. lig 1971 m. sausio 31 d. Lie
tuvių Katalikų Religinė šalpa 
yra gavusi aukų religinei labda
rai. 1971 m. vajus jau vyksta. 
Laukiama tad ir šiemet para
mos bei duosnios aukos. Aukas 
galima įteikti per parapijų ku
nigus ar siųsti Lithuanian Cat
holic Religious Aid, 64-09, 56 
Rd., Maspeth, N. Y. 11378, U. S. 
A. Geradarių aukos JAV-se at
leidžiamos nuo mokesčių.

Kiekviena auka yra brangi ir 
vertinama. Kiekvienam esame 
dėkingi. Čia sužymim tik stam
besnius aukotojus, nes surašyti 
kiekvieną aukotoją neįmanoma. 
Daug kas aukojo bendrose para
pijų rinkliavose, ir aukotojų są
rašų negauta. Dėkinga —

LKRŠ valdyba
PARAPIJŲ IR MISIJŲ AUKOS

Šv. Kazimiero, Los Angeles,
Calif. $2,059.00
Šv. Jurgio, Cleveland, Ohio 1,985.09
N. Pagalbos Sv. Mergelės, 
Cleveland, Ohio 1,315.87
Šv. Antano, Detroit, Mich. 948.00
Šv. Kryžiaus, Dayton, Ohio 788.48 
Šv. Kazimiero, Sioux City,
Iowa 700.00
Šv. Jurgio, Albany, N. Y. 602.00
Gail. Dievo Motinos, Hamil
ton, Can. 590.00
V. Jėzaus Atsimainymo,
Maspeth, N. Y. 556.00
N. Prasidėjimo Švč. Merge
lės, Chicago, Ill. 550.00
Šiluvos Marijos, London,
Can. 546.00
Švč. Trejybės, Hartford,
Conn. 535.00
Angelų Karalienės, Brook
lyn, N. Y. 510.00
Aušros Vartų, Montreal,
Can. 486.00
Šv. Jurgio, Shenandoah, Pa. 475.50 
Šv. Juozapo, Waterbury,
Conn. 400.00
Šv. Kazimiero, Delhi, Can. 355.50 
N. Prasidėjimo Švč. Merge
lės, E. St. Louis, Ill. 344.00
Šv. Kazimiero, Worcester,
Mass. 328.60
Apreiškimo, Brooklyn, N.Y. 320.00 
Šv. Alfonso, Baltimore, Md. 310.00 
Sv. Jurgio, Philadelphia, Pa. 301.15 
Aušros Vartų, Worcester,
Mass. 279.00
Šv. Juozapo, Lowell, Mass. 270.00
Apreiškimo, Frackville, Pa. 256.50 
Sv. Kazimiero, New Haven,
Conn. \ 250.65
Lietuvių Misija, Belmont,
Calif. 250.00
šv. Jurgio, Norwood, Mass. 248.00 
Šv. Kazimiero, Brockton,
Mass. 239.50
Šv. Antano, Ansonia, Conn. 225.00
Lietuvių Misija. Arizona 217.00 
Šv. Pranciškaus, Lawrence,
Mass. 215.00
Sv. Petro, So. Boston, Mass. 195.36
Lietuvių Misija, Sudbury,
Can. 187.00
Šv. Kazimiero, Paterson, N.
J. 185.00
Švč. Trejybės, Newark, N.J. 182.23
Šv. Kazimiero, Racine,
Wise. 181.00
Sv. Kazimiero, Providence,
R. I. 175.00
Sv. Kazimiero, Philadelphia,
Pa. 165.00
Šv. Mykolo, Easton, Pa. 164.00
Šv. Petro, Detroit, Mich. 164.00
Sv. Pranciškaus, Minnersvil-
le, Pa. 150.00
Šv. Andriejaus, Philadel- A. Zanavich, New. Haven,

įdomus buvo Atvelykio kornovolos Toronte. Ir dabar jį atsimenam
Nuotr. V. Pranaičio

phia, Pa. 150.00
Sv. Juozapo, Mahanoy City,
Pa. 150.00
Sv. Mykolo, Bayonne, N. Y. 133.00 
Sv. Pranciškaus, Athol,
Mass. 132.00
Šiluvos Marijos, Maizeville, 
Pa. 131.12
N. Prasidėjimo Švč. Merge
lės, Cambridge, Mass. 131.00
Lietuvių Misija, Ottawa,
Can. 110.00
Prisikėlimo, Toronto, Can. 106.00 
Sopulingosios Dievo Moti
nos, Kearny, N. J. 100.00
Šv. Bartolomėjaus, Wauke
gan, Ill. 89.00
Šv. Kryžiaus, Schenectady, 
N. Y. 75.00
Šv. Petro ir Povilo, Tama
qua, Pa. 65.00
Lietuvių Misija, St. Peters
burg, Fla. 59.50
Šv. Jurgio, Brooklyn, N. Y. 50.00
Šv. Jono Krikštytojo, Toron
to, Can. 50.00
Visų Šventų, Chicago, Ill. 43.12
Šv. Petro ir Povilo, Eliza
beth, N. J. 40.00
Šv. Kazimiero, St. Clair, Pa. 25.00
Šv. Kazimiero, Chicago, Ill. 20.00
Šv. Antano, Reading, Pa. 20.00
Švč. Jėzaus Širdies, New
Philadelphia, Pa. 15.00
Šv. Kazimiero, Montreal, 
Can. 11.00
Aušros Vartų, New York, 
N.Y. 10.00
Šv. Mykolo, Chicago, Ill. 4.00

ORGANIZACIJŲ AUKOS
Lietuviai, Chicago, Ill. $534.00 
Jesus To The Communist
World, Glendale, Calif. 500.00
N. Prasidėjimo Mokykla,
Chicago, Ill. 125.00
Ateitininkai, Chicago, Ill. 108.00
L. K. Moterų Sąjunga 17 kuo
pa, Hartford, Conn. 100.00
Šv. Pranciškaus III ordino 
tretininkės, Detroit, Mich. 100.00
Vyr. giedrininkės ateitinin
kės, Chicago, Ill. 100.00
L. K. Susivienijimo 44 kuopa,
St. Petersburg, Fla. 50.00
Panevėžiečių Klubas, Chica
go, Ill. 50.00
Šv. Rožančiaus Draugija, 
Schenectady, N. Y. 50.00
Liet. Bendruomenės apyl. 
valdyba, Sudbury, Can. 48.00
Liet. Bendruomenės Apygar
da, New. York, N. Y. 25.00
L. K. Moterų Draugija, Delhi,
Can. 25.00
Lietuvos Vyčiai 19 kuopa, Pit
tsburgh, Pa. 25.00

KUNIGŲ AUKOS
T. Palis, Pittsburgh, Calif. $910.00
S. Morkūnas, Sioux City, Iowa 500.00
T. Narbutas, Dayton, Ohio 107.00
L. Dieninis, Elmira, Mich. 100.00
M. Kirkilas, Chicago, Ill. 100.00
L. Mendelis, Baltimore, Md., 
monsinjoras 100.00
V. Pavalkis, Milpitas, Calif. 100.00 
Ch. Salatka, Marquette, Mich., 
vyskupas 100.00
K. Vasys, Auburn, Mass.,
monsinjoras 100.00
G. Vilčiauskas, Waterbury, 
Conn. 100.00
A. Rubšys, Bronx, N. Y. 85.00 
F. Manelis, Belmont, Calif. 60.00 
P. Ažubalis, Toronto, Čan. 50.00 
A. Baltrušiūnas, So. Boston, 
Mass. 50.00
A. Bielskis, Maizeville, Pa. 50.00
L. Musteikis, Omaha, Nebr. 50.00
B. Pacevičius, London, Can. 50.00 
Pr. Geisčiūnas, Brooklyn,N.Y. 43.00 
P. Totoraitis, Newark, N.J. 35.00
J. Pragulbickas, Elizabeth.N.J. 30.00 
Kęst, žemaitis, Cleveland,
Ohio 30.00

St. Catharines šeštadieninės mokyklos mokiniai su savo mokytoja 
V. Alonderiene

Conn. 26.00
J. Bakšys, Woodbury, Conn. 25.00 
V. Cukuras, Valington, Conn. 25.00 
J. Grabys, Scotia, N. Y. 25.00 
B. Ivanauskas, Cleveland, Ohio 25.00 
A. Karoblis, Wisconsin Ra
pids, Wise. 25.00
F. Karvelis, Cheshire. Conn. 25.00
V. Krisčiūnevičius, Detroit,
Mich. 25.00
W. Masiulis, Brooklyn, N. Y. 25.00 
A. Petraitis, Schenectady,
N. Y. 25.00
D. Pocus, Kearny. N. J. 25.00 
F. Ruggles, Ridgewood. N. Y. 25.00 
J. Ruokis, Margaretville, N.Y. 25.00 
V. Širka, Bolton Landing,N.Y. 25.00 
Z. Smilga, Middletown, Conn. 25.00 
J. Tautkus, Omaha, Nebr. 25.00 
J. Žuromskis, Lowell. Mass. 25.00

PAVIENIŲ ASMENŲ AUKOS
J. B. Kapočiai, Chicago, III. $300.00 
J. Danilevičius, Toronto, Can. 280.00
M. Balsewicz, Racine, Wise. 200.00 
R. J. Bružai, Brooklyn, N. Y. 200.00 
P. V. Baltrušiūnas, So. Bos
ton, Mass. 100.00
P. Chahales, Maspeth, N. Y. 100.00
L. Ford, St. Louis, Mo. 100.00 
R. D. Ivaškos, Boston, Mass. 100.00 
Dr. J. Masilionis, Dayton,
Ohio 100.00
M. Petrauskienė, Hartford,
Conn. 100.00
B. Petrikas, Santa Monica,
Calif. 100.00
O. Rumbutienė, Cleveland,
Ohio. 100.00
J. N. Zakarai, Chicago, Ill. 100.00
D. Vizgirdienė, Aurora, III. 100.00
Br. Gražulis, Cleveland, Ohio 60.00 
St. Masilismytė, Cleveland,
Ohio 60.00
A. Garka, Cleveland, Ohio 50.00
Dr. R. Gineitis, Dayton, Ohio 50.00
B. Gudinskas, Simcoe, Can. 50.00
Haven Hill Funeral Home, 
Richmond Hill, N. Y. 50.00
K. Kupetis, Detroit, Mich. 50.00
B. Liškauskas, Burlington,
Can. 50.00
A. Remidaitė, Chicago, Ill. 50.00
Shalins Funeral Home, Wood
haven, N. Y. 50.00
M. Stonis, E. Orange, N. J. 50.00 
E. Vilimaitė, Chicago, Ill. 50.00
J. Kavaliūnas, Beverly Shor
es, Ind. 44.00
Dr. Ed. ir ponia Drukteiniai,
Dayton, Ohio 41.00
V. Ignaitis, Rodney, Can. 40.00
J. Norgėlas, Rodney, Can. 35.00
0. Juščienė, Chicago, Ill. 30.00
Z. S. Koronkevičius, Santa
Monica, Calif. 30.00
St Kulvinskas, Los Angeles,
Calif. 30.00
O. Venskaitienė, Toronto, 
Can. 30.00
Dr. V. ir ponia Gruzdys,
Euclid, Ohio 28.00
Dr. J. ir ponia Kriaučiūnai,
Toledo. Ohio. 28.00
J. O. Andriai, Santa Monica,
Calif. 25.00
J. Bekios, Maspeth, N.Y. 25.00
Dr. Z. Danilavičius, Chicago
Ill. 25.00
A. Daukantas, Santa Monica,
Calif. 25.00
Dr. Stefa ir A. Dimai, Rid
gewood, N. Y. 25.00
M. Diržis, Woodhaven, N. Y. 25.00
K. Gaputis, Bothwell, Can. 25.00 
St. ir D. Geldys, Detroit,
Mich. 25.00
R. ir D. Giedraitis, Northport,
L. I. 25.00
Dr. R. Giedraitis, Los Ange
les, Calif. 25.00
Jonynas ir Shenherd Art Stu
dio, Hollis, N. Y. 25.00
Dr. J. Jurginas, Granada
Eills, Calif. 25.00
Dr. Vyt. Karoblis, Ripley, 
Ohio 25.00
Dr. J. Mačiulis, Lakewood, 
Ohio 25.00
Matthews Ballas Funeral Ho
me, Brooklyn, N. Y. 25.00
D. Mekišius, Long Beach,
Calif. 25.00
E. Koopmans, Oakland, Calif. 25.00 
Dr. N. Paronetto, Sparkill,
N. Y. 25.00
J. Rastapkevičius, Dutton, Can. 25.00 
E. Sinkys, Santa Monica, 
Calif. 25.00
V. Tuskcniai, Santa Monica, 
Calif. 25.00
A. Žukauskai, Los Angeles, 
Calif. 25W

i

Žibutė prie Nemuno
Kalas iš po sniego, 
šypsosi žibutė, 
keliasi iš miego 
mėlyna akutė.
Jau gana kentėjo 
žiemą, šaltą vėją ... 
Saulė-motinėlė 
žibutes prikėlė!
O, kaip gera justi 
pavasario šventę!
Kaip miela pabusti 
ir laisvai gyventi!

J. Narūne

Mūsų gėlės
Visos gėlės yra labai gražios. 

Jų gali būti visokių spalvų. Man 
gražiausia gėlė yra rožė ir tulpė. 
Mes jas auginame kiekvieną va
sarą. Ten kur jas pasodiname, 
tai visada labai gražiai kvepia. 
Kitos gėlės nevisada taip gra
žiai kvepia, kaip tulpės ir rožės. 
Man ir patinka tokios mažos Vio
letos. Jos auga kaime, kieme. 
Jos neauga kaip darželyje, bet 
auga išsisklaidžiusios. Mes jų 
nepasodinome. Jos pačios ten 
užaugo, nes kai namo nebuvo, 
tai ten buvo didelis miškas. Ma
no tėtis pastatė tą namuką, ma
žą ir gražų, kuris man labai pa
tinka. Ten auga daug gėlių ap
link jį.

Daivutė Jaugelytė, 
III sk., Montrealis

I NTERTRADE 
EXPRESS CORP.

Anksčiau jums sakė, o da
bar giminės tai patvirtino.
Užsakykite tik specialius 
RUBLIŲ PAŽYMĖJIMUS

Į LIETUVĄ
Jie yra geriausia dovana. Specia
lūs rublių pažymėjimai yra ketu
ris kartus vertesni už reguliarius 
rublius. Jūsų giminės galės nu
sipirkti, ka norės tik už dalį regu
liarios kainos — iš tikrųjų už 
ketvirtadalį reguliarios kainos ar 
net mažiau. Kažkurie dalykai taip 
pigiai įkainoti, kad doleris pasi
daro vertas 10 rublių. Parašykite 
ar paskambinkite mums, mes iš
siųsime jums VISAI NEMOKAMAI 
mūsų nauję iliustruotų katalogą. 
Jūs įsitikinsite, kad SPECIALŪS 
RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI yra ge
riausia dovana. Pristatymas per 
3-4 savaites. Kaina: $2.13 už 
specialų rublį. JOKIŲ KITŲ MO
KESČIŲ. PILNAI GARANTUOTA. 
Galite siųsti betkurio sumą.

UŽSAKYKITE DABAR TIK PER 
INTERTRADE EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street, Fifth Floor 
New York, N. Y. 10010, USA.

Tel. 982-1530

Labai svarbu. Automobiliai 
tik ribotam laikui

MOSKVIČ 408 IE .... $2875.00 
MOSKVIČ IE 412 .... $2995.00 
ZAPOROŽECZAZ 966 $1895.00 
Tik lobai ribotos skaičius yra li- 

Ikęs, todėl nelaukite ir 

UŽSAKYKITE DABAR.
Mes taip po t priimame koopera

tinių apartamentų užsakymus.

PRAŠYKITE MŪSŲ NEMOKAMŲ 
KATALOGŲ

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
irodžiusi galia sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius*
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams. įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo toki nuostabūs, kad šis pa- 
-žemėjimas tęsdavosi daugeli mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiaga (Bio-Dvne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
*r sužadina nauju audiniu augimą.

Dshar Rin Dyne galima gauti tepa 
in bei 1n?detės formose “Frenaration 
H” vaHn P^ašvkite visose vaistinė-

Pinigai bus gražinti, jei nebūsi- 
♦a nat^nkinti
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Šaltinis tarp
Toj šaly,
Kur saulė teka
Kitaip raudona — 
Prieš didįjį tautų 

Tironą!
Kur upių tėkmės, 
Kanalai,
Kaukolėm iškloti —
Milijonų vergų 
Krauju nuspalvoti! 
Net žemė ten

Vaitoja,
Kai mina pavergėjo 
Koja!
Žolė nuvytus, 
Paukščiai nečiulba, 

Neskrajoja.
Žuvėdra mirus, 
Žuvys nealsuoja... 
Užteršti vandenys

nulūžusių pušų
Gyvybės nustojo. 
O Didi Motina 

Marija, 
Palengvink taip 
Baisią vergiją! 
Šit, prasiveržė 
Šaltinis, kur dar 
Iš seno 
Vaidilutės šventąją 
Ugnį kūreno! 
Tas vanduo turi 
Gydomąją galią - 
Stebuklą padarė: 
Tikintieji klaupias 
Ir meldžias, 
Abejingi tik semia 
Ir geria. 
Marija visiems 
Malones dalina — 
Sveikatą grąžina!

Toronto lietuvių studentų choras “Dainuojanti jau lystė", vadovaujamas kun. Br. Jurkšo, ruošiasi da
lyvauti IV dainų šventėje Čikagoje š. m. liepos 4 d. Nuotr. B. Tarvydo

SENIMO IR JAUNIMO PARODOSE
Architekto Vytauto Trečioko tapyba ir pradedančių 

jaunųjų kūriniai
DAIL. DAGYS

Neperseniai matėm Toronte 
archit. A. Šalkauskio vandeni
nių dažu tapybą, gi dabar archit. 
V. Trečiokas atvežė iš Otavos 
savąją kūrybą. Nepagalvokite, 
kad architektų dvasios pasaulis 
yra panašus, kad jų menas turi 
ką nors bendro. Ne. Ir jie, kaip 
visi žmonės, turi skirtingus po
linkius bei polėkius. Todėl ir 
šių architektų parodos savo dva
sia* buvo visiškai skirtingos.

Archit. V. Trečioką pažįstu iš 
gimnazijos laikų. Jau tada (dar 
vaikas) jis turėjo palinkimą į kū
rybą — meną bei literatūrą. Jo 
sesuo iš karto pasirinko meną ilgoką kelią, 
ir tapo šios srities profesijona- 
le, o jis, praktiškais sumetimais, 
nuėjo kitais keliais. Visdėlto 
meno kūrybos žarijos žėrėjo jo 
širdyje. Per keletą paskutiniųjų 
metų jis gana rimtai atsidėjo 
šiam* darbui.

Įėjus į Trečioko parodą, pir
mas įspūdis labai savotiškas — 
dusliai pilkų, rudų bei melsvų 
spalvų juosta supa* salę; ramu* 
lyg šventykloje —- jokio triukš
mo, jokių rėkiančių spalvų. Au
toriaus gilintasi tik į jų tona
cijas, į jų švelnius perėjimus, į 
jautrius-minkštus plėmų pakraš
čių akcentavimus. Jei kūryboje 
yra svarbu įsijautimas į darbus, 
tai V. Trečioko yra pasiekta ga
na daug.

Realaus pasaulio jo darbuose 
nė nejieškok — jei kartais ką 
ir paima iš gamtos, tai taip su
prastina, kad lieka tik simboliai, 
vedą į mistiką. Tai jo darbų dva
sia. Mistinės ramumos siek
damas V. Trečiokas tampa vi
sišku abštraktistu, net ir ten, 
kur jis užgriebia kaiką iš pasa
kų, kaip pvz. Eglė su žalčiais. 
Ir čia jis laikosi tos pačios kon
strukcijos — viskas tik simbo
liai. Nors ir labai suprastintos 
žmonių figūros, rūpestingai 
įjungtos į aplinką, vistiek lieka 
silpnesnėmis vaizdų vietomis. 
Mat, visiems yra vargo su žmo
gumi.

Visus šios parodos darbus iš 
arti stebint, krito į akis perdaug 
vienodas žvilgantis jų užbaigi
mas, tampąs nuobodžiu. Reikė
tų kaip nors kitaip užbaigti tą 
akrilinių dažų tapybą su paste
le akcentuojančiu junginiu. Ži
noma, turint tik vieną darbą tas 
bruožas vargu ar bus pastebi
mas. Aplamai, Vyt. Trečioko, 
kaip architekto, visi darbai yra 
labai apgalvotai sudaryti, išba
lansuoti ir rūpestingai išpildyti 
— pripuolamumams juose visai 
nėra vietos.

imdamas du trečdalius patalpos. 
Tai tik 14-kos metų ir smulkios 
išvaizdos berniukas. Jis turi tai, 
ko labiausiai reikia einant į dai
lės dirvonus: siaurų ribų nejau
čianti fantazija ir platus polė
kiai. M. Galiūnas yra tikrai ta
lentingas, tik dar neįmanoma 
numatyti kokia kryptimi jo ta
lentas vystysis: į karikatūrinius 
vaizdavimus, duodant laisvę di
delei vaizduotei, ar į santūrias, 
gilias bei vieningas kompozici
jas. Jis turi įgimtos galios ir 
forminiam darbų sutvarkymui, 
bet jai subrandinti reikia nueiti

Liaudies menas Kanados muzėjuje
Šimtai lietuvių dainų, daugybė liaudies meno dirbinių tarp kitų grupių rinkinių

Prieš kurį laiką valstybinis 
Kanados muzėjus tyrinėjo senų
jų Kanados kultūrų liaudies mu
ziką ir tautosaką: indėnų, eski
mų, prancūzų, britų. Per dauge
lį metų muzėjaus tyrinėjimų mų apžvalga, pavadinta “Karia- 
prograinos ir leidiniai apėmė tik J * "* «-•-
tas kultūras. Pagausėjus etninių 
grupių kultūroms, muzėjaus va
dovai jautė pareigą tyrinėti taip
gi turtingas įvairias tradicijas, 
kurias vėlesni imigrantai atsine
šė į Kanadą.

1961 m. dr. Carmen Roy, Ka
nados muzėjaus naujo liaudies 
kultūrų studijų centro pirminin
kė, aptarė tokių tyrinėjimų pro
jektą su Kenneth Peacock, kuns 
sutiko ištirti vidurio ir vakaru

ji savo liaudies muziką užrašė ir 
paskelbė. Iki šiol dr. Klymasz iš
leido tris valstybinio muzėjaus 
studijas. Pirmasis leidinys yra 
ukrainiečių tautosakos tyrinėji-

naujų dalykų, tęsiami vasaros 
tyrinėjimai. Įvairių sričių spe
cialistai yra sudarę atitinkamas 
sutartis visoje Kanadoje. Jų ty
rimai apima plačią kultūrinę ir 
liaudies meno bei tautosakos sri
tį, būtent, italų, žydų, kašubų, 
suomių, latvių, negrų* vokiečių 
ir makedoniečių-bulgarų. Tauto
sakos ir liaudies muzikos archy
ve iš 25 etninių grupių surinkta 
apie 9600 vienetų.

Valstybinis žmogaus muzėjus 
yra įsigijęs 1679 etninio liaudies 
meno dirbinius ir ruošia juos 
serijomis parodai, kai 1972 m. 
bus atidarytas atnaujintas Vik
torijos pastatas. Daug šitų dir
binių ar kolekcijų buvo padova
notos asmenų, kurie nori, kad jų

H KULTORItt VEIKLOJE

Balandžio 24-25 d.d., ryšium 
su ateitininkų jaunimo metine 
švente. Prisikėlimo Parodų sa
lėje buvo surengta ir labai jau
no atžalyno tapybos paroda. Jo
je vyravo Marius Galiūnas, už-

M. Galiūnas ir dabar dar be 
studijų — kaiką iš nujautimo 
pagavo gana vykusiai formos 
bei konstrukcijos atžvilgiu. Kaip 
pavyzdžius prisimenu du mažus 
darbus, skirtingus savo prasme, 
todėl ir formine verte. Tai “Ru
sas” ir “Senovės lietuvis”. Tai 
skirtingų tautų žmonės, kuriuos 
vaizduodamas, autorius turėjo 
skirtingą intenciją ir todėl išėjo 
skirtingi piešiniai. Pirmasis — 
lietuvio priešas, t.y. neigiamas 
tipas, o antrasis — draugas. Pa
starasis turi būti dailus, idealus 
vyras, o rusas išėjo labai masy
vus, be jokių smulkmenų, eks
presyvus, gerai pradėtas ir lai
ku sustabdytas darbas. Gi lietu
vis norėta išdailinti — rodomi 
ir rankų pirštai, ir ausys, ir pa
vieniai plaukai. Taip vaizdas su- 
smulkėjo ir neįgijo jėgos. Taip 
išėjo todėl, kad su savais elgia
masi vienaip, o su priešais — 
kitaip.

Ši savybė — priešus padary
ti meniškai tvirtesnius už savuo
sius, matoma ne tik pas jaunutį 
M. Galiūną, bet ir pas subren
dusius dailininkus. Pvz. grafi
kas komunistas St. Žukas yra 
sukūręs labai ekspresyvius, visa
da atmintinus buržujų tipus, o 
nė vieno idealaus, atmintino ko
munisto tipo. Taip pat gabus 
grafikas V. Jurkūnas yra išrai
žęs labai ekspresyvius vokiečių 
SS-ininkus, bet nė vieno atmin
tino rusų enkavedisto. Taip at
sitinka todėl, kad vienaip elgia
masi su priešu, kitaip — su 
draugu. Menas tai mato ir jau
čia.

Gaila, kad tas talentihgas M. 
Galiūnas gyvena tolimoje Santa 
Barbaroje, Kalifonijoje, kur nė
ra lietuvių, ir beveik visai ne
kalba lietuviškai. O Toronte gy
venantieji gali būti kitokie. 
Taip pvz. šios parodos dalyvė 
Ramona Siminkevičiūtė gražiai 
kalba lietuviškai, lyg Lietuvos 
mergaitė. Kiti šios parodos da
lyviai: Vaida Jurevičiūtė — se
ka madą, dirba abstraktus be 
kūrybinių polėkiu. Eglė Asevi- 
čiūtė — parodo šiek tiek jaut
rumo. Alg. Kairys — kuklus, 
nuoširdus technikos jieškotojas.

dos ukrainiečiu bibliografija 
1902-64”. 1971 in. dr. Klymasz 
išleido dvi muzėjaus studijas iš 
prerijų tyrinėjimų: “Kanados 
ukrainiečių žiemos liaudies dai
nų ciklas” (Kalėdų ir N. Metų 
dainos bei papročiai Kanadoje) 
ir “Įvadas į Kanados ukrainie
čių imigrantų liaudies dainų cik
lą” (dainos apie ukrainiečių gy
venimą prerijose). Abiejose kny
gose yra platūs paaiškinimai 

_______ apie įvykių eigą, muzikinius įra- 
Kanados etniniu bendruomenių . šus, dainų tekstus ukrainietiškai

“ ■ ‘ ir angliškai (vertimas), platūs paveldėti dalykai būtų prieina-
kiekvieno teksto paaiškinimai.
Prie knygos yra pridėtos ketu
rios plokštelės, kad skaitytojas 
galėtų girdėti originalų dainavi
mą. Ukrainiečių archyve yra per 
tūkstantį liaudies muzikos ir tau
tosakos vienetų.

1969 m. buvo išbaigta antros 
etninės grupės sekcija, būtent, 
vokiečių-skandinavų. Jai vado
vauja Magnus Einarsson; kuris 
jau nuodugniai tyrinėjo islan- 
diečius Manitoboje, Saskatčeva
ne, Albertoje ir Britų Kolumbi
joje. Jis ruošia spaudai išsamią 
islandiečiu tautosakos studiją.

Planuoj*ama įsteigti garsinę- 
šviesinę sekciją su naujom tech- 
nikinėm priemonėm tyrinėti 
Kanados etniniam menui. Fil
mai ir magnetofono juostos pa
pildytų dabar esamą knygų lei
dimo programą jr. suteiktų pla
tesnę kultūrinę informaciją vi
suomenei. Tuo tarpu, laukiant

turimus lobius ir paruošti atei
ties tyrinėjimų planą. 1962 m. 
tyrinėjimų rezultatai buvo tikrai 
nuostabūs — rasta nauja liau
dies tautinių tradicijų dirva.

Sekančiais metais K. Peacock 
dar intensyviau tyrė etninių kul
tūrų įvairumą. Jam pagelbėjo 
vietiniai patarėjai, kurie surado 
savose bendruomenėse daininin
kus bei' pranešėjus, parūpino 
vertimus turimai magnetofono 
juostose medžiagai. Tautinės 
liaudies muzikos įrašai buvo pa
daryti sekančiose bendruomenė
je (skliausteliuose pažymėtas už
rašytų dalykų skaičius): ducho- 
borų (502), lietuvių (389), ukrai
niečių (212), vengrų (198), japo
nų (187), islandiečiu (136), suo
mių (61), menonitų (57), kiniečių 
(46) ir sikų (42). Liaudies muzi
kos pavyzdžiai buvo užrašyti ir 
keliose kitose etninėse grupėse.

K. Peacock taigi susipažino 
su kelių etninių grupių liaudies 
menu, numatydamas jo ekspo
natų gauti muzėjaus parodoms.

Vėlesniuose valstybinio mu
zėjaus leidiniuose atsispindi et
ninės liaudies muzikos tyrinėji
mai. 1963 m. K. Peacock leidi
nyje “Vakarų Kanados etninės 
liaudies muzikos apžvalga” iš
ryškino tyrinėjimų rezultatus. 
1966 m. jo leidinyje “20 etninių 
dainų iš vakarų Kanados” duota 
muzikiniai dainų įrašai, tekstai, 
vertimai ir komentarai iš pen
kių kultūrų. Vienas žymesnių 
serijinių leidinių yra “Duchobo- 
rų uainos”, kuriame pirmą kar
tą yra užrašytos chorinės ir ki
tokios dainos. Prie leidinio pri
dėtos duchoborų dainininkų ir 
chorų keturios plokštelės, apie 
kurias yra rašoma knygoje. Ne
trukus pasirodys K. Peacock stu
dija iš šito ciklo apie lietuvių 
dainas “Rūtų vainikas”.

Valstybiniam žmogaus muzė- 
jui, plečiančiam etninių tyrinė
jimų programą, reikia dau
giau tyrinėtojų, kurie galėtų pil
nai šį drąsų dr. Roy ir jo bend
radarbių planą įvykdyti. Jau su
darytos sutartys su įvairių rūšių 
specialistais, kad jie visa tai ty
rinėtų ir užrašytų. 1967 m. Ka
nados liaudies kultūrų centre 
buvo įkurta Rytų Europos sek
cija, kuri, vadovaujama dr. Ro
bert E. Klymasz, tyrinėja atitin
kamas Kanados bendruomenes. 
Ukrainiečiai, gausiausia Kana
dos slavų bendruomenė, pirmie-

mi plačiai visuomenei. Pavyz
džiui, dr. Michael Huclak iš Van
kuverio yra padovanojęs labai 
vertingą ukrainiečių liaudies 
meno kolekciją, kuri bus išsta
tyta muzėjaus atidarymo proga. 
Taip pat atidarymo proga bus 
išstatyti lietuvių liaudies meno 
dirbiniai, dovanoti kelių tuzinų 
Kanados lietuvių.

Valstybinis žmogaus muzėjus 
yra vienintelė Kanados instituci
ja, skirta visų etninių grupių 
liaudies menui bei tautosakai.

Muzėjus rūpinasi surasti nau
jus šaltinius, kad galėtų pilnai 
įvykdyti šiuos įsipareigojimus. 
Kas norėtų padovanoti arba par
duoti etninį liaudies meno daly
ką, drabužį, muzikos instrumen
tą ir t. t., yra kviečiamas susi
siekti su dr. Carmen Roy, Chief 
Canadian Centre for Folk Cul
ture Studies, National Museum 
of Man, Ottawa, Ont. Can. Scene

Mintys po lietuviškos “Traviatos
VL. RAMOJUS

tos” premjerą vedė vientiso ir 
darniai sulydinto spektaklio ke
liu, publikai palydint paskiras 
arijas ir scenas šiltais plojimais. 
Taip buvo per visus keturis

Jie prakaituoja dabar, o JAV ir Kanados dainininkai prakaituos liepos 4 d. — dainų šventės me
tu... Tai šios šventės vykdomasis komitetas. Iš kairės: A. Rėklaitis, St. Balzekos, jaun., dr. G. Ba
lukes — pirm., P. Armonas, kun. dr. J. Kubilius, SJ; stovi: J. Peštukas, inž. J. Jurkūnas, J. Vaičiū
nas, in ž. K. Dočkus, St. Džiugas Nuotr. V. Noreikos

Gegužės 1, 2 ir 8 d.d. Čikagos 
Lietuvių Opera paminėjo savo 
gyvavimo 15 metų sukaktį, pa
kartodama G. Verdi “Traviatą”. 
Toji opera buvo statyta prieš 
kelerius metus. Tada pagrindinę premjeros veiksmus. Po metų 
Violetos rolę dainavo tik ką į 
Metropolitan, operą priimta to
rontiškė Lilija Šukytė, šį kartą 
jos, labai užimtos Niujorke bei 
Miunchene, nebebuvo įmanoma 
pasikviesti. Ją pavadavo bosto- 
niškė Daiva Mongirdaitė (dvie
juose spektakliuose) ir montrea- 
liškė Gina čapkauskienė. Jei 
anais metais Germonto rolę 
dalinosi jaunas debiutantas Al
gis Grigas su operos veteranu 
Algirdu Braziu, tai šį kartą Ger
monto rolė buvo patikėta tik 
vienam Alg. Braziui. Nežinia 
kodėl viena jauna jėga, aną sy
kį gražiai užsirekomendavusi, 
buvo išjungta. Alfredo vaidme
niui lietuvio solisto — lyrinio 
tenoro nesurandama. Kaip anais 
metais, taip ir šį kartą pakvies
tas lenkas Stefan Wicik, kuris 
dainavo lietuviškai. Aną kartą 
“Traviatą” režisavusią rež. B. 
Pūkelevičiūtę šį kartą pakeitė 
pats spektaklių dirigentas ir me
no vadovas Aleksandras Kučiū- 
nas. Taigi, visa spektaklių meni
nė pusė buvo patikėta vienam 
asmeniui. Miela, kad meno va
dovui pavyko surasti puikų tal
kininką spektaklių dailininko 
Jurgio Daugvilos asmenyje. Mie
la taip pat, kad meno vadovas 
spektaklin įjungti nejieškojo 
svetimųjų baletų, o paėmė sa
vąjį su Violeta Karosaite ir Jau
nučiu Puodžiūnu priešakvje. 
Per 15 metų didžiulės praktikos 
įgijęs operos choras, ruoštas ne 
tik paties A. Kučiūno, bet net ir 
Vyt. Marijošiaus (prisimenu, 
spaudos konferencijose daug 
gražių sentimentų yra pasakęs 
maestro operos choro adresu), 
yra tas didysis ramstis, per ku
rį Čikagos Lietuvių Onera įgau
na vis daugiau profesijonalumo 
ir visuotinį žmonių pasitikėji
mą.

Tokią maždaug gegužės 1 d. 
matėm "Traviatos” oremjerą, 
išneštą ant choro r^čių su gra
žiais solistų blyktelėjimais. Jei 
kas manė, kad ši premjera nu
bluks prieš buvusią Lilijos šu
kytės premjerą, to nesusilaukė. 
Tiek D. Monrirdaitė, tiek S. Wi
cik su Alg. Braziu ir kitais so
listais, choru ir baletu "Travia-

nesirodymo taip pat plojimais 
buvo palydimas ir išlydimas 
meno vadovas dirig. A. Kučiū- 
nas, kuris operą atvedė į tą taš
ką, kuriame ji dabar stovi.

Čikagos Lietuvių Opera mums 
yra unikumas, nes tik vieninte
lė tautinė grupė — lietuviai tu
ri pastovią operą visoje Ameri
koje. Žinoma, tas unikumas — 
lietuvių bendruomenės pasidi
džiavimas jai nemažai ir kainuo
ja. Kaikas net viešai spaudoje 
dėlto priekaištauja. Man regis, 
kad turim tik džiaugtis, jog at
siranda žmonių, kurie kasmet 
operos egzistencijai užtikrinti 
suaukoja po kelis tūkstančius 
dolerių, lygiai kaip ir amerikie
čiai savosioms operoms, kurios 
be aukų neišsilaikytų. Taigi, Či
kagos Lietuvių Opera neprašo 
jokių aukų ir nėra našta bendri
nėms mūsų organizacijoms ir jų 
iždams — išlaikoma paskirų 
žmonių aukomis. Visa tai pa
siekta ilgesniame laikotarpyje 
įgyto pasitikėjimo dėka. O tą 
pasitikėjimą laimėti reikėjo 
kietu darbu. Miela, kai visas ko
lektyvas ištveria kietame darbe 
bei pasiryžime..

Lietuviškoje išeivijos sceno
je laukiame ir dailaus, taisyk
lingo lietuviško žodžio, kuris tą 
mūsų kalbinį grožį įžiebtų ir 
jaunosios kartos širdyse. Deja, 
“Traviatoje” ne iš visu jo susi
laukėm. Gražus lietuviškas žodis 
atrodė keistai skambantis pa
grindinių veikėjų — Alfredo ir 
Germonto lūpose. Tai ne operos 
rengėjų kaltė. Gaila, kad nebe
turim jaunų solistų, kurie neiš
kraipytą lietuvišką žodi toliau 
nuo scenos žertų. Ta problema 
ypač paaštrėja, kai oneroje nėra 
vaidmenų St. Barui, J. Vazneliui 
ir dar kaikuriems. Tad čia ir 
kyla klausimas, ar kartais kurio 
solisto negalėtumėm pasikviesti 
svečio teisėmis ir iŠ gimtosios 
žemės? Vien dėl tikro, neiškrai
pyto lietuviško žodžio, kuris tu
rėtu būti sėkla jaunajai kartai.

Tokios mintys kyla išklausius 
šiemetinės "Traviatos” premje
ros ir girdint gandus, kad kitais 
metais vėl jau bus statoma lie
tuvio kompozitoriaus opera.

PROF. DR. J. OTREMBSKIS, žy
mus lenkų kalbininkas ir lituanistas, 
mirė balandžio 25 d. Poznanėje, su
laukęs 81 metus amžiaus. Velionis 
yra buvęs Vilniaus universiteto kal
botyros katedros vadovu, Vytauto D. 
gimnazijos brandos egzaminų komi
sijos pirmininku, Lietuvių Kalbos 
Instituto bendradarbiu. Pokaryje grį
žęs Lenkijon, 1947 m. Poznanės uni
versitete įsteigė baltų filologijos ka
tedrą ir jai vadovavo iki 1960 m. Iki 
pat mirties bendradarbiavo Vilniu
je leidžiamame tarptautiniame perio
diniame leidinyje “Baltistica”. 1956- 
63 m. Varšuvoje lenkų kalba buvo 
išleista prof. dr. J. Otrembskio trijų 
tomų “Lietuvių kalbos gramatika”, 
aptarianti fonetiką, morfologiją ir 
žodžių darybą. Nemažiau svarbi litu
anistikai yra ir jo dviejų dalių mo
nografija “Rytų lietuvių tverečėnų 
tarmė”, kuri taip pat lenkų kalba bu
vo išleista 1932-34 m: Krokuvoje. Ve- 
lionies dviejų dalių lietuviškų teks
tų leidinys Lenkijos universitetų stu
dentams buvo išleistas 1957-59 m. 
Su kitais lenkų kalbininkais prof. dr. 
J. Otrembskis paruošė ir 1959 m. Poz
nanėje išleido muzėjuje Londone 
saugomos B. Chilinskio apie 1660 m. 
verstos Biblijos mokslinį leidinį. 
Įvairių kraštų spaudoje velionis yra 
paskelbęs apie 100 smulkesnių dar
bų ir straipsnių lituanistikos ir bal
tistikos temomis.

PROF. DR. JOKŪBO STUKO su
organizuota ir vadovaujama “Lietu
vos atsiminimų” radijo programa at
žymėjo veiklos 30 metų sukaktį Eli
zabeth, N. J., koncertu, pamaldomis 
Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje ir 
iškilmingu pokyliu. Koncerte progra
mą atliko solistai — sopranas Pru- 
dencija Bičkienė, mezzo - sopranas 
Ona Pliuškonienė, baritonas Rober
tas Jakutis ir tenoras Liudas Stukas. 
Pamaldų metu giedojo Šv. Cecilijos 
choras, vadovaujamas K. Bagdanavi- 
čiaus, ir ansamblis “Rūta”, kurio va
dovas yra J. Stankūnas. Progai pri
taikytą pamokslą pasakė kun. dr. T. 
Žiūraitis, OP. Po pamaldų įvykusia
me pokylyje pagrindinį žodį tarė 
prel. J. Balkūnas. Sveikino ir dova
nas įteikė Lietuvos gen. konsulas A. 
Simutis, L; Stukienė, dr. P. Vileišis 
ir kt. Programoje dalyvavo L. Stuko 
vadovaujamas “žibuoklių” sekstetas 
ir keturi “linksmieji broliai” — A. 
Petrutis, A. Kačanauskas, dr. D. Sla
vinskas, J. Veblaitis.

LITUANISTIKOS KURSAI Ford
ham universitete, Bronx, N. J.; šią 
vasarą bus birželio 21 — rugpjūčio 
6 d. d. Kalbotyrą dėstys prof. A. 
Sennas ir prof. A. Salys, kalbą — 
prof. A. Salys, St. Barzdukas ir prof. 
A. Vasys, literatūrą — prof. J. Bra
zaitis, dr. K. Ostrauskas, dr. V. Ma
ciūnas, kun. dr. L. Andriekus, OFM, 
St. Barzdukas ir prof. A. šlepetytė, 
istoriją — dr. J. Puzinas, prof.‘ A. 
Kučas ir prof. A. Vasys, kalbos me
todiką — A. Masionis ir V. Čižiūnas. 
Laukiama studentų, abiturientų, ku
rie už šiuos kursus gaus atitinkamus 
įskaitus. Savo žinias gali pagilinti ir 
kiti jaunuoliai. Universiteto vadovy
bė reikalauja, kad kursantų būtų ne
mažiau 20. Kanados ir JAV lietuvių 
jaunimas turėtų gausiai dalyvauti ir 
pasinaudoti plačia lituanistine prog
rama. Registruotis reikia iki birže
lio 1 d., atsiunčiant $25 čekį moksla- 
pinigių, šiuo adresu: Prof. A. Vasys, 
The Lithuanian Program, Fordham 
University, Box AA, Bronx, N. Y. 
10458, USA. Laiške turi būti pažymė
ta pasirenkamoji grupė — pradedan
čiųjų ar pažengusiųjų'. Laukiama 
jaunimo ir iš Kanados.

P. ČESNULIO ATSIMINIMUS 
“Nužemintieji” iš lenkų kalėjimo 
pergyvenimų leidžia Vilniaus Kraš
to Lietuvių Sąjunga. Juose aprašoma 
Vilniaus krašto lietuvių veikla lenkų 
okupacijos metu. Prašoma atsiliepti 
buvusius politinius kalinius ir suteik
ti apie save žinias — kalėjimo laiką, 
kur ir kada. Bus atspausdintas vardi
nis sąrašas lenkų kalėjimuose kalė
jusių lietuvių. Prašoma informaciją 
siųsti pačius kalėjusius arba žinan
čius apie buv. kalinius iki š. m. bir
želio 15 d. J. Cicėnui, 21 Alhambra 
Ave. Toronto 3, Ont., Canada.

DESIMTOJI METINĖ RELIGINIO 
MENO paroda šiemet buvo surengta 
balandžio 18 — gegužės 2 d. d. Čika
goje, Baptist Graduate Student Cen
ter patalpose. Dalyvavo 29 tapytojai, 
grafikai ir skulptoriai su 79 darbais. 
Lietuviams atstovavo dail. Adolfo 
Valeškos nutapytas abstraktas “Prisi
kėlimas” ir dail. Antano Cooper-Sku- 
po drobė “Šv. Sebastijonas”.

DAIL. ALEKSANDRA VITKAUS
KAITĖ - MERKER, gyvenanti Tea- 
neck, N. Y., ir dėstanti meną vietinė
je amerikiečių augštesniojoje mo
kykloje, šiemet dalyvavo net penkio
se grupinėse parodose, kurias rengia 
Teaneck menininkų draugija Modem 
Artist Guild. Bergen Mall metinėje 
parodoje ji buvo išstačius! skulptū
ras “Saulėgrąža” ir “So much to dis
cover”, Hackensack dviejose parodo
se — porą akvarelinių kolažų, skulp
tūras “Souvenirs from my garden”, 
“Imprisoned”. Fair Lawn miesto bib
liotekoj įvykusioj parodoj dail. A. 
Vitkauskaitė • Merker dalyvavo su 
dviem tapybos darbais — “Islandi
jos vulkanai” ir “Riverside kelias 
naktį”. Penktoji paroda buvo sureng
ta Fairleigh Dickinson universitete, 
čia lietuvaitei dailininkei atstovavo 
jau minėtas kūrinys “Souvenirs from 
my garden” ir diptikas “Pasaulis — 
Dievo sodas”.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUN

GOS vakaronėje Vilniuje įteikti tarp
tautiniai diplomai keramikėms Da
nai Gobytei ir Aldonai Liškutei. 
Prancūzijoje pernai įvykusiame tarp
tautiniame keramikų simpoziume D. 
Gobytė buvo atžymėta diplomu už 
keramines žvakides. A. Ličkutė di
plomą laimėjo tarptautinėj parodoj 
Italijoj už dekoratyvines lėkštes. *

VILNIAUS OPEROS IR BALETO 
teatro scenoje naujuose vaidmenyse 
debiutavo D. Juodikaitytė ir N. Kai
rienė. G. Verdi “Traviatos” Violetą 
pirmą kartą dainavo D. Juodikaitytė, 
o N. Kairienė pirmą kartą šoko Aist- 
rę A. Rekašiaus balete “Aistros”.

KAUNO M. K. ČIURLIONIO dai
lės muzėjuje buvo surengta pirmoji 
respublikinė peizažų paroda, kurioje 
dalyvavo apie 60 tapytojų, prade
dant dailės veteranais J. Buraču,
L. Kazoku, č. Kontrimu, I. Žeben- 
kiene, R. Kalpoku ir baigiant atža
lyno atstovais A. Kuru, A. Taurins- 
ku, R. Vaitiekūnu, neseniai priimtais 
į Dailininkų Sąjungą. Parodos apta
rime buvo susilaukta kritiškų min
čių. “Literatūroj ir Mene” E. Pranc- 
kūnas rašo: “Reikia pritarti dauge
lio kalbėjusių nuomonei, kad paro
da — vidutinio lygio, čia yra bran
džių, įdomių darbų, išsiskiria atskiros 
meninės individualybės, išryškėja 
kai kurie savito braižo autoriai. Bet,, 
matyt, parodai nebūtų pakenkusi ir 
reiklesnė darbų atranka, ir atsakin
gesnis bei planingesnis pasiruošimas 
jai. Krinta į akis teminio diapazono 
ribotumas, savotiškas užsisklendi
mas savyje. Daugelis darbų kameri
nio pobūdžio, jų autoriai neieško są
lyčio su gyvenimu, pasitenkindami 
estetinių spalvinių uždavinių spren
dimu ..

LIETUVOS DAILĖS MUZĖJUS, 
vadovaujamas P. Gudyno, atžymėjo 
veiklos trisdešimtmetį. Darbas buvo 
pradėtas 1944 m. Vilniuje su 1.625 
eksponatais, šiandien muzėjus savo 
fonduose ir šešiuose skyriuose turi 
sutelkęs apie 90.000 eksponatų. Dai
lės rinkinį papildė P. Kalpoko, A. 
Varno, V. Didžioko, M. Dobužinskio 
ir kitų dailininkų darbai. Daug eks
ponatų atstovauja V. Europos įvai
rioms tapybos mokykloms. Teatro ir 
muzikos muzėjuje, priklausančiame 
šiai institucijai, yra J. Pakalnio flei
ta, M. Bukšos batuta, Kipro Pet
rausko 1917 m. R. Wagnerio “Lo- 
hengrine” dėvėtas kostiumas, jo tė
vo rankomis Palūšėje išdrožtas smui
kas. Sukakties proga Vilniaus dai
lės parodų rūmuose išstatyti pirmie
ji muzėjaus katalogai, parodų pla
katai, leidiniai, nuotraukos, nemaža 
dalis sukauptų meno kūrinių. Ypač 
gausus yra liaudies meno skyrius, 
vadovaujamas Akvilės Mikėnaitės, 
supažindinąs lankytojus su lietuvių 
tautiniais drabužiais, liaudies audi
niais. Gražinos Drėmaitės vadovau
jamiems restauruotojams pavyko iš
saugoti Vilniaus universiteto XVII- 
XVIII š. gaublius. Parodos lankyto
jus į beveik 5.000 metų žiląją seno
vę nukelia Šventosios stovyklos ar
cheologiniai radiniai — medžio 
skulptūra, ritė, kauptukas, žvejo irk
las ir netgi tinklo gabalai. Muzėjaus 
trisdešimtmečiui skirtoj konferenci
joj buvo aptarti mokslinio tyrimo 
darbai, planuojamos , ekspedicijos, 
kūrinių restauravimo problemos.

FILOLOGIJOS MOKSLŲ doktora
to disertaciją apie lietuvių kalbos 
daiktavardžių darybą sėkmingai ap
gynė Vilniaus universiteto docentas 
Vincas Urbaitis, šeštasis lietuvis kal
bininkas, įsigijęs šį mokslinį laipsnį.

PARYŽIAUS TARPTAUTINIŲ SU
SITIKIMŲ Centro salėje sėkmingą 
koncertą surengė trys pasitobulinti 
atvykę muzikai — Vilniaus konser
vatorijos vyr. dėstytojas klarnetistas 
Algirdas Budrys, lenkė violončeliste
M. Kopčinska ir pianistas A. Lee iš 
Singapūro. Programoje buvo L. 
Beethoveno “Trio klarnetui, violon
čelei ir fortepijonui op. 11”, J. S. 
Bacho “Siuita violončelei nr. 4”, R. 
Schumanno “Trys fantastinės pjesės 
klarnetui ir fortepijonui”, F. Šopeno 
“Scherzo nr. 2” ir J. Brahmso “Trio 
klarnetui, violončelei ir fortepijo
nui”. Si atlikėjų grupė buvo pa
kviesta dalyvauti šią vasarą Britani
joje įvyksiančiame tarptautiniame 
muzikos festivalyje. Alg. Bud
rys Paryžiuje studijuoja prancūzų 
klarneto mokyklos istoriją ir meto
diką.

VIOLETA PALČINSKAITĖ susi
laukė debiuto už Lietuvos ribų. L. 
Ustinovo išverstą jos pjesę “Aš ve
juosi vasarą” Kievo jaunojo žiūrovo 
teatre pastatė rež. V. Pacunovas.

VILNIAUS KRAŠTOTYRININKŲ 
RAMUVA liaudies humoro vakarą 
surengė M. K. Čiurlionio meno mo
kykloje. Dainomis ir mįslėmis daly
vius linksmino senųjų ir jaunųjų at
likėjų grupės. Seniesiems atstovavo 
Panevėžio rajono Miežiškių kaimo 
dainininkės su dzūke A. Levuliene, 
jauniesiems — A Ragevičienės vado
vaujamas Vilniaus universiteto et
nografinis ansamblis.

ŠIAULIŲ PEDAGOGINIO INSTI
TUTO moterų choras “Pavasaris”, 
vadovaujamas P. Jankausko, surengė 
koncertą paveikslų galerija pavers
toj Vilniaus katedroj, programon 
įtraukęs lietuvių, latvių, rusų. V. Eu
ropos kompozitorių kurinius ir lietu
vių liaudies dainas. Chorui talkino 
sol. Z. Varanavičienė ir vargonininkė 
G. Lukšaitė. V. Kst
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SWANSEA, $7,900 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, $32. 
900 vienaaugštis 6 kambarių — 
3 miegamųjų mūrinis namas. Pri
vatus įvažiavimas ir garažas. Vie
na atvira skola. Arti požeminio.

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST

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.

Namų telef. 766-8479.

TEL. 762-8255

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

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

MOKA: 

už term, indėlius 2 metam.......7%
už term, indėlius 1 metam.......6Yz%
už taupomąsias s-tas (savings) 6% 
už depozitus-čekių s-tas.........51/2%

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

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

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

ir 4.30 - 8
Seštad...........9-12
Sekmad..... 9.30 - 1
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 nekiln. turtą, telefoną, elektrą, vandenį ir dujas. 
MOŠŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

REAL ESTATE
REALTOR

LTD.

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
tininkui. Namas be skolų; įmokėti $8.000.
BLOOR — JANE, 7 gražūs 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. C

S. JOKŪBAITIS J
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI j

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

Bloor Autorite Garage į’p6 DB„„Rd ° ?rKc„ueW>' 
Sav. F K A N K P E T I T 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 1.1.

Savininkai: Antanas Paškevičius^ ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

Telefonas 239-6601. DARBO VALANDOS — nuo 7 v.r. 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 į NAMUS
imi —-į.r

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. KU DABA Namų te L 783-2105

kun. dr. Stasiui Valiušaičiui
mirus, jo brolį JUOZĄ su šeima, gyv. Amerikoje, ir kitus 
brolius bei seseris (kurių buvo 17), išsibarsčiusias visuose 
pasaulio kraštuose, nuoširdžiai užjaučiame jų liūdesio 
valandoje — 1

Stasys Baras (Baranauskas) su šeima, Čikaga
Tėvas Augustinas Simanavičius, OFM, Torontas 
Eleonora Švėgždienė, Laima Švėgždaitė, Torontas, 
Vladas Germanavičius, Torontas

Balį R u k š ę ,
jo mielam TĖVELIUI Lietuvoje mirus, nuoširdžiai 

užjaučia ir kartu liūdi —

A. Brazis V. Miškinis

Bb S PORTAS
SPORTAS VISUR
Pasaulinėse stalo teniso pirmeny

bių komandinėse varžybose anglės 
3:2 pasekme įveikė buvusį pasaulio 
meisterį Rusiją. Singapūre lygiai to
kia pat pasekme V. Nešukaitytė ir 
E. Sabaliauskaitė pralaimėjo ang
lėms. E. S. net turėjo progos laimėti 
rungtynes, nes paskutiniame žaidime 
vedė 20:17. Sekančios pasaulio sta
lo teniso pirmenybės įvyks 1973 m. 
balandžio mėn. Sarajevo mieste Ju
goslavijoje. 1975 m. pirmenybės 
įvyks Indijos sostinėje Delhi. — Yra 
pasiūlymų baltus. stalo teniso svie
dinukus pakeisti geltonais. Pasauli
nė stalo teniso federacija nutarė se
kančiose pirmenybėse naudoti tik 
baltus, tačiau 1975 m. jau gali būti 
ir geltoni, jei tam atsiras pritari
mas.

SPORTAS LIETUVOJE
Italija šiais metais mini krepšinio 

50-metį, kuris bus atžymėtas krepši
nio rungtynėmis Europa - Italija. Į 
Europos rinktinę pakviestas ir Mo
destas Paulauskas.

Sovietų bokso pirmenybėse viena
me iš lengvųjų svorių meisteriu ta
po kaunietis J. Juocevičius. Sunkia
svoris V. Bingelis laimėjo III vietą.

Plaukimo varžybose Donecke vil
nietis A. Juozaitis 200 m. krūtine nu
plaukė per 2:33,3. Tai naujas Lie
tuvos ir So v. Sąjungos jaunučių re
kordas.

Kaunietė M. Treinytė šuolyje į toli 
nušoko 6.31 m. Tai naujas Lietuvos 
moterų rekordas, šiuo metu Lietu
voje yra 3 lietuvaitės, kurios šoka 
virš 6 m. ir vis gerina šuolio į tolį 
rekordus. Tai M. Treinytė, V. Augus-
tinavičiūtė ir M. Starkutė.

J. Putinienė nusviedė jietį 54 m. 
28 cm. Tai geriausia šio sezono pa
sekmė.

čikmente įvyko Rusijos kaimo jau
nimo sporto draugijų klasikinės im
tynių pirmenybės. Jose gerai pasi-

KLAIDŲ IR .. .
(Atkelta iš 3 psl.)

nors ta infliacija ir ūkinė kraš
to padėtis būtų ir labiausiai pra
žūtinga. Daugumas mūsų esame 
labai nukentėję nuo komuniz
mo, žinome kaip demokratų par
tijos valdžia Amerikoje yra už
baigusi praeitą Didįjį karą ir 
mūsų tėvynės reikalus, tačiau 
būdami šiuo metu daugelis pa
prastų darbininkų padėtyje pir
moje eilėje palaikome tuos, Ku
rie daugiausia žada darbinin
kams.

Anksčiau buvo manyta, kad 
komunizmas demokratiniu keliu
niekuomet negali laimėti. Ta
čiau šiuo metu, kai visuomenė 
darosi vis labiau savanaudiška 
ir be gilesnių principų, yra men
kai informuota ir idėjų maiša
tyje pasimetusi, — gali gerai 
organizuotas ir agresyvus ele
mentas ir demokratiniu keliu 
perimti vadovavimą ir įvesti 
vergiją.

dienį, 2 v. Mergaitės renkasi L. V. 
Naujuose, berniukai — ateitininkų
kambaryje.

Vyresniųjų moksleivių stovyklose 
šią vasarą bus nagrinėjami ateitinin
kų principai. Programa yra paruošta 
MAS centro valdybos, kuri jaučia, 
kad kiekvienam ateitininkui reikalin
gas didesnis eavo organizacijos paži
nimas ir ideologinis įsisąmoninimas. 
Visos temos bus gvildenamos įdomia 
forma įjungiant į dialogą pačius sto
vyklautojus.

Vyresnieji moksleiviai, kurie jau
čiasi galį turėti kokias nors vadova
vimo pareigas Wasagos stovykloje, 
prašomi paskambinti V. Kplyčiui. 
Taip norima paruošti vadovų stovyk
loms ateičiai ir kartu būrelių vado
vų kurie galėtų ateinančiais mokslo 
metais dirbti su jaunučiais.

“Visa atnaujinti Kristuje” — tai 
ašis ir centras, ant kurio laikosi visas
ateitininkų sąjūdis. Kai į šį šūkį ne
bekreipiame dėmesio, nustojame būti 
ateitininkais. Paklausiam save, kiek 
tie žodžiai mums turi reikšmės!
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REAL ESTATE

rodė A. Kaminskas — sunkiasvorių 
varžybose laimėjo I vietą.

VYČIO ŽINIOS
Tėvams pranciškonams už leidimą 

pasinaudoti sale krepšinio treniruo
tėms Vyčio jaunimo vardu nuošir
džiai dėkojame.

Golfininkai sezoną pradėjo gana 
darbingai. Suorganizuotas tarpusavio 
turnyras su išlyginamaisiais smū

giais. Dalyvauja .25 žaidėjai, kurių 2 
yra moterys. Taip pat užsakyti aikš
tynai būsimiems vasaros turnyrams. 
Vyčio uždaros golfo pirmenybės 
įvyks gegužės 30 d., 1.30 v. Glen 
Eagles aikštyne. Kviečiami ir svečiai. 
Atviros pirmenybės įvyks birželio 20 
d., 1 v., Georgetown aikštyne. Sekci
jai sėkmingai vadovauja J. Žukas ir 
M. Ignatavičius.

Krepšinio stovyklon, kuri įvyks 
Wasagoje rugpjūčio mėn., įsirašė jau 
nemažai dalyvių. Ypatingai šia sto
vykla domisi mergaitės. Joms stovyk
la bus nuo liepos 31 d. Taip pat ar
timiausiu laiku bus pradėti stovyk
los patobulinimų darbai.

S. Ignatavičius ir A. Klimas dau
giausia prisidėjo prie krepšinio lai
mėjimų žaidynių metu. Tik-jų dėka 
Vyčio vyrų B komanda .pasiekė baig
mę. Rungtynėse su. Aušra Ignatavi
čius iškovojo 39 taškus, o rungtynė
se su Nerim Klimas laimėjo 32 taš
kus.
* Stalo tenisininkės, sugrįžusios iš il
gos ir įspūdingos kelionės po Aziją, 
vėl pradėjo rungtyniauti. R. Kanados 
stalo teniso pirmenybėse V. Nešu
kaitytė laimėjo 3 pirmas vietas — 
moterų vienetą, moterų dvejetą po
roje su savo seserim Flora ir mišrų
dvejetą. E. Sabaliauskaitė moterų 
dvejeto baigmėje pralaimėjo Nešu- 
kaitytėms. Visos 3 Nešukaitytės yra 
pakviestos į Toronto miesto pasižy
mėjusių sportininkų priėmimą, kur 
joms bus įteiktos dovanos už laimė
jimus stalo tenise.

Mūsų rėmėjai Londono Lietuvių 
Bendruomenei nuoširdžiai dėkojame.

A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Gegužės 15, šeštadienį, 12 valandą, 

Streetsville aikštėj įvyks Aušros už
daras golfo turnyras. Svečiai irgi 
kviečiami. Aikštė yra prie Mississau
ga Rd. maždaug 2 mylios į šiaurę 
nuo 401. J. Aukštaitis, Mohawk Fur
niture krautuvės savininkas, pasky
rė vertingą dovaną tam, kuris įmuš 
vienu smūgiu į skylę.

Toronto ir apylinkės stalo teniso 
lygoj š. m. dalyvavo trys Aušros ko
mandos. Antroj divizijoj žaidė dvi 
komandos. Vienai vadovavo O. Rau- 
tinš ir užbaigė sezoną penktoj vietoj, 
be to, baigmėje laimėjo I v. paguo
dos rate. Antrai komandai vadovavo 
J. Klevinas. ši komanda pasiekė 
“playoffs” ir laimėjo I v. Geriausiai 
pasirodė P. Klevinas: iš 50 žaidėjų 
jis stovi II v. Penktos divizijos ko
mandai vadovavo P. Plučas. Ji užbai
gė devintoj vietoj, šioj komandoj 
geriausiai pasirodė B. Plučaitė, pa
siekdama XIII v. Be to, Plučaitė ir 
Klevinas, pasižymėję stalo tenise, bu
vo apdovanoti diplomais Ontario 
min. pirm. Davis.

Klubo 15 metų veiklos jubilėjinis 
leidinys jau atspausdintas. Prašom jį 
įsigyt ir tuo paremti klubo veiklą. 
P. Danaičiams,“Time Press”spaustu- 
vės savininkams, už darbą ir didelę
nuolaidą klubas nuoširdžiai dėkoja.

NUO LOfNOS IKI DANGORAIŽIO!
, VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 

ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425
Homy: 920-2501

Skautų veikla
• D. Draugelytė, “Aušrinės” dr-vės 

skautė, šv. Jurgio sueigoj davė įžodį. 
Sv. Jurgio šventės proga į si. 1. pa
kelta'Jūratė Seškutė. I skaučių Mir- 
gos dr-vę įstojo naujos kandidatės: 
R. Bartininkaitė, Ram. Bartininkaitė 
ir G. Kvedaraitė. Į skautų Mindaugo 
dr-vę įstojo R. Smolskis. Dr-vės suei
ga pirmadienį, geg. 17 d., 7 vai. vak. 
skautų būkle.

• Gegužės 16, sekmadieni, 12,30 v., 
skautų būkle šaukiamas važiuojan
čių į IX Romuves stoyklą vadovų-vių 
posėdis.

• Mažosios Lietuvos moterų dr-ja 
paskyrė jūrų skaučių reikalams $30. 
Skautiškas ačiū.

• Gegužės 8 d. pirmoje š. m. išvy
koje į Romuvą dalyvavo Br. Saplys, 
K. Batūra, P. Būtėnas, K. Asevičius 
ir J. Mačiulis. Po žiemos stovykla
vietė rasta tvarkoje, susitarta su ran
govu dėl kaikurių darbų. C. S.

• Skautų paradas su pamaldomis 
įvyks š. m. gegužės 16, sekmadienį, 
11 v. r. Renkamės į Alexandra Park 
(Dundas St. ir Bathurst kampas) 
10.45 pilnai uniformuoti su vienetų 
ir tautinėm vėliavom. J. D.

Violeta Nešukaitytė, žymioji 
Kanados stalo teniso meisterė, 
buvo pagerbta Ontario vyriausy
bės surengtoje iškilmėje “Onta
rio Sports Achievements 
Awards”. Ji buvo pagerbta kar
tu su 250 pasižymėjusių sporto 
veikėjų. Apie tai plačiai rašė 
Toronto dienraščiai ir įdėjo nuo
traukas, kur matyti Violeta, 
sveikinama Ontario premjero 
W. Davis.

“Kibirkštis” nr. 6 — šeštad. 
mokyklos neperiodinis laikraš
tėlis išleistas Motinos Dienos ir 
mokso metų užbaigos proga. Re
dagavo D. Akelaitytė ir L. Rusi- 
naitė, iliustravo D. Misevičiūtė, 
globojo mokyt. L. Nakrošienė, 
talkino techniškame paruošime 
E. Girdauskas. Pusė laikraštėlio 
skirta dešimtokams. Visas laik
raštėlis prirašytas pačių moki
nių.

IŠRINKTA NAUJA .. .
(Atkelta iš 1 psl.)

linskas Algimantas, čeponkutė Jūra
tė, Simanavičius Jonas R., šernas 
Gytis, Batūra Kazys, Kuolas Augusti
nas, Sakalas Balys, Kuolienė Aldo
na, Govėdas Jonas, Gvildienė Liuda, 
Gruodis Vytautas. WELLAND, Ont., 
(aklamacija): Blužas Juozas. WIND
SOR, Ont., (aklamacija): Kuras Čes
lovas. WINNIPEG, Man., (balsavo 
44): Grabys Juozas.

- KLB Vyr. Rinkimų Komisija 
dėkoja rinkiminių apylinkių ko
misijoms už mioširdų bendra
darbiavimą ir tvarkingai įvyk
dytus rinkimus.

KLB VYR. RINKIMU KOMISIJA
— -- -- -

ELEKTROS RANGOVAS
Fleet Electric Co. Ltd.

Atlieku visus elektros

1
 įrengimo darbus Toronte

923-7194. Sav. A. Čeponis

C E S N A K A S -•
geras vaistas 
česnokos (gorite) yro natūralus krau
jo valantis vaistas — 0adeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnaką kaip vaistą, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikos. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžute vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi. šios česnako kapsulės ne tu r 
nei kvapo, nei skonio.

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

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 — ROaNCESVALLES, 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, puikus 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 A A AA A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ KMf\ A/V1A 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
5Yz% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6Y2% už 1 m. term, dep. 
7% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

3Y1% už mortgičius

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.0o0 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5 000
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p;, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir'penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta),
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

A. J. 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, S10.000 
įmokėti, vienaaugštis (bungalow), plytinis, atskiras, 4 miegamųjų, 
garažas, didelis poilsio kambarys, pilnai užbaigtas, labai švarus.
$5.000 ĮMOKĖTI, dvibutis (duplex) 10 kambarių, 2 virtuvės, 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

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

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

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

S ▼O FUęOOF



9 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1971. "V. 13 — Nr. 19 (1110)
Jau ne naujokai

Misij orderius, naujai atvykęs 
i žmogėdrų sritį, teiraujasi pas 
čiabuvį:

— Ar jūs ką nors žinote apie 
tikėjimą?

— Taip, skonį pažinome, kai 
valgėme čia anksčiau buvusį mi- 
sijonierių...

Skirtingos nuomonės
Žmona: O kur manai eiti šį 

vakarą?
Vyras: Išmintinga žmona ne

klausia, kur jos vyras eis.
Žmona: O išmintingas vyrąs 

ar neklausia kur žmona eis?
Vyras: Išmintingas vyras ne

turi žmonos...
Nelengvas uždarbis

— Ir tu mokėjai 20 dolerių už 
nuvilkimą automobilio iki gara
žo? — klausia vyras žmoną.

— Taip, bet jis nelengvai už
dirbo, nes visa kelią aš laikiau 
koją ant stabdžio...

ŠYPSENOS
Logika

Virtuvėje linoleumą ant grin
dų dedąs pasamdytas žmogus, 
nepakęsdamas namų šeiminin
kės kritiško kišimosi į jo darbą, 
pasakė žinąs ką darąs ir išreiškė 
savo abejonę, ar ji sugebėtų tą 
darbą atlikti. Bet moteris nesi
duoda lengvai įvaroma ožio ra- 
gan:

— Aš niekad nedėjau linoleu
mo, kaip niekad nedėjau kiauši
nių, bet už vištą sugebu geriau 
pagaminti kiaušinienę ...

Pasirinkimas
Žmona vyrui: Ar valgysi šal

tienos vakarienei?
Vyras: Ar yra kitas pasirinki

mas?
Žmona: Taip — pasilikimas 

visai be vakarienės.

BALIO MASKELIŪNO 
: DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 - 4864

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių d ra ūdos b-vių atstovybė

£^**k*s ALFA RADIO & TV 
PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • 

STATOM IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKI

MAS LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Ave.,
Tel. 531-6165
Dirbtuvė

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvę, Latviję, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungų 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muitą: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šcl- 
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjos gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotos.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1934 svarų 
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; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ D 4*0 RONCESVALLES AVĖ.,
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO 3, ONTARIO 

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

A & B TAILORS
Sov. A. B. BERESNEVIČIUS

343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 
Tel. 531-1432

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

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

532-7733
1613 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis

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

Visu 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 i 

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

Pralaimėjimas
Joseph Chamberlain darė 

pranešimą apie muitines. Vie
nas iš klausytojų nuolat per
traukdavo jį lakoniškomis pa 
stabomis: “Visai klaidingai”. 
Chamberlain pagaliau neteko 
kantrybės ir sušuko:

— Jei aš išdėstyčiau visas 
priežastis, dėl kurių reikia pa
kelti ir sugriežtinti "muitus, tai 
oponentui pasišiauštų plaukai.

—■, Visai klaidingai, — dar 
garsiau suriko oponentas ir nu
siėmęs skrybėlę parodė blizgan
čią plikę...
• Knyga naiviuosius padarė dar 
naivesniais, protinguosius—pro
tingesniais, o likusiems tūkstan
čiams neturėjo įtakos.

(G. K. Lichtenbergas) 
____ Okupuotoj Lietuvoj

— Ar jūsų kultūros namuose 
visada taip Šalta?

— Ne. Tik žiemą.

Medicinos pažanga
— Gydytojau, ką jūs man pa

tarsite nuo nemigos?
— Išgerkite prieš miegą stik

linę pieno ir suyalgykite sutar
kuotą obuolį.

— Atleiskite, ^bet lygiai prieš 
šešis mėnesius jūs man iš viso 
uždraudėte valgyti prieš miegą.

— Teisingai, bet jūs užmiršta
te, kad per tą laiką medicina pa
darė milžinišką pažangą.

Ko gaila?
— Ar negaila tau sesutės, su 

kuria teks skirtis? — klausia 
sužadėtinis merginos jaunesnįjį 
broliuką.

— Man gaila tavęs/ — atsakė 
jis, — nes tu su ja turėsi gyven
ti ...

Parinko Pr. Alš.

Namų tel. 277 - 0814

< 295 Roncesvalles Avė.,
> Tel. 536 -1373
<[ Atidaryta: Kasdien 9—6 v.

I > Ket. ir penkt. 9—9 v. I

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS

ČIKAGOS LENKAI gegužės 2 d. 
Humbold parke prie Kosčiuskos pa
minklo surengė didžiules konstitu
cijos paminėjimo iškilmes. Pagrindi
niu kalbėtoju buvo šiuo metu vienas 
stipriausiii JAV demokratų partijos 
šulų — senatorius iš Maino valstijos 
— Edward Muskie, kurio tėvai yra 
atvykę iš Lenkijos, šis politikas yra 
vienas rimčiausių demokratų parti
jos kandidatų prezidento rinkimuose 
1972 m. Praėjusiuose rinkimuose jis' 
buvo viceprezidentiniu kandidatu, ta
čiau Humphriui nelaimėjus, nelaimė
jo nė Muskie. šis žymus politikos vy
ras, kurio tėvas vadinosi St. Marci- 
szewski, lenkams daug ką žadėjo ir 
juos gyrė. Taip pat jis gyrė ir de
monstrantus, kurie jau ilgas laikas 
kelia neramumus Vašingtone.

Prieš kalbų programą buvo didelis 
paradas, kuriame dalyvavo apie 3000 
lenkų. Jie gatvėmis žygiavo į parką. 
Taip pat buvo ir vežimų su gyvaisiais 
paveikslais. Vienas jų turėjo šūkį, 
esą Lvovas ir Vilnius grąžintini 
Lenkijai. Tokiu šūkiu labai pasipik
tino ukrainiečiai, kurių studentų są
jungos pirm. Sačiuk pareikalavo šūki 
nuimti. Tačiau lenkai nepaklausė. 
Tuomet prie kalbėtojų tribūnos atėjo 
23 ukrainiečiai, kurie programos me
tu iškėlė plakatą: “šalin lenkų ran
kas nuo ukrainiečių žemių”. Lenkai 
norėjo ukrainiečius sukulti, bet įsi
kišo policija, kuri incidentą tuojau 
likvidavo. Ukrainiečiai pasiuntė pro
testo raštą Čikagos burmistrui Daley 
(jis pats minėjime buvo), reikalau
dami, kad būtų neleidžiami tokie 
veiksmai, kurie ardo piliečių tvar
ką. Lietuvių, atrodo, lenkų minėji
me mažai buvo. Jie nekėlė protesto 
dėl lenkų užsimojimo įjungti Vil
nių į savo teritoriją.
• • •

NEMAŽAI TAUTIEČIŲ iš okup. 
Lietuvos vieši ar viešėjo Čikagoje. 
Balandžio mėnesio paskutinį savait
galį su didele grupe iš Sov. Sąjungos 
buvo atvykę ir du lietuviai: Kauno 
Audinių fabriko direktorius Jurgis 
Keliuotis ir “Aušros” kolūkio pirm. 
Jonas Burka. Jie buvo atvykę į taip 
vadinamų “pažangiųjų” tautiečių po
būvį “Mildos” salėje. Taip pat Į 
“Mildą” atvažiavo ir grupės narys 
latvių rašytojas Vidmantas Jurgutis. 
Kiti tą dieną nuvyko susitikti su 
Čikagos rusais, kurie tuo metu tu
rėjo savo parengimą. — Balandžio 
pabaigoje lankėsi jau ilgesnį laiką 
prie Niujorko viešinti Monika Ra- 
vinskienė, kuri dirba kultūrinių ry
šių komitete Vilniuje. Ji ten yra 
viena iš V. Kazakevičiaus talkinin
kių. Amerikon atvyko iškviesta gi
minių. — Trumpam buvo atvykęs 
Lietuvos Mokslų Akademijos fizikos 
ir matematikos instituto dir. Vytau-

LONDON, ONT.
LLSK “TAURAS" dalyvavo S. 

Amerikos krepšinio pirmenybėse To
ronte balandžio 24 d. Pirmose rung
tynėse jis susitiko su ta pačia ko
manda “Tauras”, prieš kurią teko 
žaisti praeitais metais Čikagoje. Skir
tumas buvo tik tas, kad praeitais me
tais Londonas ją lengvai įveikė, o 
šiemet rungtynės buvo gana apyly
gės: pirmas puslaikis baigtas 44:42 
Čikagos naudai, o rungtynės 90:86 , 
Londono naudai. Taškų Londonui iš
kovojo: Vaičeliūnas 31, Daniliūnas 
19, Navakas 16, Navickas 12, Misius 
6, Švilpa 4, Jocius 2. šiems talkinimu 
padėjo laimėti Paulionis ir Zabulio
nis. Londonui tenka laimė kasmet 
žaisti ir prieš pirmenybių meisterius. 
To neišvengta nė šiemet. Antrose 
rungtynėse Londonas susitiko su 
stipriąja B klasės komanda — Čika
gos “Nerimi”. Iš karto buvo pajus
ta, kad žaidžiama prieš stipresnį vie
netą. Londonui beveik neteko pir
mauti. Pirmas puslaikis baigtas 49: 
37 Čikagos naudai, 
kyje “Neris” savo 
beveik patrigubino, 
“Tauras” neįstengė 
Rungtynės baigtos 
106:63 Čikagos
Šiam pralaimėjimui buvo kelios svar
bios priežastys: Londonas žaidė ant
ras rungtynes iŠ eilės, p Čikagos “Ne
ris” pirmas; du iš geriausių Lon
dono žaidėjų — Brikmanis ir L. But
kus negalėjo dalyvauti; antro/puslai- 
kio pradžioje dėl baudų turėjo pa
likti aikštę tos dienos stipriausias 
“Tauro” žaidėjas Vaičeliūnas; na, ir 
pagaliau paaiškėjo, kad “Neris” bu
vo stipriausia 1971 m. B klasės ko
manda. Iš “Tauro” stipriausiai pasi
reiškė Vaičeliūnas, bet gražių pastan
gų parodė ir visi kiti. Teko nusteb
ti, kad Šarūnas Švilpa, gana ilgą lai
ką visai nežaidęs, vėl grįžo dienos 
švieson kaip nepasikeitęs aršus kovo
tojas ir daug žadantis krepšininkas. 
Taškų prieš “Nerį” iškovojo: Na
vickas 16, Vaičeliūnas 13, Navakas 
12, Daniliūnas 10, Š. Švilpa 8, Misius 
2, Jocius 2. Be to, dar žaidė R. Za
bulionis ir Paulionis. Nors ir teko 
pralaimėti, bet smagu buvo parung
tyniauti. D. E.

Antrame puslai- 
krepšių skaičių 
kai tuo tarpu L. 
nė padvigubinti, 
aštriu santykiu 

'Neries” naudai.

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

V. BAČĖNASSavininkas
teikia patarimus planuojantiems keliones 
sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 
be atskiro atlyginimo 
agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais
parūpina eismo priemones ekskursijoms 
patarnauja atsikviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

ŠULAITIS
tas Statulevičius, o gegužės pradžio
je viešėjo kalbininkas Kazimieras 
Ulvydas. Jis vadovauja dabartinės 
lietuvių kalbos skyriui lietuvių kal
bos ir literatūros institute. Yra bu
vęs lietuvių kalbos žodyno ats. re
daktoriumi, o dabar — redakcijos 
nariu. Taip pat yra “Kalbos Kultū
ros” žurnalo ats. redaktoriumi. Jis 
Amerikon buvo atvykęs pagal JAV- 
Sov. Sąjungos kultūrinių mainų su
tartį sovietinėje mokslininkų delega
cijoje, kurią sudarė 16 asmenų. To
je delegacijoje jis buvo tik vienas 
lietuvis ir vienas kalbininkas, o kiti 
— įvairių kitų mokslų specialistai.
• • •

“LITUANIKOS” FUTBOLININ
KAMS lauko futbolo pirmenybėse 
nesiseka. Po pralaimėjimo lietuviai 
prakišo ir “Youths” vienuolikei 0:2. 
Pralaimėjo ir jaunučiai “Spartai” 
0:1, o jauniai — “Wings” 1:2. Ant
rose pirmenybių rungtynėse laimėjo 
tik berniukai, kurie supliekė “Green- 
White” komandą 7:1. — Antanas Ja
saitis, 20 m. amžiaus jaunuolis, gerai 
pasirodė “Chicago Chess Festival” 
varžybose balandžio 16-18 d.d. Jis čia 
nepralaimėjo nė vienos partijos; su
žaidė dvi lygiąsias su meisterių kla
sės žaidėjais — DeFotis ir Karklinš. 
Pažymėtina jo pergalė prieš meist
rų klasės šachmatininką Formanek. 
Jasaitis iš 99 žaidėjų atsistojo tre
čioje vietoje, surinkęs 4 taškus (iš 
5 galimų). Dalyvavo ir kiti du lie
tuviai — VL Karpuška ir V. Juška, 
kurie laimėjo po 3 taškus.
• • •

KUN. JUSTINAS BERTAŠIUS, 
Winnipego, Man., lietuvių šv. Kazi
miero parapijos klebonas,, porą sa
vaičių atostogavo Čikagoje. Aplankė 
draugus, pažįstamus, įvairias lietu
vių kultūrines įstaigas, dalyvavo ei
lėje Čikagos lietuvių pramogų.
• • •

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. “Dailės” 
grupė (būs. jaunieji dailininkai) ren
gia parodą gegužės 15-23 d.d. Čiur
lionio Galerijoje'. — Lietuvių Fon
das savo narių suvažiavimą šaukia 
birželio 5 d., 10 v.r., Jaunimo Cent
re. Čikagos augšt. lit. mokykla 
išleidžia 20-ją abiturientų laidą; iš
kilmės — birželio 6 d. Jaunimo Cent
re. — Panevėžiečių klubas surengė 
šaunų pobūvį gegužės 1 d. Balio 
Pakšto salėje. — Paulius Leonas, ku
ris plačiai išgarsėjo savo sūnaus ir 
dukros atsikvietimu Čikagon, išsike
lia gyventi į Miami Beach, Floridoj. 
Čikagoje jis turėjo nejudomojo tur
to pardavimo agentūrą, kurią dabar 
ves P. Pranckevičius. — Dail. Van- / 
dos Balukienės iniciatyva balandžio 
23 d. jos namuose įvyko pirmasis 
Čikagos dailininkių susirinkimas, 
šioje dailininkių grupėje yra apie 
30 narių, kurių dalis dar studijuoja 
dailę įvairiose meno mokyklose. — 
DaiL Antano Petrikonio meno gale
rijos oficialus atidarymas įvyko ge
gužės 1 d. — “Chicago Tribune” pa
skelbė UPI spaudos agentūros žinią, 
jog JAV prez. Niksonas paskyrė 4 
moteris augštoms pareigom. Viena tų 
moterų yra čikagietė daktarė Valeri
ja B. Raulinaitienė (pažymėta “Li- 
thuanian-born”). Ji paskirta Leech 
Farm Roads veteranų administraci
jos ligoninės Pitsburgė direktore su 
$34,695 metine alga.
• • •

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

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

•/

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

Telefonas LE 2-5965
1498 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO
• MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA '•
• RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA •

Lawrence G. Odette, Morley D. Hogle Directors

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)

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

VEIKTI PLANINGAI
Iki šiol, lietuvių laikraščių redak

cijoms siūlant ii? svarbiam reikalui 
esant, pavienių lietuvių buvo siun
čiami laisvų valstybių vadams pro
testai arba memorandumai dėl daro
mų skriaudų Lietuvai. Tik maža dalis 
lietuvių entuziastų tą pareigą atliko, 
o dauguma dėl įvairių priežasčių li
ko nebyliais. Šis reikalas labai svar
bus ir skubiai Vykdytinas. Kai mes 
neturim gero kumščio, tai tokie 
protestai bei memorandumai degina 
akis mūsų priešui — Lietuvos oku-

KANADOS ĮVYKIAI

(Atkelta iš 1 psl.) 
be jokios kovos buvo įveikti do
lerio pagundos.

Elektrikų unija Hamiltone, 
turinti apie 900 narių, pasirašė 
naują sutartį, kurios dėka nuo 
1972 m. gegužės 1 d. elektri
kams bus mokama po $8.92 už 
darbo valandą. Spėjama, jog tai 
bus augščiausias atlyginimas vi
soje Kanados pramonėje. Elekt
riko metinis uždarbis tada bus 
apie $18.000, kai tuo tarpu kele
rius metus universitete studija
vęs diplomuotas elektros inži
nierius savo darbo pradžioje ne
gauna nė pusės šios sumos.

Negrų studentų maištas Mont- 
realio George Williams univer
sitete 1969 m. sunaikino elekt
roninio skaitytuvo centrą, pada
rydamas pusantro milijono dole
rių nuostolio. Didžioji maišti
ninkų dalis buvo nubausta pini
ginėmis baudomis ir grąžinta į 
Karibų jūros salas. Dabar Mont- 
realyje buvo baigta maištininkų 
trijų vadų byla. R. Douglas iš 
Domininkonų respublikos gavo 
dvejus metus kalėjimo ir $5.000 
baudą, negrė iš Barbados salos 
A. Cools -— 6 mėnesius ir $1.- 
500 baudą, montrealietė B. Di- 
konson-Dash —- $2.000 baudą. 
Visi nuteistieji, paleisti už už
statą, laukia apeliacijos. Keis
tas ir nesuprantamas yra Kana
dos 50 negrų protestas šios by
los metu prieš nusikaltusiem 
studentams paskirtą bausmę. Jų 
demonstracijom prie federaci
nio parlamento Otavoje nebuvo 
jokio rimto pagrindo, išskyrus, 
žinoma, amerikietiško stiliaus 
juodąjį rasizmą. Kanados nie
kas neįpareigoja įsileisti iš Ka
ribų jūros salų negrus studen
tus, kurie daro nuostolius uni
versitetams.

Karalienė Elzbieta su princu 
Pilypu ir princese Ona baigia 
10 dienų trukusią viešnagę 
Britų Kolumbijoje šios provin
cijos šimtmečio proga. Šis kara
lienės vizitas gali būti paskuti
nis, nes spaudoje pasirodė pra
nešimų, jog konstitucijos pro
blemas tiriantis federacinio par
lamento ir senato komitetas ruo
šiasi rekomenduoti monarchijos 
panaikinimą ir Kanados paskel
bimą respublika kaip nuolaidą 
Kvebekui. Monarchijos šalinin
kams rimtą įtarimą kelia gene
ralinio gubernatoriaus R. Mi- 
chener pasiuntimas į Belgiją, 
Olandiją ir Liuksemburgą, kur 
jis buvo sutiktas su iškilmėmis, 
normaliai skiriamomis vyriausy
bės galvai. Kažkurie komentato
riai šį vizitą laiko generaline re
peticija monarchijos panaikini
mo išvakarėse.

' '■ — ■■
įvairūs spoudošĮ 
darbai: leidiniai,; 
programos,! 
visi verslo bei! 
reklaminiai 
s pa u d i n i a i

SKAITTTOI PRISAKO
pantui, o pasauliui primena padarytą 
gėdą — pagrobimą mūsų mažos vals
tybės, pabrėžia mūsų nusistatymą, 
kad mes su rusų bolševikų santvar
ka neapsipratom ir nenurimsim, kol 
nebus atstatyta nepriklausomos Lie
tuvos valstybė. Mes pabėgom nuo ru
sų okupantų, kad galėtumėm prieš 
juos kovoti už mūsų tėvynės Lietu
vos išlaisvinimą.

Siūlau organizuoti VLIKui talką. 
KLB krašto valdyba turi paskirti du 
tinkamus vyrus < sekti pasaulio įvy
kiams bei rusų veiksmams Lietuvo
je ir, kai reikia, tuojau reaguoti, t. 
y. parašyti protestą ar memorandu
mą po vieną egzempliorių (angliš
kai) kiekvienai Lietuvių Bendruome
nės apylinkei, nurodant kam tą pro
testą siųsti ir adresą. Apylinkių 
Bendruomenės turi išrinkti ir koop
tuoti po 2 ar 3 narius specialiai tam 
darbui vykdyti,, sudarant sekciją. 
Vienas jų gali būti pirmininkas — 
darbo judintojas. Jų veiksmai turi 
būti nepriklausomi nuo apyl. valdy
bos. Ta apyl. valdybos sekcija, gavu
si iš krašto valdybos vieną lapą pro
testo ar memorandumo, tuojau at
spausdina tiek panašių lapų, kiek 
apylinkėje yra narių. Tuos lapus sek
cija išnešioja pasirašyt apylinkės na
riams, sudeda į atskirus vokus, už- 
adresuoja ir išsiunčia. Tai turi būti 
daroma labai skubiai, kad kokiam 
reikalui ištikus sudarytų didesnį 
efektą. Už rašomąją medžiagą ir paš
to išlaidas turėtų apmokėti apyl. 
valdyba. Kas pusmetį apyl. valdybos 
sekcija turi siųsti pranešimą krašto 
valdybai, nurodant kiek ir kam pro
testų išsiųsta, o krašto valdyba galė
tų painformuoti VLIKą. Tokiu būdu 
tos valdybų sekcijos būtų tikros VLI- 
Ko talkininkės. Mark.

“URA, URA SOVIETSKAJA 
LITVA”

Apgailestauju korespondenciją iš 
Kalgario, atspausdintą “TŽ” 16 nr. Ji 
parašyta, atrodo, remiantis gandais 
arba siekiant vietinių lietuvių skaldy
mo. Ji pataikė labai laiku! Mat, Kal- 
garyje rengiama Penktoji Vakarų 
Kanados Lietuvių Diena. Visi lietu
viai yra kviečiami joje dalyvauti, su
sipažinti su Kalgario ir kitais Vaka
rų Kanados lietuviais, pamatyti 
“Stampede”. Korespondencijos auto
riaus tikslas, matyt, sudrumsti nuo
taikas, kad minėtoji Diena neįvyktų, 
kad suirtų septynerius metus truku
si ramybė, kad mažiau tautiečių lan
kytųsi į Bendruomenės rengiamus po
būvius, kad imtų šalintis jaunimas ir 
jaunoji inteligentija, kuri barniams 
aprimus pradėjo dalyvauti mūsų pa
rengimuose. Susidaro įspūdis, kad 
buvusio Bendruomenės pirmininko 
P. Devenio ir jo bendradarbių misija 
yra sąmoningai griaunama. O ta mi

PRANO BARAUSKO ĮSTAIGA 231-2661

REAL ESTATE-APDRAUDA
3828 BLOOR 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.

D R. E. ZUBRĮ ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas) 
Telefonas LE. 2-4108

DR. V. J. MEILŲVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS 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. 

sija buvo: lietuvių vienybė, kurioje 
glūdi stiprybė. Dirbkim bendrai — 
toliau nueisim. Namų barnių ar ple
palų nemaišykime visuomeninėje 
veikloje. Jei norime padėti savo tau
tai, dirbkime blaiviai, siekdami pa
dėti kitiems, o ne savo tuščiai gar
bei. Aš tarp kalgariečių praleidau 
daugiau metų, negu Lietuvoje ar iš- 
vietintųjų stovyklose Vokietijoje. 
Žinau visas jų savybes — gerąsias ir 
blogąsias (kiek jie mane pažįsta, ne
žinau). Kai ateina laikas, galime rim
tai dirbti ir iškilmingai paminėti tau
tines šventes net su naujom idėjom.

Nekartosiu senų Kalgario lietuvių 
organizacijų kivirčų. Kas nori, gali 
apie juos pasiskaityti Penktosios Ka
nados Lietuvių Dienos Metraštyje 
(1957). Daug buvo rašyta spaudoje, 
be to, apie tai galima rasti ir leidi
nyje “Lithuanians in Canada” 
(1967). Kalgary gyvena visokiausių 
pažiūrų lietuvių. | Visi jie, išskyrus 
vieną kitą, yra ragavę rusiškos duo
nos ar parako. Dauguma jų paliko tė
vynę po I D. karo, atsikvietė mergi
nas, sukūrė šeimas ir augino vaikus 
lietuviškai, pagal esamas galimybes. 
Naujieji ateiviai, geriau apsiginkla
vę mokslu, sudrumstė jų ramų gy
venimą, pradėjo juos organizuoti ir 
pravardžiuoti, padedant keliems se
nųjų ateivių veikėjams. Kilo audra 
žemaičiuose! Prie tos audros ir aš 
buvau pirštą pridėjęs. Mat, buvau 
jaunas ir nesupratau, kokią žalą tie 
ginčai gali padaryti jaunai sielai. 
Mano bičiuliai rytinėje Kanadoje ra
gino steigti skautus, ateitininkus, 
šeštadieninę mokyklą, šokių grupę, 
žmogau, kaip mes galime tai pada
ryti, kai mūsų pačių pastogė dega, o 
pasislėpę vaikai iš tolo baimingai 
žiūri, kada gaisrininkai pradės ge
sinti ugnį. Stogui nudegus ir gaisrą 
apgesinus, vaikai išlindo ir pradėjo 
savo namus taisyti, bet kažkas vėl už
pylė benzino ir nori atnaujinti ^gais
rą. Mieli kalgariečiai, nepasiduokime 
tokiem kėslam! Pradėjom vienybės 
darbą, tad ir tęskim. Aš gerai žinau, 
kad visiems patiko ramybė, tad ne
ardykime jos!

Pora žodžių išeivijos politikams. 
Tauta yra kaip šeima. Šeimoje būna 
gerų ir blogų narių. Gerieji savo pa
vyzdžiu bando bloguosius atvesti į 
teisingą ir dorą gyvenimą. Pirmoje 
eilėje būkime lietuviais, o tik paskui 
skirstykimės į mūsų protėviams ne
žinomas partijas. Lietuviai tik po 
Lietuvos - Lenkijos unijos pradėjo 
taip skaldytis. Lietuviai tada ir pra
dėjo menkėti kitų tautų akyse, nes 
dėl politinės garbės nebepajėgė ište
sėti savo duotojo žodžio: “Akmuo 
greičiau pavirs į vandenį, negu duo
tąjį žodį sulaužysiu...”

Kęstutis Dubauskas

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How- 
4rd Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE L-4251. Darbo valandos nuo 10 
vai. ryto iki 6.30 vai. vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto Iki 4 vaL po 

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

OKULISTAS
L. LU NSKY,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 telefonu

MEDUS -
reikalingas 
s ve i k a t a 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,-79M .^0 STŪMIO

A * ■ ■—"—’—Vestuvinės nuotraukos
_ „——— ■*" Meniškos vaikų nuotraukos

Portretai ir kt.

INSURANCE
O U D A 769-4.12

223! Bloor Street W.



10 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1971. V. 13 — Nr. 19 (1110)

« TORONTO"
5v. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios
— Praėjusią savaitę parapijos ta

rybos posėdyje patvirtintas parapi
jos persikėlimo reikalas. Nutarta 
pradžioje statyti bažnyčią ir salę. 
Tam reikalui skiriamas vienas ake- 
ris žemės, kuris bus parapijos ži
nioje. Ant likusių 6 akerių žemės 
bus statomi poilsio namai, įrengia
mos aikštės ir t.t. šis plotas bus lie
tuvių korporacijos nuosavybė. To
kiam sutvarkymui gautas leidimas ir 
iš Toronto arkivyskupijos.

— Pirmosios Komunijos iškilmėse 
dalyvavo 10 vaikučių. Juos rūpestin
gai buvo paruošusi stud. Lilija Rizai
tė. Jai už tai nuoširdi parapijos pa
dėka. Iškilmių dieną talkino lietu
vaitės seselės ir stud. L. Grigaitė. 
Ačiū. Iškilmingų pamaldų metu gie
dojo sol. V. Verikaitis.

— Gegužės 9 d. palaidotas a. a. 
Klmensas Baliūnas. Velionies žmo
nai, dukrelėms, motinai, sesutei, bro
liams ir visai giminei nuoširdi užuo
jauta.

— Ilgąjį savaitgalį, gegužės 23, pa
maldos bus ir Springhurste Gerojo 
Ganytojo stovyklavietėje.

— šv. Jono lietuvių kapinėse po 
žiemos įjungtas vanduo. Vykdomi pa
minklams pamatų liedinimo darbai. 
Kapinių lankymas įvyks gegužės 30 
d., 3 v. p.p.

— Sveikiname šeštad. mokyklos ir 
lituanistinių kursų abiturientus.

— Dėkojame už aukas parapijai: 
$300 dr. A Saikus, $150 Pr. Baraus
kas, $100 A. Kutka, $50 Pr. Prišče- 
pionka.

— Pamaldos: sekmadienį 10 v. už 
a.a. Vaitiekų ir Juozą Liaudinskus,
11 v. už a.a. vysk. Petrą Maželį ir
12 v. už a.a. Joną čirušį.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— šeštadienį, 11 v. ryto — konfir- 

mandų pamokos. Rinksis tik tie mo
kiniai, kurie bus š.m. konfirmuoja
mi. Jaunesniųjų konfirmacijos pamo
kos bus tęsiamos toliau rudenį.
. — Sekmadienį, 9.30 v. ryto pamal
dos.

Ukrainiečiai surengė demonst
raciją gegužės 9 d. rotušės aikš
tėje, kur dalyvavo apie 2000 as
menų su žvakėmis. Jie protes
tavo prieš ukrainiečių persekio
jimą Sov. Sąjungoj, prieš 9 me
tų kalėjimo bausmę rašytojui 
Valentinui Morozui. Demonstra
cija priėmė rezoliuciją ir pa
siuntė min. pirm. P. E. Trudeau, 
besiruošiančiam kelionei i Sov. 
Sąjungą. Panašios demonstraci
jos įvyko ir kituose' Kanados 
miestuose.

Kanados parlamento konstitu
cinei komisijai, kuri š. m. ba
landžio 1-2 d.d. lankėsi Toron
te, įteikė savo pareiškimus uk
rainiečiai, italai ir estai. Lietu
viai neminimi.

Pr. ir A. Bražinskams Turki
joj siuntinėjami “Tž” oro paštu. 
Jų mecenatas — St. Kuzmas.
JIEŠKAU PENSININKŲ (vyro ir 
žmonos) vasarnamio priežiūrai prie 
Lake Simcoe birželio ir liepos mė
nesiais. Dėl sąlygų skambinti tel. 
481-6560.
IŠKERTAM IR APKARPOM me- 
įkaino jimas. Pilnai apsidraudę. 
džius, gyvatvores ir Lt Nemokamas 
Skambinti teL 489-8220, vakarais 
699-1203.
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 Juozui Grybui tiesiogine li
nija iš Toronto teL 364-7941, Barrie 
— tel. 726-1881 ir namų tel. 728- 
8868.
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 535-4724.

| BARONESSA BEAUTY SALON | 
| Sav. Alė Kerberienė Tel. 762-4252 j
| 2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių |

S įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 
fi . . . . . j| perukai ir t. t. Prieinamos kainos

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE MARKET
335 Roncesvalles Ave, 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.

— Pr. sekmadienį paminėta Moti
nos Diena. Ta proga užpraėjusį sek
madienį pirmąją Komuniją priėmę 
vaikučiai kartu su savo tėveliais Ko
muniją priėmė antrą kartą.

— šeštadieninės mokyklos ir litu
anistinio seminaro absolventus ir mo
kinius, užbaigusius mokslo metus, 
nuoširdžiai sveikiname. Padėka vedė
jams, auklėtojams, mokytojams, tėvų 
komitetui, tarybai ir visiems, kurie 
šiomis mokslo įstaigomis rūpinasi.

— Mišios: trečiad., 7.30 v. — už 
a.a. Juozo vėlę, užpr. Br. Tamulionio; 
penktad., 7.30 v. — už a.a. J. Gašką, 
užpr. A. D. Bražių; sekmad., 8 v. — 
už a.a. M. Ivanauską, užpr. N. Balta
kienės; 10 v. a.a. Salomėjos ir Anu
pro vėles, užpr. P. A. Ledų; 11.15 v.
— už a.a. M. Matušaitį, užpr. E. Dik- 
sonienės; 12.15 v. — už a.a. Br. 
Dambrauskienę, užpr. R. B. Rama
nauskų ir velionės dukrelės Vilijos; 
pirmad.,7.30 v. — už savo Lietuvo
je mirusią sesutę a.a. O. Norkienę, 
užpr. Pr. Bemecko.

— šį sekmadienį daromą vyskupi
jos rinkliava šv. Tėvo darbams pa
remti. Po Sumos atnaujinamas liet, 
tautos pasiaukojimas.

— šį sekmadienį, 5 v. p.p., — pa
rapijos vakarienė su programa. Pel
nas — par. skoloms mažinti. Kvie
timai įsigyjami iš anksto; prie įėji
mo jie nebus gaunami.

— Sveikiname Kanados Liet. Ra
tai. Centro studijų dieną, linkėda
mi praktiškomis mintimis pagyvin
ti išeivijos parapijų gyvenimą.

— Nuo šio sekmadienio vasaros 
metu par. kavinėje šiltas maistas ne
bus pardavinėjamas.

— Motinos Dienos novenos Mišios 
sekmadieniais ir šeštadieniais — 9 
v., kt. dienomis — 8 v.

— Gegužinės ( pamaldos sekmadie
niais — po Sumos, šeštadieniais — 
po 9 v. Mišių, kt. dienomis — po 8 
v. Mišių.

— Bendra choro repeticija — 
ketvirtadienį, 7.30 v. v. muz. stu
dijoje. Arbatėlė darbo sezonui už
baigti — šį šeštadienį, 7 v. v. Paro
dų salėje.

— Kitą savaitę lankomos šeimos 
Indian Rd. Cres.

— Pavienius ir organizacijas, ku
rie 1972 m. Prisikėlimo par. salėse 
planuoja vedybas, sukaktis, šokius 
ir sceninius pasirodymus, kviečiame 
patalpas rezervuotis iki birželio pra
džios. Nuo birželio mėn. bus priima
mos rezervacijos ir iš kitataučių. Ma
lonu savuosius pirma aptarnauti, bet 
prašom nedelsti.

— Pradėti tvarkymosi darbai sto
vyklavietėje. Galį paaukoti kokį šeš
tadienį, prašomi paskambinti T. Au
gustinui.

—- Parapijos tarybos jaunimo sek
cijos vadovaujama jaunimo stovykla 
Wasagoje bus liepos 10 —- 24 d.d. 
Registracija pradėta. Blankai gauna
mi par. raštinėje.

— Laimingo gyvenimo linkime 
jaunavedžiams Romualdui Juknevi
čiui ir Lindai Marcinkutei.

Toronto Lietuvių Akademikų 
Draugijos metinis susirinkimas
— gegužės 17, pirmadienį, 8 v. 
v., Prisikėlimo posėdžių kamba
ryje (šalia klebono raštinės). Vi
si nariai ir prijaučiantieji pra
šomi dalyvauti. Valdyba

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

ADVOKATAS 

G. Balčiūnas 
praneša klientams, 
kad atidarė savo 
teisinę įstaigą 
3828 Bloor Street W., 
Islington 678, Ont. 
(Six Points — Bloor ir Kipling 

gatvių sankryžoje)

Prano Barausko patalpose. 
TELEFONAS 23 3-9 632. 
Advokatui nesant įstaigoje, 
gerb. klientai prašomi 
palikti savo pavardę ir 
telefono numerį.

SEKANTYS LIETUVIAI GYDYTOJAI

PERKĖLĖ 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

“Lietuviškoji parapija dabar” 
— tai tema, kurią gvildens Ka
talikų Centro rengiama studijų 
diena šį šeštadienį, gegužės 15, 
Prisikėlimo par. muzikos studi
joj. Programa prasidės 9.30 v.r. 
dalyvių registracija ir baigsis 4 
v.p.p. Bendroji tema suskirstyta 
į 5 pranešimus, kuriuos pateiks 
kviestieji paskaitininkai. Į studi
jų dieną pakviesti: K. Centro 
bei komisijų nariai, klebonai, 
par. tarybų bei komitetų atsto
vai, katalikų centrinių organiza
cijų pirmininkai ar jų įgalioti
niai.

Toronto Lietuvių Draugija 
(Lietuvių Namai) gegužės 16 d., 
2.30 v. p.p., 1573 Bloor St. W., 
šaukia narių susirinkimą svar
biems reikalams aptarti. Visi 
nariai dalyvaukime patys ir at- 
siveskime naujų narių. Ypač 
laukiamas jaunimas, kuris dabar 
galės tapti Lietuvių Namų na
riais, nežiūrint jų amžiaus. Tė
vams reikėtų nepamiršti, kad 
Lietuvių Namai priaugančiai 
kartai yra labiau reikalingi, ne
gu jiems. Po oficialios dalies 
bus bendri pašnekesiai, versli
ninkams vaišinant kavute. V-ba

KLB Toronto apylinkės tary
bos susirinkimas — gegužės 16 
d., 4 v.p.p., 1537 Bloor St. W., 
apsvarstyti einamiesiems reika
lams ir nustatyti veikimo gai
rėms. Dalyvaukime visi rinkti 
tarybos nariai ir visų organiza
cijų pirmininkai ar jų atstovai. 
Taipgi kviečiama plati visuome
nė atvykti ir dalyvauti Toronto 
lietuvių bendrų reikalų svarsty
me. Po oficialios dalies, “Vers
lo” Sąjungai vaišinant kavute, 
galėsime arčiau susipažinti ir, 
laisvai pasišnekučiuojant, nuo
dugniau išsiaiškinti rūpimus 
klausimus. Valdyba

Keliaujantieji į Europą, kaip 
buvo skelbta, turėjo sumokėti 
likusius pinigus iki gegužės 10 
d. Nesumokėję prašomi tuoj pat 
sumokėti. Primename, kad kiek
vienas susitvarkytų užsienio pa
so ir skiepų reikalus. Gegužės 
20, ketvirtadienį, 7.30 v.v., Šv. 
Jono Kr. par. salėje šaukiama 
visų važiuojančių antroji infor
macinė sueiga. Kviečiame visus 
dalyvauti. K. B.

Tradicinė mokytojų vakarie
nė, skirta šeštadieninės mokyk
los ir lituanistinio seminaro mo
kytojams pagerbti, buvo sureng
ta tėvų komiteto gegužės 8 d. 
Šv. Jono Kr. par. salėje. Komi
teto pirm. V. Stabačinskas išda
lino mokytojams vokus su dova
nomis — čekiais. Kalbas pasakė 
apyl. pirm. J. Karpis, mokyklų 
tarybos pirm. kun. P. Ažubalis, 
KLB švietimo komisijos pirm.
L. Tamošauskas, gen. kons. dr.
J. Žmuidzinas, kun. P. Barius, 
OFM, mokyklos vedėjas J. And
rulis, seminaro ved. V. Tasec- 
kas. Pranešėjo bei “juokdario” 
pareigas ėjo mokyt. Vaičiūnas. 
Iš kalbų aiškėjo, kad sekan
čiais metais gali būti sunkumų 
su mokyklos patalpomis. Vaka
rienėje buvo pasigesta jaunųjų 
mokytojų, kurie negalėjo daly
vauti dėl įsipareigojimų jauni
mo sambūriuose ir kitur.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
P. Lubys. Tel. WA 2-7981, 261-0537 
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA.

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

A.a. Klemensas Baliūnas, 39 
m. amžiaus, mirė gegužės 7 d. 
Oakvillės ligoninėje, aprūpintas 
ligonio sakramentais. Palaidotas 
gegužės 9 d. iš Šv. Jono Kr. 
par. bažnyčios lietuvių kapinėse. 
Buvo pašarvotas Turner a. Por
ter laidotuvių namuose, kur jį 
labai gausiai lankė tautiečiai. 
Velionis sveikata nesiskundė, tik 
pastaruoju metu pasijuto blo
giau. Ligoninėje rastas vėžys, 
padaryta operacija, bet liga bu
vo jau pertoli pažengusi. A.a.
K. Baliūnas paliko žmoną Elzę, 
keturias jaunas dukras, kurių 
jauniausia Renata yra dvejų me
tų amžiaus. Jis buvo nepaprastai 
rūpestingas šeimos tėvas — kas 
sekmadienį su šeima dalyvau
davo lietuviškose pamaldose, o 
šeštadieniais veždavo dukreles Į 
liet, mokyklą, nors gyveno tolo
kai — prie Oakvillės. Danutė 
šiemet baigė X skyrių. Be to, ve
lionis buvo balandžių mėgėjas 
— jo auginti balandžiai yra lai
mėję daug premijų įvairiose pa
rodose.

KLK Kultūros Draugijos “Ži
buriai” metinis susirinkimas 
įvyko gegužės 6 d. Jame priim
tos apyskaitos, išklausyti parei
gūnų pranešimai, aptarti “Tž” 
finansiniai ir kiti klausimai. 
Valdyba palikta ta pati: pirm. P. 
Bražukas, vicepirmininkai — 
kun. P. Ažubalis ir kun. P. Ba
rius, OFM, vicepirm. spaustuvės 
reikalams — A. Bumbulis, sekr. 
V. Sonda, ižd. V. Aušrotas, pa
rengimų vadovas J. Andrulis.

Lietuvos gen. konsulatas To
ronte jieško: Zigmo Matulevi
čiaus, g. 1916 m. Simno valse., 
Marglaukio k.; Augusto Petniū- 
no, gyvenusio Gold Eagle Hotel, 
MacKenzie Island, Ont. Jieško- 
mieji arba žinantieji apie juos 
prašomi atsiliepti: Consul Gene
ral of Lithuania, 1 Trillium Ter
race, Toronto 18, Ont.

Lietuvos gen. konsulatas Niu
jorke jieško: Vytauto Mickevi
čiaus ir jo sesers Linos. Jų tė
vas yra buvęs pašto viršininku 
Virbalyje ir miręs 1958 m. To
ronte. Kreiptis: Consulate Ge
neral of Lithuania, 41 West 
82nd Street, New York, N. Y. 
10024, USA.

Otavoje organizuojama stu
dentų grupė priimti užjūrio stu
dentams. Į tą grupę kviečiamas 
ir lietuvių atstovas. Jis turėtų 
būti 18-21 m. amžiaus, mokąs 
anglų ir prancūzų kalbas, galįs 
važinėti po Kanadą nuo liepos 
18 iki rugpjūčio 7 d. Visas išlai
das apmokės federacinė vyriau
sybė, bet jaunuolis turų pats 
Įmokėti $100 (arba kuri nors or
ganizacija). Kreiptis telefonu 
Otavoje 922-9277 iki 5 v. p.p. 
Ši informacija gauta telefonu iš 
George Zhilinsky Otavoje.

“Naujienų” balandžio 28 d. 
numeryje S. Pranckūnas rašo 
apie Torontą: “Čia yra Įvairiai 
komentuojama Šv. Jono para
pijos išsikėlimas i užmiestį. Kas 
Įdomiausia, kad prieš porą sa
vaičių Naujienų apie tai pa
skelbta žinia Tėv. žiburiu buvo 
griežčiausiai ir net pakartotinai 
paneigta.” Taigi, koresponden
tas, pagaliau mini parapijos “iš- 
sikėhmą”. Iki šiol vis rašė apie 
parapijos panaikinimą (“N.” va
sario 18 ir bal. 19 d.). Tiktai 
savo klaidą jis dabar priskiria 
ne sau, o “TŽ”. Pastarieji gi š. 
m. 8, 10 ir 17 nr. paneigė aliar
muojančią ir klaidingą S. P. ži
nią apie Šv. Jono Kr. parapijos 
panaikinimą, kurią jis užsispy
rusiai kartojo. Tarp persikėlimo 
ir panaikinimo yra esminis skir
tumas. Atitaisyti klaidingą in
formaciją vertė skaitytojų laiš
kai ir telefoniniai pasiteiravi
mai.

“Birbynės” sambūris gegužės 
8 d. koncertavo Klevelande.

Mokyklos užbaigimo ir Moti
nos Dienos iškilmės buvo su
rengtos gegužės 9 d. Prisikėlimo 
par. salėje. Invokaciją skaitė 
kun. J. Staškevičius, atidaromą
jį žodį tarė apyl. pirm. J. Kar
pis ir pakvietė mokyklos vedė
ju J. Andrulį pristatyti baigu
sius X skyrių, kuris įspūdingai 
išsirikiavęs ir pasipuošęs sėdė
jo scenoje. Lituanistinio semi
naro vardu kalbėjo jo vedėjas 
V. Taseckas, kviesdamas baigu
sius X skyrių Įsijungti sekan
čiais metais į dvejų metų litua
nistinį seminarą. Pažymėjimus 
įteikė gen. konsulas dr. J. Žmui
dzinas, asistuojamas vedėjo ir 
mokytojų. Baigusius mokyklą 
ir seminarą sveikino konsulas, 
mokyklų tarybos pirm. kun. P. 
Ažubalis, tėvų komiteto pirm. 
V. Stabačinskas, auklėtojų var
du — mokyt. M. Gudaitienė, 
kuri linkėjo savo mokiniams įsi
jungti į seminarą ir į lietuvių 
bendruomenės bei jaunimo or
ganizacinį gyvenimą. Mokinių 
vardu padėkos žodį tarė L. Jagė- 
laitė, seminaro studentų — R. 
Sungaila. Šia proga buvo įteik
tos premijos laimėjusiems spau
dos iškarpų rinkimo konkursą:
I premija $15 — G. Andruliui,
II (po $5) — Dobytei, R. Ledui, 
E. Patašiūtei. Jie surinko dau
giausia iškarpų iš svetimų kal
bų spaudos apie lietuvius bei 
Lietuvą. Premijas Įteikė kon
kurso sumanytojas V. Matulai
tis. Šią programos dalį praneši
nėjo mokyt. L. Senkevičienė. 
Meninę dalį pranešinėjo R. Zub- 
rickaitė. Motinoms pagerbti 
skirtą montažą, jų pačių sukur
tą, atliko X sk. mokiniai įr Ste
po Kairio muzikinio vieneto 
kanklininkės. Suktinį pašoko že
mesniųjų skyrių mokiniai, J. 
Aisčio “Našlaitį” padeklamavo 
R. Bubelytė, III sk. mokinė. 
Gražiai pašoko Sadutę VI ir VII 
sk. mokinės, palydimos kanklių 
muzikos. Pastaroji labai deri
nosi su lyriškąja Sadute. Pirmą 
kartą visuomenei pasirodė ta
lentingos seserys Klibingaitytės. 
Lilė, palydima pianinu p. Fre- 
minienės, čelo pagrojo Šuberto 
“Avė Maria”, o trys seserys Kli
bingaitytės pianinu ir čelo atli
ko Brahmso “Lopšinę”. X sk. 
mokiniai pašoko “Čigonėlį”, o 
mergaičių choras, vadovauja
mas D. Garbaliauskienės, padai
navo trejetą liaudies dainų. 
Akompanavo Pr. Šarkaitė, VII 
sk. mokinė. Šokius paruošė V. 
Balsienė. Iškilmė baigta Lietu
vos himnu. Jaunieji skubėjo į 
paruoštas vaišes, suaugusieji 
džiaugėsi gerai paruošta pro
grama, atlikta vien jaunimo, o 
mokytojai — gražiu mokslo me
tų derliumi, ypač tie, kurie bai
gusiųjų buvo apdovanoti: m-los 
ved. J. Andrulis, dešimtokų auk
lėtojos — M. Gudaitienė ir L. 
Senkevičienė, taipgi taut, šo
kių mokytoja V. Balsienė. B.

Toronto Maironio šeštadieni
nės mokyklos 10 skyrių šiais 
metais baigė:

1. Gytis Andrulis
2. Dana Baliūnaitė
3. Aida Birštonaitė
4. Linas Bražys
5. Gunda Bričkutė
6. Linas Čepas
7. Audronė Dobvtė
8. Gina Draudvilaitė
9. Andrius Gaputis

16. Juozas Grigonis
11. Laima Jagėlaitė
12. Giedrys Jankaitis
13. Rimas Janulaitis
14. Aldona Jasinevičiūtė
15. Vida Juzukonytė
16. Lilija Klibingaitytė
17. Regina Krasauskaitė
18. Viktoras Kulikauskas
19. Romas Ledas
20. Margarita Lukošiūtė
21. Romas Mazlaveckas
22. Vytautas Miniota
23. Dana Misevičiūtė
24. Elilija Patašiūtė
25. Marytė Romeikaitė
26. Kristina Kovaitė
27. Edmundas Stanionis
28. Eduardas Stenėtas
29. Angelė Salavaitytė
30. žibutė šiltainkaitė
31. Paulius Tarvydas
32. Snaigė Valiūnaitė
33. Ramona Vaičiūnaitė
34. Mary Ann Vingelytė
35. Martynas Yčas
36. Vida Žalnieriūnaitė
37. Rimas žalnieriūnas
38. Neris Žulytė
39. Dana Žymantaitė 
Lituanistinį seminarą baigė:
1. Angelė Abromaitytė
2. Ramutė Birgelytė
3. Nijolė Bočkutė
4. Vida Bumbulytė
5. Lolita Burokaitė
6. Dana Danaitytė
7. Jolanda Dūdaitė
8. Sigita Dūdaitė
9. Marius Gudinskas

10. Raimundas Sungaila
11. Raminta šapočkinaitė
12. Ramunė Underytė
13. Dainius Vaidila
14. Vida Vaitiekūnaitė

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

EINAR CLAUSEN, Ltd.
Tel. 1-454-1388. Prie 7 kelio i 
rytus nuo 5 linijos, Bramalea

BS! MONTREAfc**
MONTREALIO JAUNIMO ANSAMBLIO

/,GINTARAS// metinis 
KONCERTAS 

gegužės 15, šeštadienj, 6 vai. vakaro,
Verdun Cath. High School auditorijoj, 6100 Champlain Blvd.

PROGRAMĄ ATLIKS LONDONO "BALTUOS" 
IR MONTREALIO "GINTARO" ANSAMBLIAI.

Po koncerto — pasilinksminimas jaunimui Aušros Vartų 
parapijos salėje, 1465 De Seve St.
Laukiam visų atsilankant! "Gintaro" tėvų komitetas

Mūsų kredito unijos nariui
AtA VIKTORUI SLĖNIUI

mirus, jo motinai MARIJAI GUDIENEI, LEONUI GUDUI 
ir artimiesiems nuoširdžių užuojautų reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos "Litas" valdyba

Aušros Vartų par. žinios
— Gegužinės pamaldos mūsų baž

nyčioje būna trečiadieniais ir penk
tadieniais 7.30 v.v.; sekmadieniais 
— tuoj po 11 v. pamaldų.

— Gegužės 15, šeštadienį, 6 v.v., 
įvyks metinis “Gintaro” koncertas.

TORONTO, ONT.
Dr. K. Ambrozaitis, dantistas, 

dirbąs Halifakse, buvo atvykęs į 
Torontą ir dalyvavo savo tėvo 
muziko A. Ambrozaičio mokyto
jų kolegijos vienerių metų kur
so baigimo iškilmėje. Ta proga 
svečias aplankė ir “T. žiburius”.

žygyje “Miles for Millions” 
dalyvavo ir Rūta Kulnytė, 12 m. 
amžiaus. Ji žygiavo visą kelią — 
32 mylias ir surinko labdarai 
apie $15.

^Kanados Estų Federacija įtei
kė memorandumą CBC televizi
jos tinklo vadovybei, prašydama 
atkreipti dėmesį Į tautines gru
pes, kurios turi talentingų asme
nų ir sambūrių, bet negali pa
tekti į televizijos programas. 
Memorandumas primena pvz. 
estų gimnasčių grupę “Kalev- 
Estienne”, atstovavusią Kanadai 
pasaulinėj parodoj Japonijoj; 
estų vyrų chorą, atstovavusį On
tario provincijai Manitobos 
šimtmečio iškilmėse. Panašių 
sambūrių esama ir kitose tauti
nėse grupėse. CBC, užuot pa
naudojusi vietinius talentus, 
kreipiasi i JAV. Ir kitos tautinės 
grupės turėtu veikti panašia 
linkme.

Kanados lenku tyrimo insti
tutas gavo $5000 iš federacinės 
vyriausybės rinkti medžiagą Ka
nados lenkų istorijai. Norima 
tinkamai nušviesti lenkų ekono
minį ir kultūrinį įnašą Kanadai. 
Šią žinią pranešė pilietybės min. 
R. Stanbury ir parlamento atsto
vas dr. S. Haidasz. Gauta para
ma bus panaudota dokumen
tams telkti, daryti jų kopijas, 
kataloguoti ir t.t. Šiam darbui 
bus panaudoti studentai.

P. A DAMON IS 
Chartered Insurance broker

Su teise dirbti Quebeco ir Ontario Provincijose
TeL Off.: 722-3545 • 3907A Rosemont Blvd. • Res. 256-5355

Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986

APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.

SAVISTOVUS AGENTAS
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781■ *

Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

"LITAS”
MOKA UŽ:

ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET
MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS:

Einamąsias s-tas_________ 5.0%
Taupomąsias s-tas______   6.0%
Term. tad. 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., trečia^enuds ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais ned'rbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgalius.

Pasirodys ir Londono, Ont., “Balti
jos” ansamblis. Koncertuos Verdun 
High .School auditorijoje, 6100 
Champlain Blvd. Po to — pasilinks
minimas AV par. salėje.

— Gegužės 1 d. pakrikštyta Ind- 
rė-Karolina, Sigito ir Aušros Lukoše- 
vičiūtės Baršauskų dukrelė.

— Gegužės 1 d. mirė Vytautas- 
Jonas Slėnis. Velionies artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą-

— Ruošiasi tuoktis Stasys Vaiči- 
kauskas su M. Lafrancois; Alina Ni
jolė Išganaitytė su Andrew M. S. 
Archibald.

— Bažnyčios fondui paaukojo: R. 
Otto $10, S. Naginionis $15, J. Tan
ner $20, P. šimonėlis $25, Šv. Onos 
Draugija $50.

— Balandžio 25 d. rinkliava $339.- 
91, gegužės 2d. — S267.20.

KLB Montrealio naujai iš
rinktasis seimelis rinksis pir
mojo posėdžio gegužės 20. ket
virtadienį, 7 v.v., Aušros Vartų 
par. salėje. Darbotvarkėje — 
pranešimai apie einamuosius 
Montrealio lietuvių reikalus, 
diskusijos, prezidiumo ir revizi
jos komisijos rinkiniai bei kiti 
reikalai. Dalyvauti kviečiami iš
rinktieji atstovai ir organizacijų 
pirmininkai.

Kun. dr. Jucevičius ir kun. L. 
Zaremba yra pakviesti su pa
skaitomis studijų dienoje, kūną 
rengia Katalikų Centras Toron
te gegužės 15 d. Dalyviais yra 
pakviesti parapijų tarybų bei 
komitetų nariai.

“Litas” moka už santaupas 
30-50% daugiau kaip bankai ir 
“Trust” bendrovės. Prekybinin
kams “Litas” turi atspausdinęs 
didesnio formato čekius su šak
nelėmis. Kadangi “Litas” nieko 
neskaito už išrašytus čekius ir 
dar moka 5% palūkanų, tai lie
tuviams prekybininkams verta 
susidomėti “Lito” einamomis 
sąskaitomis (current accounts). 
“Litas” duoda paskolas automo
biliams pirkti iš 8.5% ir nekiln. 
turto paskolas iš 8.75%, įskai
tant gyvybės apdraudą. Pr. R.

Asmenines_______________ 8.5%
Nekiln. turto____________8.75%
čekių kredito __________ 9.0%
Investacines _ nuo 9.0% iki 12%

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

I
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