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Tūkstantis žiburių
Sis “Tėviškės Žiburių” numeris yra tūkstantasis. Nesirengia

me to skaičiaus atžymėti platesniu mostu, nes ateinantį rudenį ar 
žiemą numatomas dvidešimtmečio paminėjimas. Pirmasis “Tž” 
numeris pasirodė 1949 m. gruodžio 24 d. Taigi, šio savaitraščio 
gimimas sutapo su Kristaus Gimimo švente. Sutapo jis ne tiktai 
kalendoriniu, bet ir aplinkybių atžvilgiu — gimė labai varganose 
sąlygose, viename Toronto rūsyje, ir ryžosi būti krikščioniškos- 
lietuviškos šviesos skleidėju. Jau tada buvo aišku, kad išeivijai 
tenka reikšmingas uždavinys tautos gyvenimo kelyje, ypač audrin
game jos laikotarpyje. Dėlto reikėjo tokios šviesos, kuri nušviečia 
lietuviškąjį kelią svetimame žemyne. Tiesa, atvykę tautiečiai į š. 
Ameriką rado labai daug šviesų — didmiesčiai mirgėte mirgėjo 
žiburiais, tačiau stokojo tėviškės žiburių, tos specifinės šviesos, 
kurios spinduliuose matyti tėvynės kryžių ir sodybų siluetai, jos 
religinė ir tautinė kova, jos laisvės grumtis. Jau pirmieji nume
riai, gimę tėviškės ilgesio ir laisvės kovos dvasioje, rado jautrų 
atliepį tautiečiuose. Apie savaitraštį susibūrė rašančiųjų ir skaitan
čiųjų būrys, kuris tolydžio gausėjo ir išaugo į, palyginti, nemažą 
šeimą. Dalis pijonierių per tą laikotarpį jau iškeliavo amžinybėn, 
kiti gi pastoviai ir ištikimai tebesilaiko tos pačios tėviškės žiburių 
skleidžiamoje šviesoje. Tėviškė jų vizijoje tebėra tas brangakmenis 
Čiurlionio karalių delne, iš kurio sklinda magnetinė šviesa.

★ ★ ★
Dažnam skaitytojui laikraštis tėra prekė; sumoka 10-15 et., 

pavarto, paskaito ir numeta. Kitaip jis atrodo tiems, kurie jį pa
ruošia, spausdina. Jiems laikraštis yra ne prekė, o rūpesčių ir 
ilgo, kruopštaus darbo vaisius. Leidėjams tenka sukti galvą, kaip 
sutelkti lėšas, gauti redaktorius, sutvarkyti spaustuvę, patalpas, 
administraciją, ekspediciją, pašto reikalus ir t.t. Dažnai toje sudė
tingoje mašinerijoje vienas ar kitas ratelis užkliūva, atsiranda ne
numatytų sutrikimų, kuriems pašalinti kartais reikia ilgų posėdžių 
ir dar ilgesnių pastangų. Pavarčius leidėjų posėdžių protokolus* 
matyti, kiek ten diskutuota, svarstyta, jieškota, stengtasi. Tokių 
vakarų, iki buvo pasiektas tūkstantasis numeris, buvo daug. Dide
lėse bendrovėse tokie žmonės yra gerai apmokami direktoriai, bet 
lietuviškose spaudos bendrovėse ar draugijose jie atlyginami vis 
naujais rūpesčiais. Dėlto jie šia proga specialiai prisimenami. Tai 
mažai garsinami mūsų spaudos pijonieriai, be kurių neišsilaikytų 
nė vienas laikraštis. Jeigu prie jų pridėsime rašto ir spaustuvės 
žmones, jų pastangas, valandomis neapskaičiuojamus rūpesčius, 
matysime/kad lietuviškas laikraštis išeivijos sąlygose nėra pa
prasta komercinė prekė, kad už jos kuklaus apdaro slypi ryžtinga 
pastanga atsilaikyti prieš svetimumo pavojus. Tautiečiai, pripratę 
prie gyvenamo krašto komercinio stiliaus, nevisuomet tai pastebi 
ir savą spaudą vertina komerciniu mastu.

★ ★ ★
Lietuviškoji visuomenė nėra šventųjų bendruomenė — ne

trūksta silpnybių, už kurias mūsoji spauda susilaukia pabarimų. 
Rečiau pastebimos yra mūsų visuomenės dorybės. Tūkstantojo nu
merio proga dera iškelti vieną dorybę, kuri nedažnai prisimenama. 
Jau esame paminėję, kad “Tėviškės žiburių” atsiradimą lėmė ryž
tingieji pijonieriai. Jų pastangos buvo tikrai didelės ir drąsios, bet 
jos visos būtų žlugusios be plačiosios visuomenės pritarimo. Toji 
visuomenė buvo ir tebėra pagrindinė laikraščio atrama. Dėlto šia 
prasme galima sakyti, kad “Tėviškės žiburiai” yra ir visuomenės 
kūrinys. Kai kūrėsi laikraštis, ėmė plaukti prenumeratos, aukos,

Pasaulio įvykiai
ČEKOSLOVAKIJA ATSILYGINO SOVIETŲ SĄJUNGAI UŽ 

INVAZIJĄ pasaulinėse ledo ritulio žaidynėse Stockholme. Ceko- 
slovakų ir sovietų rinktinių susitikimas buvo aiški politinė kova 
nuo pradžios iki galo, žiūrovai rėmė čekoslovakus, išskleisdami 
didžiulius plakatus su užrašais: “šiandien tankai nepadės! Jūs lai- 
mėjot rugpjūčio mėnesį, mes laimėsim šiandien!” Rungtynes lai
mėjo Čekoslovakijos rinktinė 2:0. Sugiedoję Čekoslovakijos himną, 
rinktinės dalyviai turėjo paspausti rankas pralaimėjimo susilau
kusiems rusams, bet jie atsisakė tai padaryti. Į ledo aikštę buvo 
įnešta didžiulė Čekoslovakijos vėliava, o 7.000 žiūrovų šaukė: “Dub- 
čekas! Dubčekas!” Antroji antisovietinių demonstracijų dalis vyko 
Prahoje, kur po rungtynių į centrinę aikštę susirinko 5.000 trium
fuojančių sporto mėgėjų, perga- •-------------------------- -------------

straipsniai, korespondencijos, skelbimai. Kai steigėsi spaustuvė, 
atsirado pakankamai rėmėjų, kurie nepabijojo ir didesnių duok
lių. Kai reikėjo naujo linotipo, į paskelbtą aukų vajų gausiai atsi
liepė skaitytojai. Kai atėjo laikas sujungti akcinę spaustuvės bend
rovę su kultūrinio pobūdžio draugija, beveik visi akcininkai savo 
akcijas paaukojo tolimesniam laikraščio leidimui. Kai Įvyksta 
spaudos balius, visi skuba jame dalyvauti ir tuo prisidėti prie savos 
spaudos išlaikymo. Tai vis ženklai, kurie rodo mūsų skaitančios 
visuomenės jautrumą bei sąmoningumą..Tiesa, yra ir nerangumo, 
atbukimo, spaudos reikalų nesupratimo, bet visa tai niaukia mažąja 
srove. Apie ją spaudoje gal daugiau rašoma, nes labiau ir skau
džiau kliūva, tačiau dauguma yra tas kamienas. į kuri atsiremia 
visas lietuviškasis gyvenimas. Pr. G.

K4NAD0S ĮVYKIAI

VALSTYBINĖ SVEIKATOS DRAUDA
Federacinio sveikatos draudos 

plano ateitis jau beveik garan
tuota, nepaisant kaikurių pro
vincijų opozicijos. Pirmosios į 
planą Įsijungė Saskačevano ir 
Britų Kolumbijos provincijos. 
Nuo š.m. balandžio 1 d. įsijungs 
Manitoba, Naujoji Škotija ir 
Newfoundlandas, o nuo liepos 
1 d. — Alberta. Taigi, draudos 
planu žada naudotis jau šešios 
provincijos. Prieš federacinį 
planą nusistačiusi Ontario vy
riausybė bus priversta pakeisti 
savo nuomonę. Privatinės drau
dos bendrovės jau yra prasita
rusios, kad Ontario gali įsijungti 
š.m. liepos 1 d. šiuo metu On
tario vyriausybė veda derybas 
su privatinėmis bendrovėmis, 
siūlydama joms prisitaikyti 
prie Otavos statomų reikalavi
mų ir tapti federacinio plano 
administratorėmis. Ontario svei 
katos min. M. Dymond, paklaus
tas laikraštininkų, ar tai reiškia 
Ontario opozicijos kapituliaciją, 
atsisakė betkokių komentarų.

Federaciniame parlamente su
kėlė triukšmą JAV prez. R. Nik- 
sono nutarimas įrengti dalinę 
antiraketinių ginklų užtvarą pa
grindinėms tarpkontinentinių ra
ketų ir aviacijos bazėms apsau
goti. Konservatorių atstovas J. 
G. Diefenbakeris nuogąstavo, 
kad karo atveju tų antiraketi
nių ginklų atominiai užtaisai 
sproginės virš Kanados terito
rijos, nes sovietų ir kiniečių ra
ketos į JAV skris per Kanadą. 
Jo nuomone, butų užnuodyta 
Kanados atmosfera ir padaryta 
daug žalos Kanados gyvento
jams. Premjeras P. E. Trudeau 
pareiškė, kad antiraketinių gink
lų Mausimu jis nori turėti lais
vas rankas pokalbiuose su prez.

R. Niksonu. šiuo metu tų gink
lų jis negali nei pasmerkti, nei 
pagirti, bet žada dėti visas pa
stangas, kad pasaulyje būtų iš
saugota taika. Nuogąstavimuo
se esama tiesos. Atmosferos už- 
nuodijimo grėsmę pašalintų Ka
nados vyriausybės sutikimas leis
ti amerikiečiams antiraketinių 
ginklų užtvarą įrengti Kanados 
šiaurėje. Kanada ir JAV yra su
dariusios bendrą NORAD siste
mą š. Amerikos kontinentui 
ginti nuo sovietinių bombone
šių. Į šią sistemą galėtų būti 
įjungti ir antiraketiniai ginklai. 
Didžiausias stabdys yra kaiku
rių Kanados politikų polinkis Į 
visišką neutralumą.* Jie mano, 
kad Kanada tada sutaupytų mi
lijonus dolerių, išmetamų gink
lavimosi reikalams. Kad tokia 
mintis nėra teisinga, įsitikino 
Švedijoje viešėję federacinio 
parlamento užsienio reikalų ko
miteto nariai. Neutralios Švedi
jos gyventojas ginklavimosi rei
kalams kasmet atiduoda $137, o 
kanadietis — tik $82. Taigi, 
neutralumas nereiškia visiško 
nusiginklavimo, bet tik savą gy 
nybos sistemą, kini pareikalau
ja daugiau išlaidų, negu dalyva
vimas tarptautinėse karinėse są
jungose. Premjero P. E. Tru
deau ir- prez. R. Niksono pasita
rimai Vašingtone prasidėjo pra
ėjusį pirmadienį.

Prekybos ministerio J. L. Pe
pin pranešimu, Kanados vyriau 
sybė nutarė sumažinti kanadiš- 
kų kviečių pardavimo kainas pa
saulinėje rinkoje, kur jas lig šiol - 
nustatydavo tarptautinė grūdų 
pardavimo sutartis. Šio žings^ 
nk) privertė imtis JAV, Austra
lijos ir Prancūzijos vykdomi su
tarties pažeidimai — kviečių

/>■’

VLIKo pirmininkas dr. J. K. Valiūnas ir naujasis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas St. 
Barzdukas. Jiedu padarė pranešimus Klevelando lietuvių visuomenei Nuotr. V. Pliodzinsko

Maskva puola lietuvius
kalbį, leidžia kunigui atsakyti irPraėjusį sausį m as k v i nė 

“Pravda” G. Zimano straipsniu 
puolė lietuvių kompartiją už 
“nacionalistines” tendencijas. 
Kitas šūvis pasigirdo Vilniuje 
per kompartijos centro komite
to posėdį kovo 11 d. Jį paleido 
Maskvos atsiųstas partietis Cha- 
razovas, kurio uždavinys prižiū
rėti lietuvių kompartijos “bosą” 
A. Sniečkų. Posėdyje Charazo- 
vas kalbėjo apie Lietuvos jau
nimo komunistinį auklėjimą, ra
do jį tinkamai atliekamą, bet 
užsipuolė jaunuosius rašytojus, 
ypač Joną Mikelinską, kuris 
“Pergalės” žurnale paskelbė dvi 
apysakas. Pirmoji buvo atspaus
dinta 1968 m. pavasari, antroji 
— 1968 m. 11 nr. Pirmojoj au

pardavimas pigesne kaina. Kvie
čių atpiginimas gali sumažinti 
ūkininkų pajamas. Saskačevano 
vyriausybė pasiūlė pakelti duo
nos kepalo kainą visoje Kanado 
je 1-2 centais, kad ūkininkams 
būtų užtikrintos jų dabartinės 
pajamos.

Kvebeko premjeras J. Bert- 
randas pasiskelbė kandidatuo
siąs i Union Nationale partijos 
vadus. Premjero pareigas jis 
yra perėmęs po D’. Johnsono 
mirties 1968 m. rugsėjo 26 d., 
tačiau lig šiol nebuvo patvirtin
tas oficialiu partijos vadu. Kve
beko mieste Įvykusiame Union 
Nationale tarybos posėdyje jis 
pareikalavo iki š.m. birželio pa
baigos sušaukti partijos konfe
renciją, kuri turės išrinkti nau
ją vadą. J. Bertrando varžovai 
— ministerial J. G. Cardinal ir 
M. Mėsse — norėjo, kad konfe
rencija būtų atidėta vėlesnei da
tai, nes tada jie turėtų laiko su
stiprinti savo pozicijas. Taryba 
betgi sutiko su J. Bertrando rei
kalavimu. Konferencija bus šau
kiama birželio 13-15 d.d. Spau
dos konferencijoje premjeras J. 
Bertrandas pranešė, kad anglų 
kalbos teises užtikrinanti Įstaty
mo projektą teks atidėti kuriam 
laikui dėl dviejų priežasčių. Pir
moji priežastis — separatistų 
reikalavimas Kvebeke pripažin
ti tik prancūzų kalbą, antroji — 
kitos kraštutinės grupės noras 
Kvebeką padaryti dvikalbe pro
vincija. šie kraštutinumai sukel
tu daug bereikalingų rietenų. 
Montrealio priemiestyje St. Leo
nard švietimo vadybos pradėtą 
diskriminaciją turės išsoresti 
tiesioginis švietimo ministerijos 
įsikišimas. Vadyba ten jau yra 
panaikinusi anglų kalbą pradi
nėse mokyklose.

Automobilių drauda Ontario 
provincijoje nuo š.m. rugsėjo 1 
d. pabrangs 9% tiems vairuoto
jams. kurie turėjo tik minima- 
linę $35.000 draudą padarytiems 
nuostoliams atlyginti (public lia
bility). Ontario parlamentas pa
tvirtino Įstatymą, reikalaujanti 
minimalinę draudą padidinti iki 
$50.000. Draudos bendrovių duo
menimis. apie 80% Ontario vai
ruotoju turi draudas didesnes 
nei $50.000. Populiariausia su
ma yra $100.000. Didesnės ne
laimės atveju ir ši suma kartais 
būna permaža.

torius pasakoja buvusio parti
zano ir stribo susitikimą, antro
joj vaizduoja mokyklų inspek
torių, diskutuojantį su kunigu. 
Pasak Charazavo, J. Mikelins
kas apysakose kito personažo 
lūpomis išdėstęs “buržuazinių 
filosofų ir propagandistų” pažiū
ras į sovietinę visuomenę. Mask
vos atstovui, nemokančiam lie
tuvių kalbos, ypač užkliuvo ant
roji J. Mikelinsko apysaka “Trys 
dienos ir trys naktys”. Esą jo
je autorius su užuojauta vaiz
duoja inspektorių, nekenčianti 
dabartinės visuomenės. “Tinka
mą atkirtį” jam davęs 'Antanas 
Balsys, kuris sausio 26 d. “Tie
soje” kritikavo J. Mikelinsko no
velę kaip nepriimtiną ypač po
litiniu atžvilgiu.

Ką rašė Mikelinskas?
Pasigirdus puolimo šūviui iš 

Maskvos, daug kas atkreipė dė
mesį i Mikelinsko apysakas. Ką 
autorius iš tikrųjų rašė, nesun
ku patikrinti 1968 m. “Perga
lės” žurnalo 12 nr. Ilgokoj apy
sakoj “Trys dienos ir trys nak
tys” J. Mikelinskas vaizduoja 
dabartinę lietuvių visuomenę, 
sutelkdamas pasakojimą apie 
mokyklų inspektorių Vytautą 
Norvilą,* kuris sąžiningai vykdo 
savo pareigas, reikalauja mokyk
lose komunistinio auklėjimo, 
tačiau privačiame susitikime su 
savo mokyklos draugu kunigu 
Aloyzu pasirodo esąs gana atvi
ros dvasios žmogus ir netaip jau 
kietai draugo akivaizdoje gina 
komunizmą. Autoriui J. Mike
linskui ypač kliuvo už tai, kad 
jis savo apysakoje leido atviriau 
prabilti kunigui Aloyzui. Pasta
rąjį aplanko Norvilas vėlų va
karą klebonijoj ir, pasikeitęs ke
liais žodžiais su seniai bematy
tu mokslo dienų draugu, pastebi 
turtinga kunigo biblioteką, ku
rioje pilna filosofinių knygų, ne
išskiriant nė marksistinių. Klau
sia Norvilas:

— Ir visas tas knygas perskaitei?
— Taip. Kitas net ne po kartą.
— Pavydėtina šventa kantrybė.
— Ne kantrybė, Vytautai, o rei

kalas. Dvidešimtojo amžiaus ganyto
jas turi būti apsiginklavęs ne laz
da, o knyga, žinoma, man ne pasku
tinį vaidmenį atlieka ir natūralus 
žinių alkis.

Pastebėjęs (Norvilas), kad po ran
ka vis tebėra Lenino “Materializmas 
ir empiriokritizmas”, paklausiau:

— Ir bedieviškas?
— Suprantama. Mums būtina pa

žinti oponentą. Jo tezes, teigimus, 
samprotavimus, jo argumentus ir mo
tyvus, visą jo išminties arsenalą. Tik, 
deja, ne visuomet mes turime gali
mybę propaguoti savo tiesas ir, rei
kalui esant, jas ginti.

— O sakyklos?
— Sakyklos? — Aloyzas, kiek nu

stebęs ar susidomėjęs, žvilgterėjo 
pro akinių viršų. — Palaimintas nai
vumas! Dabar, brolau, ne ikiguten- 
berginė epocha. Ką reiškia keliasde
šimt sakyklų prieš spaudos, mokyk
lų, televizorių, radijų, kinoteatrų, or
ganizacijų, paskaitų salių, visokių 
festivalių bei tribūnų laviną?

Komunistinis išlaisvinimus
Rašytojas Mikelinskas, tęsda

mas kunigo ir inspektoriaus po-

į priekaištą, esą religija kilusi iš 
žmogaus silpnumo, iš socialinių 
šaknų, kad tai prietaras, atgyv/ 
na, žmogaus varžtas, nelaisvė. 
Anot kunigo, tikėjimas “tai 
žmogaus kelias į begalybę, į ab
soliutą, jo natūralus troškimas 
pratęsti savo egzistenciją ir ana
pus grabo lentos.” Norvilas gi 
sako: “Mūsų tikslas ne užmušti 
žmogaus dvasią, o ją išlaisvinti.” 
Į tai kun. Aloyzas atsako:

— Išlaisvinti? — Aloyzo lūpas iš
kreipė ironija. — Nuo" ko? Nuo jos 
pačios? Nuo žmoniškumo? Kuriam 
galui mes turime jam kalti i galvą: 
“žmogau, tavo gyvenimas pasibaigs 
čia, žemėje, todėl nežiopsok! Nepai
sydamas artimo interesų, imk, piešk 
iš jo viską, ką gali ir ko negali.” O
apie viso to pasekmes ar pagalvo
jate? žemiausių instinktų viešpata
vimas, moralinis krachas, chaosas... 
“Jei Dievo nėra, tai reiškia viskas 
leista” — samprotauja Dostojevskio 
Karamazovas. Jums, tokio išlaisvini
mo apologetams, nederėtų pamiršti, 
kad laisvė tai auksinė moneta, ku
rios antroje pusėje neištrinamai iš
kalta: SAVIVALĖ.

— Bet juk mes žinome daug ateis
tų, — įsiterpiau į jo minčių srautą, 
— kurie savo gyvenimu gali būti pa
vyzdžiu ir ne vienam tikinčiajam.

— Neneigiu. Bet, pirmiausia, kas 
jie tokie? Žmonės, kurie nepanorė
jo ar dar nesuspėjo sudeginti visų 
tiltų, vedančių į paveldėtą iš tėvu 
ir protėvių dorą gyvenimą, antra, 
šitie, kurių pilietišką padorumą yra 
kas pastebi ir įvertina, ir trečia, tie, 
kurie neperžengia įstatymu nužymė
tos ribos iš baimės prieš baudžiamą
jį kodeksą. O mums reikia ne elge
sio. bet dvasios aristokratų, ku
riems doras, pavyzdingas gyvenimas 
būtų vidinė būtinybė.

Vienas kito bijo
J. Mikelinsko apysakoje yra 

viena būdinga pastraipa, kuri 
ypač užkliuvo Charazovui. Joje 
sakoma apie dabartinės Lietuvos 
žmones:

Juk jie visi be išimties slepia už 
septynių durų su septyniais užrak
tais savo dvasios turtą ir neturtą. 
Kodėl? Dėl to, kad vienas kito bijo. 
Kiekvienas individas — valstybė su 
skirtinga socialine santvarka, su įvai
riais moraliniais-etiniais bei juridi
niais institutais ar principais, su ki
toniška psichine architektonika, ir ji 
pavydžiai saugo, kad kitos valstybės 
atstovo akis neįsiskverbtų į jos vidų, 
neiššnipinėtų paslapčių, stipriųjų ir 
silpnųjų jos ekonomikos, karinio pa
sirengimo bei moralinės būklės pu
sių. štai kodėl kiekvienas individas 
pagal savo sugebėjimus maskuojasi, 
slepia savo tikrąjį veidą, vaidina sve
timą vaidmenį, dangstosi demagogi
nėmis frazėmis ir meluoja, meluo
ja...

Iš pateiktu ištraukų matyti, 
kad tai labai nekalto pobūdžio 
apysaka, atskleidžianti vieną ki
tą atviresnį okupuotos Lietuvos 
gyvenimo aspektą, nekelianti 
jokios “revoliucijos”, tačiau ne
priimtina Maskvai, nes jai ne
priimtina nei tiesa, nei laisvė.

Anksčiau Maskva puolė Danie- 
lį, Galanskovą, Siniavski ir ki
tus, net žiauriai nubaudė, o da
bar puola lietuvius. M.

lę stebėjusių televizijos ekra
nuose. Iš tūkstančių krūtinių iš
siveržė spontaniški šūkiai: “Jūs 
turite tankus, mes — įvarčius! 
Tegyvuoja Suchy, černy ir Dzu- 
rila!” šios trys pavardės priklau
so Čekoslovakijos rinktinės žai
dėjams. Pirmieji du įmušė įvar
čius, o trečiasis buvo vartinin
kas, sulaikęs net 24 sovietų kir
čius.

Sovietų ir kiniečių sargybiniai 
Ussuri upės Damanskio saloje 
susikirto jau ketvirtą kartą, pa
sikeisdami šautuvų, kulkosvai
džių ir minosvaidžių ugnimi. 
Įtampą didina abipusė propagan
da radijo bangomis. Komunisti
nė Kinija pagrindinį dėmesį da
bar skiria sovietų satelitui fšori- 
nei Mongolijai, ragindama mon
golus sukilti prieš Maskvą. Pa
sak Pekingo, ši liaudies respub
lika kultūriniu, ekonominiu ir 
politiniu požiūriu yra sovietų ko
lonija, okupuota sovietinės* ar
mijos. Maskvos radijas Kinijai 
skirtose laidose prašneko ne tik 
apie kiniečių grėsmę sovietiniam 
Sibirui, bet ir Kambodijai, Lao- 
sui, Burmai, Vietnamui. Sovie
tų kariuomenės laikraštis “Rau
donoji žvaigždė” paskelbė veda
mąjį, raginantį sustiprinti rake
tas aptarnaujančių karių bud
rumą, apmokymą, patirti, nes šį 
žingsnį diktuoja komunistinės 
Kinijos avantiūrizmas. Kinie
čiams Maskva primena, kad pa
grindinis Sovietų Sąjungos gink
las yra raketos su atominiais 
užtaisais.

Rytų ir Vakaru Pakistaną nu
siaubė* maištavimo banga, nu
kreipta prieš prez. M. A. Kahno 
rėmėjus kaimuose ir miesteliuo
se. Jų namai deginami, nuosavy
bė naikinama, o jie patys žu
domi. Krašto apsaugos ir vidaus 
reikalų ministeris A. R. Khan 
prisipažino, kad policija neįsten
gia suvaldyti Įsisiūbavusios mi
nios. Prez. M. A. Khan yra pa
žadėjęs pasitraukti iš diktatūri
nio posto ir pravesti laisvus pre
zidento rinkimus. Susidariusia 
jėgos tuštuma dabar naudojasi 
opozicinės grupės praeities są
skaitoms suvesti. Vakarų Pakis
tano gubernatorium buvo pa
skirtas Y. Haroon, vienas popu
liariausių politikų. Jam tenka 
nedėkingas uždavinys atstatyti 
tvarką. Pakistano vyriausybė, 
siekdama patenkinti opozicijos 
grupes, pasiūlė konstitucijos re
formą. Neramumai privertė at
sisakyti Tautos šventės iškilmių. 
Prez. M. A. Khan įsakė kariuo
menės daliniams saugoti pagrin
dines įstaigas Karači mieste, kur 
vyksta darbininkų streikas.

Britanija okupavo miniatiūri
nę Angvilos salą Karibų jūroje, 
turinčią 30 kv. mylių plotą ir 
6.000 gyventojų. 1967 m. iš St. 
Kitts, Nevis ir Angvilos salų bu
vo sudaryta bendra valstybė, 
valdoma iš St. Kitts salos sosti
nės Basseterre. Angviliečiai pa
sitraukė iš šios federacijos ir 
š.m. vasario 8 d. pasisakė už ry
šių nutraukimą su Britanija 
1.739:4 balsų santykiu. Nepri
klausomybę pasirinkusios salos 
prezidentu pasiskelbė amerikie
tis Ronald Webster. Kai iš sa
los buvo išvytas derėtis atsiustas 
Britanijos ministeris W. Whit
lock, iškraustyti keturi Britani
jos piliečiai, Londone biuro iš
keltas kaltinimas, kad salą už
valdė amerikiečių gangsterių 
Mafija organizacija. Salą britų 
parašiutininkai užėmė be kovos, 
nes Angvilos poros šimtų vyrų 
kariuomenė turėjo tik medžiok
linius šautuvus ir kelių šimtme
čių senumo piratų laikų suveny
rines patrankas.

Budapešte įvykusioj Varšuvos 
Sąjungos kraštų konferenciioj 
dalyvavo sovietų kompartijos 
vadas L. Brežnevas, premjeras 
A. Kosyginas, R. Vokietijos, 
Lenkijos, Čekoslovakijos, Veng
rijos, Bulgarijos ir Rumunijos 

kompartijų vadai. Pasėdis buvo 

pradėtas su penkių valandų pa
vėlavimu. Pasirodo, L. Brežne
vas norėjo, kad visi dalyviai pri
imtų rezoliuciją, smerkiančią ko
munistinę Kiniją už incidentus 
prie Ussuri upės, bet šiam su
manymui pasipriešino Rumuni
ja, kuri siekia draugiškų santy
kių su visais komunistais. Pati 
konferencija truko tik pora va
landų. Baigminiame pranešime 
skelbiamas jungtinės vadovybės 
sudarymas Varšuvos Sąjungos 
kariuomenėms, bet taipgi pa
brėžiama, kad visos tarpusavio 
problemos turi būti sprendžia
mos taikiomis priemonėmis, at
sisakant ginklo jėgos. Čia, atro
do, buvo padalyta nuolaida Ru
munijai, jaučiančiai sovietinės 
invazijos grėsmę. Maskvoje po
sėdžiauja 67 kompartijų atsto
vai, kurie turi nustatyti datą ir 
darbotvarkę pasaulinei kompar
tijų konferencijai. Viešas Kini
jos pasmerkimas Budapešte L. 
Brežnevui būtų davęs tvirtą kor
tą atitinkamai nuteikti ir pa
saulinės konferencijos planuoto
jus.

Bado streiką sovietų koncent
racinėj Potma stovykloj pradė
jo politiniai kaliniai, reikalau
dami panaikinti suvaržymus 
lankytojams. Priežastimi buvo 
stovyklos karininko atsisakymas 
leisti vienam kaliniui susitikti 
su žmona vien dėlto, kad jis yra 
politinis kalinys. Potma stovyk
la yra 250 mylių atstume į piet
ryčius nuo Maskvos. Bado strei
kininkams priklauso Potmoj už
daryti rašytojai Julius Danielis, 
Jurijus Galanskovas ir Alek
sandras Ginsburgas.

Amerikiečių erdvėlaivis “Apol
lo X” su astronautais aviacijos 
pik. T. Stanford, laivyno kari
ninkais E. Ceman ir J. Young 
bus iššautas mėnulio kryptimi 
gegužės 18 d. Nusileidimo mė
nulyje atsisakyta, pasitenkinant 
63 valandas truksiančiom orbi
tom aplink mėnulį, nusileidi
mui skirto mažojo erdvėlaivio 
“Voras” priartėjimu prie mėnu
lio iki 10 mylių. Atsargumas, 
matyt, diktuoja išbandyti '‘Apol
lo X” ir “Voro” atsiskyrimo ir 
susitikimo problemas mėnulio 
orbitoje. Nusileidimą teks at
likti “Apollo XI” Įgulai. Šis 
skrydis turėtų įvykti liepos mė
nesį.

Popiežius Paulius VI šią va
sarą aplankys Ugandos sostinę 
Kampalą ir pašventins 22 neg
rams kankiniams skirtą naują 
bažnyčią. Tai bus jo pirmoji ke
lionė Afrikon, septintoji — už
sienin. Iš Ugandos 7.750.000 gy
ventojų 2.800.000 yra katalikai. 
Vatikane ruošiamasi paskelbti 
1941-42 m. dokumentus, kurie 
Įrodys pasauliui, jog popiežius 
Pijus XII atsisakė remti Hitle
rio rengiamą ąntibolševikinį žy
gį ir pritarė amerikiečiams, ku
rie siuntė paramą prieš Vokie
tiją kovojančiai Sovietų Sąjun
gai.

Sovietų špionažui V. Vokieti
joje vadovavo vasario mėn. Koi
ne automobilio nelaimėj žuvęs 
sovietų ambasados politinio sky
riaus viršininkas Jurijus Voron- 
covas. Jis turėjo artimus ryšius 
su kaikuriais užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnais ir net
gi kanclerio įstaiga, tačiau di
desnės žalos V. Vokietijai ne
įstengė padaryti. Jo dvigubas 
vaidmuo buvo gerai žinomas vo
kiečių kontržvalgybai. Kiekvie
ną KGB pik. J.Voroncovo žings
nį nuo pat jo atvykimo į Bon- 
ną 1966 m. vasarą sekė vokie
čių agentai. Vokiečiai šypsojo
si. kai į automobilio nelaimės 
vieta atvykę sovietų ambasados 
pareigūnai dvi valandas nepri
leido vokiečių, kol pagaliau bu
vo tikri, kad nei automobilyje, 
nei pik. J. Voroncovo kišenėse 
neliko slaptu dokumentų. Tik 
tada automobilis nr žuvusiojo 
palaikai buvo perduoti vokie
čiams.
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MAŽIEJI IR DIDŽIOSIOS GALYBĖS
Lietuvių šventėje Vokietijoje kalbėjo parlamento atstovas . 

dr. V/erner Marx

Vakarų Vokietija kairėj a?

“Mažosios tautos pajėgs at
sispirti prieš didžiųjų jėgą tik ta
da, kai jos susijungs j bendrą ga
lingą europietišką srovę”. Šie žo
džiai sudarė centrą išsamios pas
kaitos, kurią skaitė Fed. Vokieti
jos parlamento narys dr. Werner 
Marx Lietuvos nepriklausomy
bės minėjime Maince š. m. kovo 
1 d. Palyginti, jaunas parlamen
taras priklauso krikščionių de
mokratų partijai ir joje jau yra 
išsikovojęs stiprią poziciją, ypač 
kaip krašto apsaugos parlamenti
nės komisijos narys ir vienas iš 
ekspertų Rytų Europos klausi
mams. Istorijos mokslų daktaras 
taikliai apžvelgė paskutiniųjų 
dešimtmečių politinę raidą, nu
vedusią Lietuvą ir eilę kitų kraš
tų į Sovietų Sąjungos vergiją. 
Stalinas apie mažųjų tautų liki
mą jo imperijoj e yra pasakęs: 
“Pas mus forma yra tautinė, o 
turinys socialistinis”, šios for
mos esmė, aiškino Werner Marx, 
apsiriboja leidimu puoselėti 
folklorą. Mažosioips Rytų Euro
pos tautoms gyvybiškai reikia at
gauti savo individualybę. Tačiau 
tam praktiškąsias galimybes aki
vaizdžiai ir tragiškai parodo Če
koslovakijos įvykiai. Kalbėtojas 
patarė vakariečiams politikams 
pasistengti daugiau Įsigilinti Į 
rusų galvoseną, kad būtų išveng
ta skaudžių iliuzijų. Paskaitą bai
gė reikšdamas viltį, kad vieną 
dieną teisė laimės* ir Lietuva 
atgaus jai priklausančią laisvę.

Gausiai susirinkusiai publikai 
(apie 600) kalbėtoją pristatė ir 
jam padėkojo PLB Vokietijos kr. 
valdybos pirmininkas inž. Jonas 
K. Valiūnas. Jis pradžioje pa
sveikino svečius, jų tarpe Main- 
co miesto burmistrą dr. Hofman- 
ną, vyskupo įgaliotinį prel. dr. 
Molitor, visą eilę profesorių, ka
riškių, įvairių organizacijų atsto
vų. Žinoma, didžioji dalis buvo 
lietuviai, suvažiavę iš visos Vo
kietijos, nes Maince jų tėra ma
ža saujelė. Krašto valdybos kas
met ruošiamieji Vasario 16 mi
nėjimai Vokietijos lietuvių la
bai vertinami ir laukiami. lietu
vių pagrindinis džiaugsmas — 
pamatyti Vasario 16 gimnazijos 
meno ansamblius geroje sceno
je. Mainciškis minėjimas vyko 
kurfiurstų pilies salėje, kuri yra 
viena geriausių Maince. Meniš
koje dalyje reiškėsi Vasario 16 
gimnazijos choras, diriguojamas 
muzikos mokytojo Kazio Motga- 
bio, ir tautinių šokių grupė, va
dovaujama mokytojos Elizos Ta
mošaitienės. Ir dainos, ir šokiai 
susilaukė ilgų plojimų, o an
samblių vadovai — gėlių, šokius 
akordeonu palydėjo miuncheniš- 
kis studentas Mečys Landas, nes 
pačioje gimnazijoje šiuo metu 
akordeonisto nėra. Solistinę dalį 
atliko deklamatorės Eliza Tamo
šaitienė ir Regina Tamošaitytė 
— mama ir duktė. Pastaroji, bu
vusi Vasario 16 gimnazistė, o 
dabar medicinos asistentė Hei
delbergo universiteto klinikose, 
deklamavo pačioj minėjimo pra
džioj, vietoj atidaromosios mal
dos, B. Brazdžionio “Lietuva iš 
tolo”, ir antrąją dali pradedant, 
Maironio “Jūrate ir Kastyti”. 
Motina Eliza išsiskleidė kaip ak
torė Maironio “Čičinske”, kuris 
susilaukė ypatingai gyvo lietu-

Jei “EGLUTE” užsakysi, 
Vaikui džiaugsmą padarysi — 
Skaitant nuotykius Pupučio, 
Valandos pavirs minutėm.
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viškosios publikos dėmesio ir 
įvertinimo. Pažymėtina taip pat 
meniškosios dalies pranešėja 
buvusi Vasario 16 gimnazistė, 
dabar pašto valdininkė Maince 
— Danutė Lukšaitytė, kuri savo 
užduotį atliko labai simpatingai. 
Salę skoningai dekoravo Vasario 
16 gimnazijos tarnautojas Anta
nas Šiugždinis. Kalbėtoją surado, 
programą nustatė ir kitus paruo
šiamuosius darbus atliko krašto 
valdybos vicepirininkas kun. 
B. Liubinas. Techniškuose reika
luose daug padėjo Danutė Luk
šaitytė, Elena Kaever ir Justi
nas Lukošius. ELI.
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ONTARIO NAMŲ 
KORPORACIJOS 
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PIRMASIS METROPOLINIO 
TORONTO DAUGIAAUGŠTIS, 
BENDROS NUOSAVYBĖS 
(CONDOMINIUM) PASTATAS 
BUS STATOMAS 
NORTH YORKE
Ontario vyriausybė paskelbė planą 
statydinti $8,000,000 vertės bendros 
nuosavybės gyvenamuosius 
pastatus North Yorko priemiestyje, 
kur bus galima pirkti butus ir 
namus, Įmokant tiktai penkis 
nuošimčius parduodamosios kainos. 
Statyba tuojau prasidės 
Parkway Forest, prie 
Don Valley Parkway, 
i šiaurę nuo 401 vieškelio.
Pirmieji gyventojai galės Įsikurti 
dar šių metų pabaigoje.
Pirkėjai turės savininkų teises 
į pavienius butus 
daugiaaugščiuose pastatuose 
arba miestiniuose namuose. 
Kaip bendra nuosavybė jiem 
priklausys pastato naudojami 
Įrengimai — koridoriai, 
prieškambariai, poilsio patalpos. 
Vyriausybė žiūri i bendrą 
nuosavybę kaip i būdą 
aprūpinti nuosavybėmis šeimas, 
kurios dėl augštų kainų negali 
Įsigyti vienos šeimos namų 
didesniuose miestų centruose. 
Vyriausybė taipgi tikisi, kad 
ši būdą įsigyti nuosavą židinį 
OHC (Ontario Housing Corporation) 
bei privačios firmos išplės ir kituose 
Ontario centruose.
Įmokos numatomos nuo maždaug 
S750 už vieno miegamojo butą 
daugiaaugštyje iki SI,217 už 
penkių miegamųjų butą 
miestnamyje.
Vyriausybė mano, kad bendra 
nuosavybė (condominium) 
įgalins jaunavedžius tapti 
savininkais ir būti savarankiškais. 
Taip pat ji bus patraukli vyresnio 
amžiaus vedusiems, dabar 
nuomojantiems butus ir norintiems 
stabilizuoti savo pastogės išlaidas.

Prim MWiterif teta*

Šitoks klausimas kyla stebint 
V.. Vokietijos politinių partijų 
grupavimąsi sudarant koalici
jas, sekant profesinių sąjungų 
reikalavimus vyriausybei bei vi
suomenei ir konstatuojant so
cialdemokrato Gustavo Heine
manno išrinkimą prezidentu.

Dešinė ir kairė
Krikščioniškų grupių koali

cija su socialdemokratais suda
ryta 1966 m. rudenį. Iki šios 
koalicijos sudarymo atrodė, kad 
V. Vokietiją valdė vien krikš
čioniškos grupės ir kad kraštas 
yra neatskiriamai sutapęs su jo
mis. Rėmė jas, tiesa, laisvieji 
demokratai, bet jie buvo negau
sūs ir todėl valstybės reikaluo
se negalėjo daug lemti. Atėjo 
laikas, kai ši koalicija nepajėgė 
sudaryti daugumos. Ir taip į 
galą susidarė tokia padėtis, kad 
Adenauerio laikais nuolat kilu
si. V. Vokietija pradėjo smukti. 
Tai privertė krikščioniškas gru
pes sudaryti koaliciją su social
demokratais. Pakeitę laisvuo
sius demokratus, jie įnešė daug 
naujo viešuose reikaluose. Tie
siogiai ir netiesiogiai juos remia 
ir profesinės sąjungos, šiuo 
metu pasitaiko atvejų, kad vals
tybės reikaluose daug kur pra
sikiša socialdemokratai. Visai 
kairia kryptimi nuteikia V. Vo
kietiją taip vadinamieji kairieji 
radikalai su komunistais, gausūs 
komunistų agentai, prokomu
nistinė spauda.

Busimasis prezidentas
Socialdemokratams padės ir 

ta aplinkybė, kad busimasis 
valstybės prezidentas yra jų 
žmogus. Nors V. Vokietijos pre^ 
zidentas tik prezidentauja, o ne 
valdo, bet geras diplomatas ga
li ir čia daug kur vienaip ar ki
taip pasireikšti.

Krikščioniškosios grupės bu
vo išstačiusios savo kandidatą į 
prezidentus, būtent, gynybos mi
nister! Schroederį. Iš 1023 rin
kikų už socialdemokratą Heine- 
manną balsavo 512, o už Schroe
der! — 506. Penki rinkikai su
silaikė.

Heinemannas išrinktas lais
vųjų demokratų dėka, -kurie iš 
anksto buvo nutarę balsuoti už 
jį. Kodėl jie balsavo už social
demokratą, o ne už kandidatą 
krikščioniškųjų grupių, su ku
riomis jie buvo ilgą laiką koa
licijoje, įvairiai aiškinama. Kai- 
kas pradeda j ieškoti juose net 
kairėjimo reiškinių. Atrodo, kad 
jie tai bus padarę tikėdamiesi 
po rudens rinkimų į parlamen
tą sudaryti koaliciją su social
demokratais. Be to, socialdemo
kratai galbūt pažadėjo susilai
kyti nuo parlamentinių rinkimų 
reformos. Dėl pastarosios so
cialdemokratai buvo susitarę su 
krikščioniškomis grupėmis eida
mi į koaliciją. Buvo numatyta 
naująja reforma užkirsti kelią 
mažosiosms grupėms, neišski-

Ramiojo vandenyno pakrantėmis
-------------- l   STASYS DALIUS - .
(Tęsinys iš pr, numerio)

Piramidžių miškas
Oaxaca apylinkės yra pagar

sėjusios archeologiniais atradi
mais, kurie yra svarbūs visai 
Meksikai. Monte Alban pirami
dės stovi apie 5 mylias į pietus 
nuo miesto ant vieno nedidelio 
kalno. Jų lankymą pradedame 
iš pat ryto. Nepaprastai vingiuo
tu keliu pasiekiame viršūnę kal
no, kur prieš šimtmečius zapo- 
tekų indėnai pastatė šį religinį 
centrą.

Privažiuojame prie centrinės 
aikštės, kuri apsupta iš visų ke
turių pusių augštyn kylančių 
platformų. Jos papėdėje randa
me sustojusius tris amerikiečių 
trailerius, kuriuose nakvojo. 
Klausiame, ar indėnų dvasios 
nedrumstė nakties ramybės. “O 
ne, tik besiganančios po didžią
ją aikštę buros savo balsu 
drumstė nakties tylą, šiaip buvę 
ramu, kaip kapinyne.

Iš tiesų čia yra praeities ka
pinynas, nes dižiuliame plote 
yra daug įvairaus dydžio pira
midžių, platformų, terasų, laip
tų, požeminių kapų. Visas tas 
kompleksas yra atstatytas ar
cheologų. Šių piramidžių griu
vėsių didžiausia reikšmė glūdi 
aptiktuose kapuose, kur rastos 
laidotuvių urnos su didelės ver
tės archeologiniais turtais.

Pačios piramidės užima my
lios dydžio plotą savo akmeni
nėmis terasomis, kylančiomis į 
viršų. Vienų terasų laiptai la
bai statūs, kitų kiek nuožulnes
ni. Tų piramidžių yra ne viena, 
bet visas plotas, pristatytas įvai
raus dydžio ir augščio, sudaro 
lyg kokio miesto ar tvirtovės 
įspūdį. Ant akmens plokščių iš
kalti jeroglifų ženklai, žmonių 
ir žvėrių figūros. Vienoje augš- 
toje piramidėje yra net laiptai 
viduje. Nuo šios piramidės vir
šaus matomos tolimos apvlinkės. 
Tik aplinka visur ruda, išdegusi 
nuo saulės, nėra žalumo. Ap
vaikščioję visą šį plotą, atsisvei-

J KAIRYS
Mūsų bendradarbis Vokietijoj 

riant ir laisvųjų demokratų, pa
tekti į parlamentą.

Laisvųjų demokratų balsavi
mas už socialdemokratą sukėlė 
didelį nepasitenkinimą krikščio
niškose grupėse.

Heinemanno populiarumas
Iki išrinkimo valstybės prezi

dentu Heinemannas nebuvo la
bai populiarus. Gal ir todėl, kad 
jis yra ėjęs iš partijos į partiją, 
be to, nėra jaunas. Jis yra gi
męs 1899 m. Ruhro krašte, turi 
kelis doktoratus, advokatas, ak
tyvus protestantas; 1946 m. bu
vo Esseno vyr. burmistru, 1947 
m. — .Nordrhein - Westfallen 
krašto ir federaciniame kabine
te teisingumo ministeriu; pri
klausė krikščionių demokratų 
unijai — CDU. Protestuodamas 
prieš V. Vokietijos ginklavimą
si jis išėjo iš Adenauerio vy
riausybės ir išstojo iš minėtos 
unijos; buvo įsteigęs Vokietijos 
tautos partiją, bet 1957 m. ji 
likvidavosi. Tada jis įstojo į so
cialdemokratų partiją, kurios 
nariu yra ir dabar. Sudarius 
krikščioniškoms grupėms koali
ciją su socialdemokratais, jam 
atiteko vėl teisingumo ministe- 
rio portfelis. Prezidento parei
gas perims š.m. liepos 1 d.

Spauda ir visuomenė
V. Vokietijos spaudos daugu

ma reiškia pasitenkinimą Hei
nemanno išrinkimu. Panašiai ga
lima pasakyti ir apie visuome
nę. Tokiais rezultatais yra daug 
kas patenkintas jau todėl, kad 
už Heinemanną nebalsavo na
cionalistai — NPD, dažniausiai 
vadinami neonaciais. Pastarieji 
atidavė savo balsus už Schroe
derį. Nors jų buvo tik 22, bet 
esą Maskva būtų ir šią aplinky
bę išnaudojusi savo propagan
dai dėl taip vadinamų nacių at
gijimo V. Vokietijoje. Vokiečių 
plačioji visuomenė, atrodo, dar 
nesupranta Kremliaus tikslų ir 
yra prieš visa, kas erzintų jį. 
Pvz. ji buvo priešinga Bonnos 
užsimojimui rinkti valstybės 
prezidentą Berlyne todėl, kad 
Maskva buvo pradėjusi visaip 
grasinti V. Vokietijai. Net ir 
pati Bonna jau buvo pradėjusi 
galvoti apie prezidento rinkimų 
perkėlimą iš Berlyno į kurią 
nors kitą vietą. Tik Niksono ap
silankymas V. Vokietijoje, o 
ypač Berlyne, padrąsino ją ir 
toliau laikytis savo nusistatymo. 
Šių rinkimų proga buvo trukdo
mas tik judėjimas sausumos ke
liais neva dėl Varšuvos karinės 
sąjungos karinių manevrų. Susi
siekimas oru nebuvo trukdomas.

Kancleris irgi 
socialdemokratas?
Kad V. Vokietijos busimasis 

prezidentas yra socialdemokra
tas, tai pirmas atsitikimas jos 
istorijoje. Bet skaičiuojant pre
zidentų eilę partiškai, atrodo, 

kinam su amerikiečiais, kurie 
dar pasilieka čia toliau stovyk
lauti.

Užpuolė pardavėjai
Važiuojame tolyn Gvatemalos 

sienos link. Pakeliui — trumpas 
sustojimas apžiūrėti Mitlos pira
midžių, kurios yra 25 mylių at
stume nuo Oaxca rytų pusėje. 
Čia buvęs religinis zapotekų 
indėnų centras ir jų karalių lai
dojimo vieta. Piramidės apgriu
vusios, kaikur tik pamatų lieka
nos.

Į laidojimo požemius veda 
siauros angos, kurios buvo gud
riai paslėptos. Požeminiai laido
jimo kapai turi kryžiaus formos 
tunelius, kurių viename gale bū
davo laidojamas miręs karalius, 
o turtai sukraunami kitame tu
nelio gale ir šonuose. Tokių po
žeminių kapų surasta virš 20. 
Dabar jie tušti, tik elektros lem
pos apšviečia tuščią patalpą, nes 
karalių griaučiai su visai rastais 
turtais patalpinti įvairiuose Mek
sikos muzėjuose.

Belaipiojant po piramidžių 
griuvėsius, prisistatė keli vado
vai, kurie vaikščiojo kartu ir 
stengėsi vienu kitu anglišku žo
džiu aiškinti apie šią vietovę. 
Tačiau susikalbėti ir išsiaiškinti 
buvo neįmanoma.

Išėjus iš archeologinės zonos 
pro vartelius ir sumokėjus 2 pe- 
zu mokestį, apipuolė labai įky
rūs suvenyru pardavėiai. Maži 
vaikai įkyriai prašo pinigų, di
desni kiša parduoti senas statu
lėles, moterys griebia už skver
nų ir tempia prie savo būdelių, 
norėdamos aprodyti savo pre
kes. Jkyrūs pardavėjai lydi mus 
iki pat automobilio, o ir pradė
jus važiuoti nepaleidžia durų 
rankenos, vis šaukdami ir siūly
dami: jeigu neperkat, tai mai
nyki! — duokit baltinius, batus, 
skrybėlę ar moterims lūpų pieš
tuką ...

Ištrūkę iš pardavėjų minios, 
sustojame prie Tūlos kaimelio 
medžio, kurį meksikiečiai laiko 

šitaip turėjo ir būti: pirmą pre
zidentą buvo davusi liberalų 
demokratų partija, o antrą bei 
dabartinį — krikščioniškosios 
grupės. Be to, kai kilo klausi
mas kandidatų į prezidentus 
social demokratų pirmininkas 
Brandtas aiškino, jog dabar yra 
socialdemokratų eilė duoti V. 
Vokietijai valstybės prezidentą. 
Jo pareikšta užuomina išsipil
dė. Kažkuria proga jis pareiškė, 
jos po sekančių rinkimų social
demokratai paims ir kanclerio 
vietą. Ar ir šis jo pareiškimas 
išsipildys? Savo pasisekimu į 
kraštų parlamentus socialdemo
kratai negali pasigirti. Per pas
kutinius rinkimus kaikur jie net 
mažiau atstovų gavo. Rinkimuo
se į federacinį parlamentą rin
kikai rodo daugiau aktyvumo ir 
pabalsuoja kitaip nei iš anksto 
spėliojama.

Prezidentas politikuoja
Kaip minėta, V. Vokietijos 

valstybės prezidentas tik prezi
dentauja. Krašto valdymas pri
klauso kancleriui ir jo minis
teriu tarybai. Todėl yra priim
ta, kad prezidentas yra virš vi
sų politinių grupių ir nepoliti
kuoja. Bet* iki šiol Heineman
nas to nesilaikė. Po savo išrin
kimo į prezidentus jis padarė 
spaudai pareiškimą, kuriame 
kritikavo Adenauerio bei krikš
čioniškų grupių politiką V. Vo
kietijos saugumo reikaluose, 
prikišo joms nesugebėjimą su
jungti Vokietiją ir pan. Krikš
čioniškų grupių žmonės atrėmė 
Heinemanno pastabas ir prikišo 
būsimam prezidentui, kad po iš
rinkimo i prezidentus jis netu
rėjęs iš viso daryti tokių pareiš
kimų. Socialdemokratai* užstojo 
Heinemanną.

Panašus nuomonių pasiskirs
tymas persimetė į spaudą ir į 
Visuomenę. Ir čia vieni gina 
Heinemanną, kiti smerkia. Pas
tarųjų eilės, atrodo, yra dides
nės.

Dėl viso to susidarė labai ne
jauki padėtis koalicijoje. Gali
ma nugirsti balsų ir apie lūžį 
joje, nors dar neatrodo, kad bus 
taip toli nueita. Tikimasi, kad 
dabartiniam kancleriui pasiseks 
rasti modus vivendi. Visdėlto 
tai silpnina koaliciją ir mažina 
būsimo prezidento autoritetą.

3gs sgc

Iš suminėtų įvykių matyti,. 
kad V. Vokietija kairėj a. Kai
rėjimo posūkių yra ir įstaty
muose, išleistuose socialdemo
kratams dalyvaujant koalicijo
je. Jei po sekančių rinkimų pas
tarieji sudarytų koaliciją su lais
vaisiais demokratais ir jei tokia 
koalicija turėtų pakankamai bal
sų net konstitucinių klausimų 
sprendimui, V. Vokietijos kai
rėjimo procesas žymiai padidė
tų. Iki šiol jis buvo pristabdo
mas krikščioniškų grupių, lavi
ravusių tarp asmens teisių ir vi
suomenės bei viešų reikalų.
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Mylimai Mamytei
At A

ADELEI KARBAČIENEI mirus, I

dukrai STEFANIJAI KALŪZIENEI ir jos vyrui gilaus 
liūdesio valandose nuoširdžią užuojautą reiškia —

Jagėlų šeimos

Mielus bičiulius BRONIŲ, ALFONSĄ ir VINCĄ 

DIRSES bei jų šeimas, mylimiems tėveliams Lietuvoje 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame —

Juozas ir Marija Mikoniai

ADELEI KARBAČIENEI mirus,

jos dukrai STEFAI KALŪZIENEI bei šeimai 

reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime —

Z. A. Vinskai K. B. Žutautai

M. A. Elijošiai

Mylimai MAMYTEI mirus Lietuvoje, 

ponią ALDONĄ KARPIENE ir šeimą nuoširdžiai 

užjaučiame —

Kriaučeliūnų šeima

Mylimam tėveliui ir uošviui

KAZIMIERUI PILIPAVIČIUI

Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškiame ALBINAI 

ir ALFONSUI PILIPAVIČIAMS.

S. P. Labuckai A. S. Urbonavičiai

V. Mfkelėnienė su šeima A. S. Urbonavičiai

A t A

KAZIMIERUI PILIPAVIČIUI

Lietuvoje mirus, ALFONSUI PILIPAVIČIUI ir šeimai 

reiškiame nuoširdžią užuojautą —

Roma ir Jurgis Jurgučiai

didžiausiu pasaulyje, nes yra 
150 pėdų storumo ir apie 2000 
metų senumo. Bet Stelmužės 
ąžuolas, kuris yra tokio pat am
žiaus ir laikomas storiausiu 
ąžuolu Europoje, įspūdingiau 
atrodo.

Per kalnų vingius
Nuo Mitlos kelias pasidaro vėl 

kalnuotas, o tolumoje matyti 
dar augštesni kalnai. Plentas 
staigiai pradeda kilti augštyn. 
Po kelių didesnių ir mažesnių 
tarpukalnių nusileidžiam į 500 
pėdų augščio slėnį, iš kurio pa
pučia karštas tropikinis vėjas. 
Tai Tehuantepec miestas, pil
nas tropikinės augmenijos: pal
mių, bananų, įvairių vijoklių. 
Susirandame prie upės stovintį 
viešbutį, turintį daug kamba
rių, restoraną ir maudymosi ba
seiną. Deja, gauname menką 
kambarį. Prausykla aplūžusi, su 
vos bėgančio vandens čiaupais, 
abejotino švarumo, o kaina kaip 
gero viešbučio Meksikos mies
te. Mat, ką reiškia, kai nėra 
konkurencijos — į kitą viešbutį 
nenueisi; patinka ar ne, turi pa
silikti. Viską betgi atperka gra
žus kiemas, pilnas žalumynų ir 
žydinčių eėliu, kur sustatytos kė
dės poilsiui. Norim eiti maudytis 
į didelį baseiną, bet čia siaučia 
toks keistas stiprus vėjas, kad 
praeina noras maudytis, nors 
saulė kaitina. Aplink baseiną sė
di poilsiautojai gurkšnodami gė
rimus, tačiau vandenyje vos pora 
teškenasi.

Patarimų tarnyba “Tėviikės Žiburių” skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TŽ” redakciją įvairiais klausimais, į 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “TŽT. Skyrių reda
guoja teisininkas V. Mastis.

Nuvažiuojame į netoliese 
esantį miestą Ten beveik visa 
prekyba turgavietėje ir krautu
vėlėse atliekama vien moterų 
— retai pamatysi vyrą. Praėjo
me pro kalėjimo pastatą su gro
tuotais langais ir dideliais gele
žiniais vartais, prie kurių sto
vinėjo būreliai žmonių. Pro at
virus langus gilumoje matėsi 
mediniai narai, apdriskusios, 
suvargusios žmogystos gulė jo ar
ba stovėjo prie grotuotų langų

Esu gimusi 1904 m. birželio mėn. Gyvenu Kanadoje nuo 1952 m. 
Turiu Kanados pilietybę. Jokio turto neturiu. Kada reikia paduoti 
prašymą pensijai gauti? Ar būtinai reikia gimimo metrikos? Iki šių 
metų vasaro mėnesio dirbau ir darbovietėje atskaitydavo pensijai apie 
80 centų j savaitę. Ar gausiu ir šitą pensiją? Ar reikia paduoti atskirą 
prašymą neapmokamam gydymui gauti, ar gaunama kartu su pensija?

A. B.
Jums pensija bus pradėta mokėti sekančiais metais. Paprastai pa

tartina prašymą paduoti prieš šešis mėnesius. Gimimo metrika reika
linga, bet yra asmenų, kurie neturi metrikos. Tuo atveju kiti doku
mentai, įrodantieji amžių, gali būti priimami. Smulkiau tuo reikalu 
teiraukitės, kai paduosite prašymą. Jūs gausite senatvės pensiją ir 
mažą Kanados pensiją. Kanados pensijos dydis priklausys nuo Jūsų 
įmokėtos sumos, kuri buvo atskaityta Jūsų darbovietėje. Neapmoka
mas gydymas neduodamas su pensija. Reikia jo atskirai prašyti.

Kai nusipirkau namą, prie manęs pradėjo kibti savivaldybės pa
reigūnai, kad įtaisyčiau skambalus ir gaisro gesintuvus. Jie nieko apie 
tai nesakė pirmiesiems namų savininkams. Prie gatvės savivaldybė 
pastatė vandens hidrantą, kuris pažeidė mano medžio šaknis ir tas 
medis nudžiūvo. Kai paprašiau savivaldybę medį nupjauti ir nuvežti, 
Ui padaryti atsisakė. Aš manau, kad tai yra diskriminacija. S. O.

Neatrodo, kad Ui būtų diskriminacija. Savivaldybė neturi pakan
kamai inspektorių ir negali visus namus atitinkamai prižiūrėti, bet 
kai pradeda su vienu, reikalauja, kad tas būtų pilnai sutvarkytas 
pagal priimtus nuosUtus. Šiuo atveju Jums geriau būtų, jei su tais 
nuosUUis Jūs sutiktumėte.

jiems davė rūkalų ir maisto. Pa
sirodo, kalėjimo sargai netrukdė 
per grotuotus langus vykstančiai 
prekybai. Nyku darosi žiūrint į

tuos apšepusius, suvargusius, 
skarmalais dėvinčius žmones, ne
mokai pakliūti į Meksikos ka
lėjimą. (Bus daugiau)



Tai buvo prieš 20 metų. Kanados lietuvių suvažiavimas Montrealyje 1949 m. kovo 26—27 d. Jame įvyko skilimas dėl organizacinės 
struktūros. Vėliau viskas išsilygino ir buvo sudaryta Kanados Lietuvių Bendruomenė, kuri visus apjungė. Nuotraukoje matyti daug 
jaunų tautiečių, ką tik atvykusių Kanadon iš Vokietijos tremtinių stovyklų. Ant salės sienos viduryje matyti Lietuvos Vytis su įrašu 
"vienybėje galybė"

"... pririjąs furkinų ir dziūsų...”
Senieji ateiviai įrodė savo atsparumą lietuvybės ugdyme, atėjo laikas naujiesiems tai įrodyti

Didelė skriauda musų vaikų literatūrai
šiame rašinyje gal ir nebus iš

kelta nauja idėja ar pateiktas ge
resnis “receptas”, tačiau PLB 
paskelbus šiuos 1969-sius šeimos 
ir švietimo metais ryžtamės ir 
vėl kedenti seniau iškeltas prob
lemas, liečiančias vaikų literatū
rą.

Žinome visi, kad išeivijoje gi
musi lietuviškoji knyga yra vai
sius kieto darbo, milžiniškų pa
stangų, kad ji buvo parašyta at
liekamu nuo tiesioginio darbo 
laiku. Todėl žiūrime i “Draugo” 

. kasmet skiriamas tūkstantines 
už geriausią romaną su džiaugs
mu, o jų autorių — su pagarba. 
Įvertinto autoriaus knyga labiau 
perkama, žmonės apie ją kalba, 
diskutuoja ir 1.1. Visa tai gera ir 
gražu, bet nekartą kyla klausi
mas: o kaip gi su vaikų literatū
ros autoriais? Kodėl jie negauna 
kasmetinių premijų? Ar jų dar
bas bei ryžtas mažesnis? Ar jų 
sąlygos geresnės? Ar vaikų lite^ 
ratūra mažiau svarbi? Juk vi
siems aišku: jei nepriauginsime 
mažųjų skaitjrtojų, su laiku ne
turėsime ir suaugusiųjų. Kartais 
prisimenama, kad reikia paskirti 
premiją ir mažųjų knygelių auto
riams, bet ir vėl viskas užmiršta
ma keleriem metam, kol ir vėl 
kas nors šį reikalą pajudina. 
Mums gi atrodo, jei suaugusiųjų 
literatūrai skiriama metinė pre
mija, lygiagrečiai ji turėtų būti 
skiriama ir vaikų literatūros au
toriams. Atsižvelgiant i tai, kad 
vaikučiams knygelės mažesnės, 
tebūnie ir premija mažesnė, bet 
kasmetinė, reguliari.

Dar a. a. dr. Šapokos laikais 
būta gyvų diskusijų “T. žibu
riuose”, kuriose gvildenti lietu
viškosios spaudos reikalai. Iš tė
vų bei mokytojų pusės buvo nu
siskųsta, kad lietuviškos knyge
lės vaikams menkai ir mažai 
iliustruotos (mažiesiems iliustra
cijos būtinos, nes dažniausiai jie 
iš jų “skaito”), kad knygelės 
minkštais viršeliais ir nepato
gios mažiems skaitytojams. 
Skundėsi, kad knygelėse daug 
retų žodžių, atseit, persunkia! pa
rašytos, kad perbrangios. Atro
do. rašytojai ir leidėjai tuos prie
kaištus išgirdo, apsvarstė ir užsi
mojo patenkinti tėvų reikalavi
mus. Jau pasirodė pirmosios 
knygelės, gražiai ir gausiai ilius
truotos, pigios ir kietais virše
liais ... Aišku, knyga knygai ne
lygi, vienos jų geresnės, kitos 
prastesnės. Bet ar šis gražus dar
bas pasiekė savo tikslą? Oi ne, 
toli gražu ne! Kodėl? Jau nekal
bant. kad tėvai nerodo pakan
kamai dėmesio, kelią pastoja 
blogas platinimo tinklas ir recen
zentu stoka.

Blogas platinimo tinklas
Beplatindama vaikų knygeles 

esu gavusi kelis laiškūs iš JAV. 
Vieną iš ju man prisiuntė patys 
“Tž”. Laiško autorė prašo kny
gų, apie kurias jai neteko nie

EKSKURSIJA EUROPON

š. m. birželio 3-19 dienomis
Dvi dienos — Maskvoje, penkios dienos — Vilniuje, 

astuonios dienos Amsterdame.

KAINA — $611.50, įskaitant kelionę lėktuvu, 

viešbučius, pusryčius, pervežimus ir vizos išlaidas.

REGISTRUOTIS IKI Š. M. BALANDŽIO 1 DIENOS.

Smulkesnes informacijas teikia V. Bačėnas 
f 

telefonu 278-7261 Toronte.

ALL SEASONS TRAVEL

323 LAKESHORE RD. EAST

PORT CREDIT, ONTARIO

kur girdėti: jinai kreipėsi į 
“Draugą”, iš ten į “Tž”, o pasta
rieji i mane. Štai tik vienas ne
tobulo knygų platinimo tinklo 
pavyzdys. Kiek brangaus laiko 
sugaišta bejieškant knygelių! 
Leidėjai dėl kažkokių priežasčių 
nepasiuntė knygelių parapijų 
knygynams — jas gavo tik keli 
platintojai Kanadoje ir JAV-se. 
Kaip minėjau, laiškais pas mane 
kreipėsi keli asmenys, o kiek jų 
nerado reikalo gaišti? Deja, mari 
siuntinėti knygas į JAV neapsi
moka. Visų pirma jas platinu 
vietoje ir be jokio pelno. Siunti
nėjimas į JAV ar už Toronto ri
bų man sudarytų ir išlaidų, ir 
atimtų daug brangaus laiko.* To
dėl toliau gyvenantiems pakar
totinai pranešu, kad knygelių 
kreiptųsi pas lietuvius salezie
čius, kurių naujas adresas šis: 
Istituto Salesiano Pio XI, Piazza 
S. M. Ausiliatrice 54 — 00191, 
Roma 438, Italy.

Patartina užsisakyti bent ke
lias knygeles iš karto. Taip būtų 
sutaupomas laikas. Iš spaudos 
jau išėjo dvi S. Tomarienės kny
gelės: “Tinginė ir Darbštutė” ir 
“Paskendusi pilis”. Greitu laiku 
turi pasirodyti (vėliausiai šie
met): “Lapė Snape”, “Pelytė Ge- 
ležytė”, “Karalaitis ir lelija”, 
“Jūratė ir Kastytis”, “Darbščioji 
Dailutė”; J. Narūnės “Miško 
viešnia” ir “Stebuklingoji dūde
lė”. Knygelių kaina — tik po $1.

Dėl labai mažo skaitytojų skai
čiaus vaikų knygelės išleidžia
mos mažu tiražu. Teko patirti, 
kad rašytojas, parašęs knygelę, 
dažnai nesuranda leidėjo. Atsa
kymas trumpas ir aiškus: vaikų 
knygelės ne tik neduoda pelno 
dėl mažo tiražo, bet dažniausiai 
tik nuostolius. Tai rašytojui be
lieka: knygelę padėti į archyvą, 
laukti šviesesnių dienų, išleisti 
savo lėšomis, galiausiai... nebe
rašyti. Atsižvelgiant į visa tai. ar 
nederėtų mūsų parapijų knygy
nams vaikų literatūrą * platinti 
atsisakant pelno arba jį su
mažinti iki minimumo?

Knygelės nerecenzuojamos
Anąkart, bevesdama savo ma

žąją į jaunučių choro repeticiją, 
girdžiu lietuviško knygyno vedė
ją V. Aušrotą garsiai skaitantį 
vienam tautiečiui: “Šunys loja, 
gaidžiai gieda, mėnuo į pakalnę 
rieda, aušra dairosi už lango. 
Muzikantai, baigę tango...” 
Stabtelėjau nustebusi. Rodos, 
perkame visas vaikų knygeles ir 
atidžiai seku kultūrines kronikas 
spaudoje, bet šitie žodžiai man 
negirdėti... Pasiteirauju. Kny
gelės vardas “Tėviškėlę aš re
giu”, išleista 1968 m. Nepažįsta
mas man ir knygelės autorius 
Pranas Imsrys. Nusinerkame. 
Kaina—tik $1. Jau kelintas mė
nuo platinamos dvi S. Tomarie
nės knygelės: “Tinginė ir Darbš
tutė” bei “Paskendusi pilis”. Re
cenzijų apie jas irgi neteko skai

tyti. Mačiau parapijos knygyne 
puikią paaugliams knygą “Bal
tasis Stumbras”. Jei man nebūtų 
tekę šios knygos tęsinius skaityti 
“Mūsų Lietuvoje”, tai taip ir ne
būčiau apie ją nieko žinojusi. O 
ši knyga yra nepaprasta savo tu
riniu. Ten taip patraukliai, leng
vu stiliumi rašoma apie mūsų 
kunigaikščius, pilis, vaidilas, me
džiokles, mūšius, vaikus ir t.t. ši 
knyga labai pagaunančiai at
skleidžia visą mūsų praeities ro
mantiką — jos grožį, garbę bei 
anų laikų gyvenimo būdą. “Bal
tuoju stumbru” žavėsis visi — 
dideli ir maži, ypač ją pamils pa
augliai, kuriems ji ir yra skirta. 
6 apie šią puikią knygą, kad ir 
premijuotą, net recenzijos nete
ko skaityti. Kai pasirodo suaugu
siems nauja knyga, tuoj atsiran- 
ra ir recenzija, kartais net kelių 
autorių. Vienas rašo viename 
laikraštyje, kitas kitame. Į Š. 
Ameriką suplaukė, galima saky
ti, beveik visi pokario šviesuo
liai. Neveltui mums pavydi P. 
Amerikos lietuviai, sakydami: 
“bepigu jums veikti... ’’ Nejau
gi neturime recenzentų vaikų li
teratūrai? Jei turime, dėl Dievo 
meilės, kur jie? Kreipiamės į 
vaikų literatūros recenzentus, 
nes šioje srityje jaučiama didžiu
lė, nepateisinama spraga ir 
skriauda. Juk kaip gi skaitytojas 
sužinos apie naują knygą, jei ne 
per recenzijas? Argi knyga tik 
tam teparašyta, kad būtų spau
dos puslapiuose trumpai apibū
dinta “Atsiųsta paminėti” skil
tyse? Net nevisi laikraščiai tei
kiasi adresą pažymėti, tuo būdu 
užkirsdami skaitytojui kelią kny
gą įsigyti. Čia ir vėl kyla klausi
mas, ar knyga parašyta tam, kad 
ji būtų nepasiekiama, kad rei
kėtų jos visur medžioti bei j ieš
koti? Jeigu neatitaisysime šių 
netobulumų, kurie apsunkina

STUDENTV SIMPOZIUMAS

TAUTINIŲ GRUPIŲ ATEITIS
Tautinių grupių kultūros atei

tis Kanadoje — tokią temą pasi
rinko savo simpoziumui Hamilto
no McMaster universiteto lietu
viai s t u d e n t a i. Jie tą sim
poziumą skyrė daugiausia mūsų 
studijuojančiam ar besimokan
čiam aukštesnėse mokyklose lie
tuviškam jaunimui, kurio, deja, 
labai ir labai pasigendam. Gal 
trūko stipresnės reklamos, gal to 
sekmadienio popietė buvo užim
ta kitų organizacijų susirinki
mais. Visdėlto įdomios diskusi
jos buvo vertos dėmesio čia au
gančio jaunimo.

Puikioj Gilmour salėj simpo
ziumą atidarė “McMaster 
Lithuanian Club” (taip buvo įra
šyta pakvietime) pirm. S. Mar- 
tinkutė, pakviesdama moderato
rium L. Kossarą, Kanados etni
nio meno tarybos direktorių, ir 
nariais — sociologijos profesorių 
Hornosty, A. Kleban — McMas
ter un-to ukrainiečių studentų 
klubo pirmininką, J. Ozols — 
Latvių Jaunimo S-gos pirminin
ką, Joė Williams (Juozą Viliamą) 
— II kurso mechaninės inžine
rijos studentą.

Diskusijos įvadą padarė L. 
Kossaras, paimdamas pereitų 
metų gruodžio 13—15 d. d. tau
tinių grupių konferencijos To
ronte svarstytus klausimus, įdo
mesnes ištraukas iš buvusių pas
kaitų ir pan. Jis pareiškė: a. pir
moji konferencija bus akstinu 
sekančioms; b. gal paruoš dirvą 
sudaryti mažumų komitetui; c. 
turėtoji konferencija atkreipė 
Kanados spaudos, televizijos ir 
radijo dėmesį; d. prieš 10 metų 
nebuvo įmanoma ją sušaukti, nes 
tuo metu dar neturėta stiprių in
telektualiniu jėgų. Simpoziumo 
nariai dėstė savo* nuomones.

J. Ozols: Mes turim įsijungti 
Kanados gyveniman, tačiau šis 
kraštas turi priimti daugiatautę 
kultūra.

J. Williams-Viliamas: Aplan
kiau pereitą vasarą Europą ir 
galiu pasakyti kas anapus galvo
jama apie Kanadą... nieko! 
Kraštas politiškai atsilikęs, mū
sų valstybinė kalba yra prancū
zų, taigi ir kultūra prancūziška! 

knygos įsigijimą, dejuosime ir 
toliau dėl mažo skaičiaus skaity
tojų ir vis dar mažėjančio.

Baigiant norisi priminti ir J. 
Narūnės Pakštienės knygelę 
“Gintarėlę”, kuri yra viena iš 
gražiausiai ir gausiausiai ilius
truotų knygų vaikams. Ir pati 
pasaka labai ž*avi savo lietuvišku
mu. “Gintarėlę” turime net ke
turiomis kalbomis: lietuviškai, 
ispaniškai, vokiškai ir angliškai. 
Anglų kalba šios knygelės nete
ko matyti mūsų parapijų knygy
nuose, nors ji rekomenduojama 
kaip reprezentacinė. Mūsų vai
kai, lankydami amerikiečių-ka- 
nadiečių mokyklas, draugauja 
su vietiniais vaikais — eina į jų 
gimtadienius, kurių pasitaiko ne
mažai metų laikotarpyje. Eidami 
nuneša kokią nors dovanėlę. Ko
dėl ta dovanėlė negalėtų būti 
pvz. kad ir mūsų “Gintarėlę”? Ji 
■ne tik supažindins svetimtau
tį vaiką su lietuviška pasaka, bet 
ir su jos puikiomis iliustracijo
mis. Turime taip pat anglų kal
ba mūsų gabiojo rašytojo Vyt. 

' Tamulaičio knygą, deja, nevai
kiškos, netinkamos iliustracijos 
sumažina šios puikios knygos pa
trauklumą. Jau metas mesti gar
binus visokias svetimybes ir ver
tinti daugiau savąsias vertybes.

Regina Kutkienė
Red. pastaba. Autorė kelia 

pagrįstą susirūpinimą lietuviška 
vaikų literatūra, kalbėdama 
apie recenzijas, autorė kiek 
pertempia. Pvz. jos pabrėžiamas 
“Baltasis stumbras”, parašytas 
Gintarės Banaitytės-Ivaškienės, 
buvo gana plačiai recenzuotas 
“TŽ” 1967 m. 14 nr. ir kituose 
laikraščiuose. Pr. Imsrio “Tėviš
kėlę aš regiu” nekartą buvo mi
nėta “TŽ” kronikose ir pažymė
ta tikroji jo pavardė. Patirtis 
rodo, kad laikraščių skaitytojai 
daug ko nepastebi.

A. Kleban: Gimę žemės ūkio 
apylinkėj žmonės nelabai kreipia 
dėmesį į kalbą, nors savo kultū
rinius papročius ilgiau išlaiko už 
miesto gyventojus.

Prof. Hornosty priima daugia
tautę kultūrą, tačiau priminė, 
kad Kanadoj stipriai auga pra
monė. Iki 1931 m. anglai ir žy
dai vyravo pramonėj, greičiau
siai jie tebyvyrauja ir šiandien. 
Jie nesidalina lygiai su kitom 
tautom politiniame ir kultūrinia
me gyvenime. Daugiatautė kul
tūra praktiškai nėra įgyvendina
ma. Didesnės grupės gali savo 
kultūrą kiek plačiau išvystyti, 
bet mažosios — ne. Be to, ku
riamos mišrios šeimos. Jose dvie
jų skirtingų tautybių kultūra 
antroj ar trečioj kartoj visiškai 
dingsta — įsijungia į prancūziš
ką (Kvebeko prov.) ar anglišką 
kultūrą. <

J. Williams: Praėjusią vasarą 
lankiausi Lietuvoj. Ten mačiau 
šokant tautinius šokius, bet taip 
pat mačiau studentus, šokančius 
moderniškiausius šokius, ir ilga
plaukius vyrus.

A. Kleban: Neturi reikšmės 
mišrios vedybos. Jeigu mane na
muose tėvai užaugino ukrainie- 
tiškoj dvasioj, aš savo kultūrą ir 
toliau puoselėsiu.

Prof. Hornosty: Neįmanoma iš
laikyti savo kultūrą. Aš esu ant
ros kartos ukrainietis, vedęs ne
savo tautybės gyvenimo draugę. 
Mano vaikai nekalba ukrainie- 
tiškai. Kai vaikai įsijungia į Ka
nados gyvenimą, išsijungia iš 
namu gyvenimo.

J. 'Williams: Lietuvos studen
tai net nežino, kad užsienyje gy
vena lietuviai, ir jais visiškai ne
sidomi.

J. Ozols: Aš susirašinėju su 
Latvija. Jie, anapus geležinės už
dangos, prašo, kad mes kuo dau
giausia skirtume laiko laisvės ko
vai, supažindintume Kanadą ir 
JAV su nepriklausomos Latvijos 
gyvenimu, kultūra. Tuo keliu ei
dami mes ir išlaikysim savo kul
tūra šiame krašte.

Iš lietuvių diskusijose dalyva
vo: J. Williams, sr., A. Voiungy- 
tė, S. Martinkutė, S. šopytė, kuri

Senieji ateiviai įrodė savo at
sparumą lietuvybės ugdyme, atė
jo laikas naujiesiems tai įrodyti.

Tautinė kultūra yra viena ryš
kiausių tautinės gyvybės žymių. 
Kol ji yra gyva ir stipri, tol ne
gresia pavojai būti užlietai sve
timos kultūros užnašomis. Ta
čiau tautinei kultūrai silpstant, 
tolydžio silpnėja ir tautinė gyvy
bė. Tautinė kultūra yra didi tau
tos vertybė, o kiekviena vertybė 
yra visad branginama ir saugo
ma. Ir mums išeivijoje viena 
brangiausių vertybių yra lietu
vių tautos dvasinė kultūra, šimt
mečiais ugdyta ir mums perteik
ta tėvų bei protėvių iš kartos į 
kartą. Todėl mums rūpi ne tik 
išlaikyti tą brangų turtą Lietu
vai ir mums patiems, bet ir jį 
ugdyti bei puoselėti. Mes sten
giamės tą tautinę kultūrą išlaiky
ti ne tam, kad izoliuotume save 
nuo kitų, bet kad savo augšto ly
gio kultūriniais laimėjimais pra
turtintume ir gyvenamo krašto 
kultūrą. Normaliose sąlygose 
valstybė globoja ir remia tautine 
kultūra besirūpinančias organi
zacijas bei įstaigas, bet visai ki
tokioje padėtyje yra išeivijos 
kultūrinis gyvenimas. Čia jau pa
tys išeiviai turi rūpintis savo tau
tinės kultūros išlaikymu, jos ug
dymu.

Mažamokslių gajumas
Reikia pastebėti, kad lietuviai 

pasižymėjo tautiniu gajumu ir už 
Lietuvos ribų, čia ryškiu pavyz
džiu yra JAV (manau, tą atrastu
me ir Kanadoje) lietuviai. Kai 
kitų tautų ateiviai greitai įsilie
jo į amerikinį gyvenimą ir netru
kus nutautėjo, tai mūsuose ran
dame net trečios kartos susipra
tusių lietuvių, gražiai tebekal
bančių savo tėvų kalba. Kaiku- 
rios organizacijos, pvz. fraterna- 
liniai susivienijimai, jau yra at
šventę 83 metų veiklos sukaktis. 
Tenka stebėtis, su kokia ener
gija dažniausiai mažamoksliai ir 
mažaraščiai ūkininkaičiai steigė 
■įvairiausias organizacijas, kūrė 
parapijas, savas mokyklas, orga
nizavo chorus, išvystė plačią te
atrinę veiklą, leido laikraščius, 
knygas ir nesigailėjo aukų remti 
visa, kas buvo surišta su lietuvy
bės išlaikymu.

Ilgainiui tas gajumas kiek ap
silpo, bet po antrojo pasaulinio 
karo atsiradusi nauja tremtinių 
banga tą veiklą vėl pagyvino, 
nors nepakankamai, nes perlęng- 
vai pasidavė patogumų vilio
nėms. Dėlto humoristas Antanas 
Gustaitis ir rašė: “Dainavau, Tė
vyne, be tavęs pražūsiu. Su ta
vim gyventi ir numirt smagiau, o 
dabar pririjęs turkinų ir džiūsų, 
negaliu . ištarti ką tąsyk sa
kiau ...”

Džiuginantys reiškiniai
Nors ir liūdni reiškiniai aplink 

mus sukaliojasi, tačiau turėdami 
Lietuvių Bendruomenę ir šalia 
jos kilnių organizacijų, galime ti
kėtis, kad kova su besiveržian
čiom' svetimybėm į mūsų tarpą 
bus ilga. Apsižvalgę matome, 
kad daugelyje lietuvių kolonijų 
veikia chorai, augšto lygio tau
tiniai ansambliai — “Varpo” To
ronte, “Dainavos” Čikagoje, 
“Čiurlionio” Klevelande. Ren
giamos dainų ir tautinių šokių 
šventės, Čikagoje net statomos 
operos, vienur kitur esama teat
riniu sambūrių, įvyko net trys 
kultūros kongresai, gana plačiai 
išsišakojęs lituanistinių mokyklų 
tinklas, veikia lituanistinis insti- 

Eliza Tamošaitienė deklamuoja 
Maironio "Čičinską" per Vasa
rio 16 minėjimą Maince, V. Vo
kietijoj

pažymėjo, kad kitos tautybės su
silaukia Kanadoj naujų imigran
tų, tad joms lengviau išlaikyti 
savitą kultūrą. Jos tėvai yra at
vykę prieš 20 metų iš Lietuvos, 
o iš to krašto naujų ateivių be
veik neatvyksta.

Apie tautinių grupių kultūros 
ateitį Kanadoj susirinkusieji ne
padarė jokių išvadų.

K. Baronas

JUOZAS BUBELIS 

tūtas, turime gal net perdaug iš
sikerojusią spaudą, išleistą Lie
tuvių Enciklopediją, dabar ruo
šiamą lituanistinę enciklopediją 
anglų kalba ir 1.1.

Grėsmingi pavojai
Visa tai mus džiugina, bet rū

pesčiams nėra galo. Pavojai lie
tuvybei čia ir tėvynėje yra grės
mingi. Dažnai dėl pačių tėvų kal
tės vaikai, palikę nuošaliai nuo 
lituanistinių mokyklų, vėliau ir 
lietuviškųjų organizacijų, tolsta 
nuo lietuvių ir neretu atveju 
tampa lietuvių beraščiais. To
kiems jaunuoliams jau darosi 
nebesmagu dėtis į jaunimo orga
nizacijas, vėliau į Lietuvių Bend
ruomenę, nes nebemoka kaip 
reikiant reikštis ir mintyti lietu
viškai, nebesugeba parašyti su
sirinkimo protokolo ar kurio ki
to rašto. Nebesusigaudo jie ir 
pagrindiniuose Lietuvos istori
jos, lietuvių literatūros klausi
muose, nebeseka ir kitų lietuviš
kų svarbių rūpesčių, todėl ir 
augštosiose mokyklose, iškilus 
Lietuvos reikalus liečiančiam 
klausimui, nebesugeba pateikti 
užklausėjui reikiamų informaci
jų. (Tų nenormalumų apraiškas 
aprašė dr. A. Budreckis “Dirvo

Stalinas valdė užmerktomis akimis?
Šolochovas parašė romaną, kuriame siekia pateisinti Kremlių 

PR. ALŠĖNAS

“New York Times” pranešimu 
iš Maskvos, “Pravda” kovo 12 d. 
pradėjusi spausdinti Michailo A. 
šolochovo ilgo romano kaiku- 
riuos skyrius. Juose kalbama, 
kad Stalino akys buvusios “už
merktos” prieš visus nelegalius 
suėmimus, kuriuos vykdęs slap
tosios policijos šefas II D. karo 
išvakarėse.

Rašytojas šolochovas, dabar 
einąs 63 metus, yra senas kūrė
jas. Jis — “Tyliojo Dono” auto
rius ir Nobelio premijos laurea
tas. Dabar spausdinamą romaną 
“Jie kovojo už savo tėvynę” rašė 
nuo 1943 m.

Iš “Pravdos” prierašo maty
ti, jog M. A. šolochovas gavęs 
partijos leidimą išleisti pilną ro
mano tekstą. Rankraštis, atro
do, buvo cenzūros sulaikytas 
dėl kontroversinių vietų apie 
Staliną, jo pradinius nepasiseki
mus kare ir apie sovietines dar
bo stovyklas.

Kovo 12 d. prabilo ir sovietų 
spaudos agentūra TASS, praneš^ 
dama, kad šolochovo romanas 
bus plačios apimties veikalas — 
trijų tomų.

Pirmajame romano fragmen
te pasakojami įvykiai iš 1941 
m. gegužės mėnesio, t. y. vieną 
mėnesį prieš vokiečių invaziją. 
Esą mašinų ir traktorių fabriko 
darbininkas Nikalojus Strelco- 
vas gavo žinią, kad jo brolis, 
raudonosios armijos generolas, 
esąs paleistas iš kalėjimo, kur 
praleido penkerius metus. Strel- 
covas paprašo fabriko direkto
rių automobilio atsivežti broliui 
iš geležinkelio stoties. Direkto
rius, gerai žinodamas apie 1930 
metų ir vėlyvesnius karininkų 
teismus bei daugelio jų įkali
nimą ir ekzekucijas, labai nu
džiunga sužinojęs apie šio gene
rolo paleidimą iš kalėjimo. Tarp 
direktoriaus ir Strelcovo įvyks
ta šis pokalbis:

— Kodėl jūsų brolis buvo pa
leistas?

Šolochovas taikosi prie nūdienių 
sovietu valdovų ir dažnai kriti- 
kuoia tuos, kurie nenori sutikti 
su Kremliaus politika. Jis smar
kiai savo laiku puolė ir rašyto
ją Pasternaką, taip pat Nobelio 
premijos laimėtoją, už jo “Dr. 

J., 1 , — draugo Stalino živago”. Pr. Alšėn^

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmJB. Į

— Turbūt pripažino, kad bu
vo nubaustas be pagrindo, ir pa
leido.

— Ar tu tikrai taip manai?
— Kaip aš galėčiau manyti 

kitaip?
— Mano nuomone, — tarė di

rektorius.

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

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLES, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO

METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.

I—lOME OWHMS

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

ISIS* ’XlnW

je” kovo 5 d. laidoje — “Tėvų ir 
jaunimo pareiga tautai”).

Finansinė atrama
Daugelis mūsų tautinių rūpes

čių būtų lengvai išsprendžiami, 
jei turėtume pakankamai lėšų. 
Bendruomenė, turėdama dau
giau piniginių išteklių, galėtų 
pasirūpinti atitinkamomis patal
pomis jaunimui, geresnėmis ir 
patrauklesnėmis lituanistinėmis 
mokyklomis, knygynėliais ir 
spauda, vaizdinėmis priemonė
mis, geresniais vadovėliais. 
Stambesnių darbų finansavimu 
turėtų pasirūpinti* Kanados Lie
tuvių Fondas ir Amerikos Lietu
vių Fondas. Pirmasis vis dar te
besiekia sukaupti $100.000, o 
antrasis — milijoną dolerių. 
Tiek pirmasis, tiek ir antrasis 
fondas jau pasiekė daugiau, ne
gu pusę savo nustatytos ribos, ta
čiau dar toli iki galo. Todėl la
bai svarbu kiek galint greičiau 
įgyvendinti tų fondų tikslą — su
telkti, reikiamas sumas pinigų. 
To darbo turime imtis visuotinai 
ir skubėti jį atlikti. Netarkime, 
kad vis nėra atliekamo pinigo. 
Fondai sudaromi ne iš atliekamo 
nereikalingo pinigo, bet iš lietu
viškos širdies, iš lietuvybės rei
kalo supratimo bei aukos.

akys pradeda truputį ti...
— Ar tu, Nikalojau, pagaliau, 

žinai, — po trumpos pauzės tę
sė direktorius, — jog draugas 
Stalinas ligi šiol valdė kraštą už
merktomis akimis?

— Atrodo, kad taip ...
— Nevisą laiką, — tęsė toliau 

direktorius, — bet ypač nuo 
1937 m.

— Ką mes galėtumėm apie 
tai tiksliau pasakyti, ypač žiū
rėdami iš šios vietos — mūsų 
darbovietės?... Ar draugas di
rektorius. norėtumėt pasakyti, 
jog draugas Stalinas net penke
tą metų buvo aklas, o dabar 
staiga praregėjo?...

— Kartais ir taip atsitinka,
— prasitarė direktorius.

— Bet aš į stebuklus netikiu,
— pasakė Nikalojus.

— Aš taip pat į juos netikiu. 
Bet kaip tada išaiškinti jūsų 
brolio bylą? Buvo laikas, kai-, 
Stalinas į viską žiūrėjo Ježovo 
akimis. Ar nebuvo taip? Gi da
bar jis žiūri Berijos akimis ir, 
galimas daiktas, truputį prare
gi. Ar ne? — dėstė direktorius..

Nikalojus I. Ježovas buvo 
NKVD galva nuo 1936 iki 1938 
m., kai vyko įkalinimai ir eg
zekucijos, ypač raudonosios ar
mijos karininkų. Pagaliau 1939 
m. ir pats Ježovas Stalino įsa
kymu buvo suimtas ir nužudy
tas. Ji pakeitė Lavrenti jus Be
rija, kuris buvo nužudytas, sa
koma. paties Chruščiovo, kovoj 
dėl valdžios 1953 m.

Iš paskelbto apysakos pirmo
jo fragmento dar nematyti galu
tinio šolochovo sprendimo Sta
linui, tačiau jau iš pirmųjų 
užuominų galima spėti, kad au
torius siekia pateisinti Staliną, 
didžiąją dali kriminalinių veiks
mu suversdamas policijai.

Buvęs premjeras Chruščiovas 
savo apkaltinime Staliną laikė 
pačiu didžiausiu anos eros kal
tininku. Dabar, atrodo, reikia 
dalyką švelninti. Ir rašytojas
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ATŽYMĖTAS J. KUBILIUS
Maskvinio augščiausiojo sovieto 

prezidiumo pirm. N. Podgomas ir 
sekr. M. Georgadze š. m. kovo 13 <L 
įsaku suteikė “socialistinio darbo did
vyrio” vardus kelioms dešimtims 
labiausiai pasižymėjusių mokslininkų, 
jų tarpe ir Vilniaus universiteto rek
toriui Jonui Kubiliui, matematikui, 
vilniškės Mokslų Akademijos nariui. 
Paklaustas apie ateities planus ir pa
siektus laimėjimus, “Tiesos” kovo 14 
d. laidoje jis aiškino: “Lietuvoje aš 
labiausiai vertinčiau tikimybių teori
jos tyrimus. Topologijos tyrimai tik 
pradedami, turime labai mažai spe
cialistų, bet juos jau ruošiame. Spren
džiamos ir kibernetikos problemos. 
Pažymėtini darbai iš matematinės lo
gikos, operacijų tyrimo, taikomosios 
matematikos. Be abejo, su laiku atsi
ras ir daug naujų krypčių, kurias tu
rėsime įrašyti į Lietuvos matemati
kos istoriją. Kalbant apie Lietuvos 
mokslą apskritai, gražių laimėjimų 
yra pasiekę elektrochemikai, puslaidi
ninkių fizikos tyrinėtojai. Reikia pa
minėti fizikus teoretikus ir šiluminės 
fizikos, o taip pat virpesių teorijos 
specialistus. Labai daug yra padarę 
medikai, kurių pirmiausia noriu mi
nėti chirurgus. Įspūdį daro lituanis
tų darbai...” J. Kubilius taipgi pra
sitaria: “Ne visi vienodai žiūri į 
mokslą. Man norėtųsi, kad kuo dau
giau būtų mokslininkų, kurie atsida
vę mokslui ir jam tarnauja, ir kuo 
mažiau tokių, kurie vaikosi rublio, iš
orinio efekto...”

DAILININKAS PASAKOJA
Dail. prof. Antanas Gudaitis savo 

Įspūdžius iš viešnagės JAV pasakoja 
“Gimtojo Krašto” 11 nr. paskelbtame 
pasikalbėjime su vyr. red. pavaduoto
ju J. Lukoševičium. Į akis jam krito 
mažas knygų skaičius aplankytų lie
tuvių butuose, bet juose dažnai užtin
kami dailininkų paveikslai buvo ma
lonus reiškinys. Paminėjęs netikėtą 
susitikimą mažėjuje su rašytoju An
tanu Vaičiulaičiu, prof. A. Gudaitis 
vėl grįžta prie dailės ir dailininkų: 
“Suprantama, mane labai domino 
bendraamžiai, vyresnioji karta, bet 
labiausiai — tie, kuriuos pavadinčiau 
viduriniosios kartos atstovais: pradė
ję studijuoti Lietuvoje, o baigę jau 
Vokietijoje ar Jungtinėse Valstijo
se...” Pastarųjų grupės būdingu ats
tovu prof. A. Gudaitis laiko dail. V. 
Igną, kurio dirbtuvėje jam teko lan
kytis: “Tai gabus dailininkas, kuris 
mokėsi Vokietijoje, formavosi Jung
tinėse Amerikos Valstijose, bet vis 
tik jaučia savo liaudies meno moty
vus. Ne atsitiktinai jis prasitarė:
— O, kad taip padirbėjus Lietuvos 
kaime. — Igno darbuose, pasakyčiau, 
jauti savotišką liaudišką dainingumą
— štai matote, plokštelės su lietuvių 
liaudies dainomis — siųsiu jam, ma
nau, kad nemažai padės tapant... 
Norėčiau dar paminėti R. Viesulą, 
kurio darbų parodos rengiamos jau 
įvairiose šalyse, ir K. žoromską, ir 
K. Varnelį, ir K. Zapkų. Deja, jau
niausios kartos — trisdešimtmečių — 
lietuvių dailininkų Amerikoje nesu
tikau. Ir aš nežinau, ar ta jauniausio
ji karta iš viso bus...” Prof. A. Gu
daitis taipgi primena skaitytojams 
dailininkus A. Galdiką, V. K. Jonyną, 
V. Petravičių, V. Vizgirdą, A. Valeš- 
ką ir J. Rimšą, apgailestaudamas, kad 
su V. K. Jonynu ir A. Galdiku netu
rėjo progos susitikti, nes pirmasis bu
vo išvykęs, o antrasis pervėlai pakvie
tė j Brooklyną. Vilniaus dailės muzė- 
jui savo kūrinį dovanojo Jonas Rim
ša, o kiti dailininkai — grafikos dar
bų.

MUZIKO ĮSPŪDŽIAI
“Gimtojo Krašto” 10 nr. skaitytojus 

su prof. Juozu Žilevičium supažindi
na ji aplankęs ekskursijos dalyvis pia
nistas Dainius Trinkūnas, Vilniaus M. 
K. Čiurlionio vidurinės meno mokyk
los direktorius ir konservatorijos vyr. 
dėstytojas. Priminęs prof. J. Žilevi
čiaus kūrybinį įnašą, ilgiau stabteli 
ties jo muzikologine veikla, Čikagos 
Jaunimo Centre suorganizuotu lietu
vių muzikologijos archyvu: “Trumpa
me straipsnyje neįmanoma suminėti 
tų tikrai neįkainojamų vertybių, ku
rias prof. J. Žilevičius kruopščiai 
saugo, čia išeivių ir Lietuvos muzi
kinio gyvenimo apžvalgos, kompozi
torių rankraščiai, plokštelės, magne
tofoninės juostos, straipsniai, recen
zijos, periodika, plakatai, koncertų 
programos, nuotraukos, įvairių tautų 
atstovų atsiliepimai apie lietuvišką 
muziką, jos kūrėjus bei atlikėjus ir 
t. t — žodžiu, daugybė unikalių, tu
rinčių nepaprastai ’didelės reikšmės 
lietuvių kultūros istorijai vertvbių. 
Ir tik godžiai pasinerdamas į šiuos 
kruopščiai surūšiuotus ir su meil? 
prižiūrimus turtus, pradedi nepaste
bėti, kad ir patalpos archyvui — 
ankštokos, ir techniškos pagalbos ger
biamam profesoriui reiktų tikrai di
desnės. Linkint Juozui Žilevičiui il
giausių metų, norisi pasakyti — ačiū 
už didelį darbą lietuvių kultūrai...” 
D. Trinkūnas taipgi praneša, jog Vil
niaus konservatorijos dėstytojai pa
tikrins prof. J. Žilevičiaus Gargžduo
se patikto rinkinio likimą. Galimas 
dalykas, f evisi rinkinio eksponatai 
sudegė* karo metu, kaip prof. J. Ži
levičius yra linkęs manyti.

SUVENYRU PARODA
Lietuviškų suvenyrų paroda bus 

atidaryta gegužės 5 d. R. Berlyne, So
vietų Sąjungos Ir R. Vokietijos drau
gystės centriniuose rūmuose. Dau
giausia vietos Šoje parodoje numa
toma skirti gintarui, jo dirbiniams,
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suvenyriniams pramonės įmonių gami
niams, “Minties” ir “Vagos” leidyklų 
knygoms. Priesaliuose bus surengtos 
meninės fotografijos ir grafikos dar
bų parodėlės. Lankytojams taipgi ža
dama parūpinti lietuviškos muzikos ir 
dokumentinių filmų. Paroda truks 
iki birželio 29 d., o tada ji bus per
kelta į Ehrfurto miestą.

PAAUGLIŲ POKŠTAI
“Komjaunimo Tiesos” pranešimu, 

1968 m. lapkričio 28 d. vieno Vilniaus 
Antakalnio g-vės gyventojo garaže 
kilo gaisras. Šoko žmogus į telefono 
būdelę gaisrininkų šaukti — nėra ra
gelio. Visose aštuoniose Antakalnio 
g-vės telefono būdelėse nebuvo rage
lių. Pasirodo, ragelius nuplėšė Vil
niaus politechnikumo moksleiviai — 
Kęstutis Liogė, Gražvydas Stražnic- 
kas ir XXXI vidurinės mokyklos 
moksleivis Algis Bruzgelevičius. “Eg
lutėje” už gautus stipendijų pinigus 
išgėrę keletą bonkų alaus, dvi bonkas 
vyno ir pusę litro degtinės, jie pa
skelbė donkichotišką kovą telefono 
būdelių rageliams. Už lietuvius dides
nę drąsą pademonstravo A. Denisen
kos suorganizuota Vilniaus elektro
mechanikos technikumo moksleivių 
gauja, kuriai priklausė Borisas Lei- 
feris, Viktoras Archipovas, Valenti
nas Korotkevičius, Viačeslavas Ka- 
pusta ir Vladimiras Juškevičius. Jie 
būdelėse nuplėšdavo visą telefono 
aparatą ir iš jo iškrapštydavo kapei
kas. “Tiesos” pranešime iš teismo sa
lės kalbama apie liūdnesnius dalykus. 
Varėnos rajono liaudies teismas dve
jiem metam nepilnamečių darbo ko
lonijoje uždarė J. Jaruševičių už Ne
ries kolchozo parduotuvės ir Gūdžių 
kaimo krautuvės sandėlio apiplėšimą. 
Kauniečiai V. Astrauskas ir B. Lila, 
pasisėmę drąsos degtinėje, ištuštino 
miesto maistprekybos kioską, kuro 
kontoros talonų pardavimo būstinę. 
V. Astrauskas gavo dvejus metus, B. 
Lila — pusantrų metų nepilnamečių 
darbo kolonijoje.

KARO PALIKIMAS
Telšių Pasvaigės g-vėje, ruošdamas 

žemkase griovį kanalizacijos vamz
džiams, A. Ričkus aptiko surūdijusį 
artilerijos sviedinį. Karininko A. Fe- 
dorovskio vadovaujamas pionierių da
linys su minų jieškikliais čia rado 84 
artilerijos sviedinius. Jie buvo nu
vežti už miesto ir susprogdintu Karo 
laivyno narai jau ištisą mėnesį po 
Arimaičių ežero ledu Radviliškio ra
jone “žvejoja” vokiečių aviacijos 
skeveldrines minas, kurių iki šiol bu
vo ištraukta^ ir sunaikinta daugiau 
kaip 900. Arimaičių ežeras yra popu
liari vasarvietė, kur poilsiautojų be
veik ketvirtį šimtmečio tykojo mir
tis. Minų pašalinimo darbą sunkina 
gilus dumblas ežero dugne.

CUKRAUS FABRIKAS
Pagal Maskvos “Giprosachar” pro

jektavimo instituto paruoštus planus 
Kėdainiuose statomas stambiausias 
Lietuvoje ketvirtasis cukraus fabri
kas. Per parą jis cukrumi pavers 15. 
000 centnerių cukrinių runkelių. Ka
dangi sekančiais metais yra Lenino 
šimtasis gimtadienis, savaime supran
tama, gamykla darbą turės pradėti 
šios sukakties išvakarėse, nes sovieti
nė planavimo sistema net ir gamybi
nių planų neįstengia atskirti nuo pro
pagandos. V. Kst.

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

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

MI 83100 ANCASTER, ONT.

kiyiPUT rad|o& IMlIUlI I TELEVISION
SALES & SERVICE

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

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE, ZENITH 
BENDROVĖMS

. * Parduodame radijo aparatus, paprastus ir spalvotus te
levizijos priimtuvus, stereo, elektrines krosnis, šaldytu
vus, skalbimo, džiovinimo mašinas ir kt.

- Parduodame visus elektrinius aparatus, kaip lygintuvus 
(prosus), keptuves, valymo bei blizginimo mašinas ir kt.

• Taisom radijo aparatus stereo, televizijos priimtuvus 
į patefonus ir kt

Savininkas ALGIS (AL) PIL^ PAITIS

HAMILTONO LIETUVIU KREDITO

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

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius ir 
perlaidas (money orderius). Užtikrintas indėlių saugumas. Kapi
talas — virt $l,6H,0M.00.

D^rho valandos:
pirmadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
antradieniais 9.30 — 5 v. p.p.
trečiadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
penktadieniais 9.30 — 8 vaL vak. 
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.

Mokame nž:
depozitus ...  ___ 5%
šėrus ....... .......—;___5,5%
terminuotus indėlius ___ 6%
Duodame:
asmenines paskolas iš ..„„....9% 
nekiln. turto paskolas iš. 8%%

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras dainuoja G. Veličkos 
pjesėje "Žydintis vasaros vėjas", kuri jau buvo suvaidinta Hamil
tone ir Toronte Nuotr. S. Dabkaus

HAMILTON’"
SKAUTŲ TĖVŲ IR RĖMĖJŲ komi

tetas, išrinktas š.m. kovo 2 d., pasi
skirstė pareigom: pirm. Paukštis Al
fonsas, vicepirm. Breichmanas Pet
ras. sekr. Stonkus Zenonas, ižd. Paš- 
kevišius Julius, ūkio reikalams Stu- 
kas Dionizas, parengimų vadovai — 
Gedminienė, Aušrota Algis, nariai — 
Stonkienė Birutė, J. Petkūnas. B.P.

KAZIUKO MUGĖS metu neatsiim
tas fantas - paveikslas nr. 220 (raudo
nos spalvos bilietas). Turintis šį bi
lietą prašomas kreiptis pas L. Bagdo
naitę tel. 385-0041.

KLB HAMILTONO apyl. valdyba 
netolimoje ateityje pradės solidaru
mo įnašo rinkimą. Šis dviejų dole
rių įnašas per metus bus prašomas 
laiškais. Prašome, kas nesumokėjo už 
praeitus metus, kartu atsiųsti už dve
jus metus, t.y. $4. Jūsų jautrus šio 
reikalo supratimas palengvintų val
dybos darbą ir neapsunkintų apsi
lankymu jūsų namuose. Valdyba

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTE pami
nėjo ateitininkai kovo 9 d. iškilmin
gomis Mišiomis, kurių metu mons. 
J. Tadarauskas pasakė pritaikintą 
pamokslą, o moksleiviai ir jaunučiai 
dalyvavo organizuotai su savo vėlia
va. Jaun. Centro salėje skaitė pa
skaitą dr. M. Ramūnienė atskridusi 
iš Otavos. — “šventasis laisva valia,

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS RULAITIS

BALFO DARBUOTOJAI kovo 15- 
16 dienomis buvo suvažiavę Čikagon 
iš visos Amerikos į sukaktuvinį sei
mą. Ši šalpos organizacija, kurios gai
lestingą ranką pajuto nevienas lietu
vis, ypač tremtinių stovyklose, ketu
rioliktame seime paminėjo ir savo 25 
metų sukaktį. Nemažai laiko buvo su
naudota pačiai neesminei daliai — 
sveikinimams. Ilgesnę kalbą seime 
pasakė BALFo garbės pirm. prel. J. 
Končius, ilgametis šios organizacijos 
veikėjas. Jis pažymėjo,. kad BALFas 
per 25 veiklos metus yra išleidęs 
apie 10 milijonų dol., kurių 1 mil. 
suaukojo patys lietuviai, o likusieji 
gauti iš kitų šaltinių. BALFo cent
ro valdybos ižd. A. Senikas pranešė, 
jog šiuo metu BALFas savo ižde 
turi $92,981.04. Seimo metu buvo 
gauta aukų S29,000. Išrinktas BALFo 

pastoviai siekia užsibrėžto tikslo — 
Kūrėjo. Didžiausias šventasis yra ir 
didžiausias didvyris, šventasis bręs
ta iš lėto ir yra visos tautos pastan
gų vaisius. Kiekvienas laikotarpis tu
ri savo blogybes ir taip pat savo did
vyrius. Kai smunka dorovė, atsiran
da dvasios herojų, kurie savo pečiais 
stengiasi pakelti dorą. Ir iš mūsų 
kiekvienas esame pašaukti į šventu- 
tūmą, tik kiekvieno kelias į tai yra 
individualus” — baigė savo turinin
gas mintis viešnia iš Otavos. Dviejų 
veiksmų scenos vaizdelis “Šv. Kazi
miero jaunystės žiedai” — praturti
no minėjimą. Veikalėlį parašė mons.
J. Tadarauskas, režisavo E. Gudins- 
kienė, vaidino: šv. Kazimierą — M. 
Gudinskas, auklę — D. Deksnytė, 
daktarą — K šeštokas, pagundą —
K. Gedrimaitė, jaunuoles — O. El- 
vikytė, R. Ulbinaitė ir A Kezytė, 
piemenėlius — K. Urbonavičius, A. 
Grajauskas ir R. Budininkas, angeliu
kus: R. Pleinytė, M. Masytė ir R. Lu- 
kavičiūtė. Vyr. moksleivės padainavo 
dainų, o pianinu palydėjo R. Klevas. 
Dar pasirodė jaun. moksleivės, pa- 
šokdamos “Noriu miego” ir Šustą. 
Minėjimas baigtas giesme “Marija, 
Marija”. Nuoširdi padėka “Aukurui” 
už dekoracijas ir B. Aušrotaitei su 
drauge už nugrimavimą ir visiems 
atsilankiusiems bei dar neužmiršu- 
siems lietuviškų religinių švenčių. V.

naujas direktoriatas. Dalį kandidatų 
davė politinės grupes — Tautinė 
Sandara, Katalikų Federacija, Tauti
nė Sąjunga, socialdemokratai, o kiti 
išrinkti iš atstovų tarpo. Dauguma di
rektorių liko tie patys. Iš direktorių 
buvo sudaryta centro valdyba, kuri 
irgi nedaug tepasikeitė. Pirmininku 
liko kun. V. Martinkus; nariai: dr. 
E. Armanienė, S. Dzikas, B. Spudie- 
nė, dr. A. Skėrys, A Dzirvonas, A. 
Senikas, J. Bagdonas,

Pirmoji suvažiavimo diena baigta 
banketu šv. Kryžiaus par. salėje (ten 
pat vyko ir seimo posėdžiai), čia 
maloniai visus savo atsilankymu nu
stebino Čikagos arkivyskupas kardi
nolas J. P. Cody, kuris pasakė kalbą. 
Jis pažymėjo, kad BALFas jam yra 
žinomas, nes būdamas Amerikos vys
kupų šalpos komitete jis visada pa
siūlo, kad ir lietuviai iš jo gautų 
paramą; priminė, kad jam gerai pa
žįstamas mokslo dienų draugas dide
lis lietuviu bičiulis kardinolas A. 
Samore. Baigdamas tarė lietuviškai: 
“Tegul Dievas laimina Jus visus, lie
tuviai”.

Bankete perskaityta JAV prez. R. 
Niksono telegrama, kurioje jis svei
kino BALFą. Taip pat kalbėjo JAV 
atstovų rūmų narys Kluczynski, Lie
tuvos gen. konsulas dr. P. Daužvar- 
dis,. kun. V. Martinkus ir kt. Ban
ketą atidarė seimui rengti komiteto 
pirm. A. Dzirvonas, o jam vadovavo 
dr. K. Bobelis. Banketo meninę dalį 
atliko Čiurlionio Ansamblis iš Kleve- 
lando. Tas pats ansamblis pilną kon
certinę programą pateikė sekančią 
dieną Marijos Augšt. Mokyklos sa
lėje. į kurią susirinko daugiau kaip 
1300 tautiečių. Nevisi galėjo patek
ti. Čiurlionio Ansamblis, kuris pirmą 
kartą Čikagoje pasirodė 1950 m. 
“Margučio” surengtame koncerte Ci
vic operos rūmuose (tuomet koncer
to klausėsi virš 3000 žmonių), buvo 
entuziastingai sutiktas ir nemažai da
lykų turėjo kartoti.

CICERO LIETUVIŲ KOLONIJA 
gali pasididžiuoti gausia vysk. M. Va
lančiaus moksleivių ateitininkų kuo
pa, kuri kovo 16 d. turėjo savo me
tine šventę. Kad ši kuopa gerai gy
vuoja ir turi didelį narių būrį, tai 
nuopelnas ilgamečio jos globėjo dr. 
P.Kisietiaus, kuris randa laiko veikti 
ne tik ateitininkų, bet ir kitose lie
tuviškose organizacijose. Si ateiti
ninkų šventė pradėta Mišiomis Sv. 
Antano par. bažnyčioje, o vėliau tę
siama par. salėje. Akademijos metu 
duotas naujų narių įžodis, pakėlimas 
į vyresniuosius narius, pasakytos ke
lios kalbos. Taip pat buvo ir trumpa 
meninė dalis, kuriai vadovavo A. 
Arštikytė. Deklamavo L. šulaitytė, 
A. Prapuolenytės vadovaujama mer
gaičių grupė padainavo, o berniukų 
ir mergaičių grupės kartu deklama- 
vo.

BALZEKO LIETUVIŲ KULTO 
ROS MUZĖJUS vis plačiau atkreipia 
kitataučių dėmesį ir dabar jau yra 
tapęs viena labiausia žinomų vietų 
Čikagoje. Apie šį murėjų neseniai ra-

LONDON, ONT.
VELYKŲ PAMALDOS: 7 vai. ryto 

Prisikėlimas, o paskui pamaldos 9 
v. r. Įprastos sumos 11 vai. nebus. 
Išpažinčių klausoma prieš pamaldas.

J. G. DIEFENBAKERIO LAIŠKAS. 
Apylinkės pirmininkas Z. Paulionis 
iš buv Kanados min. pirmininko ir 
opozicijos vado J. G. Diefenbakerio, 
P.C., Q.C., M.P., gavo laišką, kuria
me šis dėkoja savo ir žmonos vardu 
už šventinius sveikinimus, pareikštus 
Lietuvių Bendruomenės vardu ir ra
šo: “I am deeply indebted to you 
for the expression of your generous 
sentiments. I have a deep and abiding 
admiration for Canadians of Lithu
anian origin, whose dedication to 
freedom has earned for them an 
imperishable place in the annals 
of free men.”

KAZIUKO MUGĖ, rengta S. Dau
kanto vietininkijos, gražiai pavyko, 
įvyko skautų sueiga, o po jos — 
jaunųjų pasirodymas ir džiuginančios 
pramogas vaikučiams. Seimininkės 
susirinkusius gardžiai pavaišino.

JAUNIMO SĄSKRYDIS įvyks Lon
done balandžio 26 d. Centennial Hall 
per sportininkų koncertą-balių. Virš 
50 gražiausio Klevelando jaunimo, 
susispietusio į šauniąją “Grandinė
lę”, atvyksta atlikti pasigėrėtino 
grožio programos. Prie jų prisijungs 
Londono ir plačių apylinkių jauni
mas, o taip pat žada atvykti iš mū
sų didžiojo kaimyno Detroito ir 
Windsoro apylinkių. “Grandinėlė” 
kukli, bet kartu ir didinga. Ji su
silaukė labai gražių atsiliepimų iš 
Amerikos kongreso atstovų, kritikų 
ir spaudos darbuotojų. “The Cleve
land Press” prieš kurį laiką, po vie
no pasirodymo, paskelbė recenziją 
su antrašte “Grandinėlė — Great”. 
Tekste rašė: “Tai miela žiūrėti pro
grama, programa liaudiško gracingu
mo ir žavumo... tiek arti profesi- 
jonališko išpildymo, kiek tik yra įma
noma. Tai grupė, kurią turėtumėt 
pamatyti.” Kitų atsiliepimai: “Gran
dinėlės pasirodymai žiūrovą lyg pri
kala prie kėdės ir jo akių nepalei
džia nuo pradžios iki galo... Sagys 
šokio interpretacijoje jieško... na
tūralaus ir pilnesnio šokio nuotaikos 
išreiškimo. Šokam, kad smagu, tad to 
šokio džiaugsmo jis nenori nutraukti. 
Skonis ir nuoširdumas yra progra
mos pagrindas. Kartu su humoru ir 
jaunatvišku ištaigingumu visi šokiai 
susilieja į vieną ištisą spektaklį... 
Yra daug šokėjų grupių, tačiau 
“Grandinėlė” išsiskiria savitumu, 
pilnumu ir programos išradingumu, 
tono ryškumu ir spalvingumu bei 
augšta scenine kultūra.” Kai kurie 
lygina ją su valstybės iždo išlaiko
mais profesionaliniais taut, šokių 
ansambliais Meksikoje, Lenkijoje, 
Vengrijoje. Tai yra grupė sudomi
nanti ne tik saviškius, bet ir kita
taučius. Tad geriausia proga pasi
kviesti savo darbovietės viršininkus, 
pažįstamus kitataučius ir toliau gy
venančius lietuvius. Tai labai reta 
proga matyti Londone pirmą sykį 
čia besilankančią “Grandinėlę” ba
landžio 26 d. Centennial pastate, 
Wellington ir Dufferin.

J. ČEGIENĖ, Londonui davusi ne
maža žavių vaikučių programų, pas
kutiniu laiku sunegalavo; gydosi Šv. 
Juozapo ligoninėje. Linkime greitai 
pasveikti.

TEIS. A. MAČYS dar tebėra ligo
ninėje.

V. NAVICKAS, LLSK “Tauras” 
vienas geriausių krepšininkų, šiais 
metais žaidė V. Ontario Colts koman
doje ir padarė didelę pažangą. D.E.

WINDSOR, ONT.
REKOLEKCIJOS Šv. Kazimiero lie

tuvių parapijoj įvyks kovo 28, 29 ir 
30 d. Penktadienio ir šeštadienio 
vakarais 7 v. Mišios, pamokslas ir 
išpažintis. Užbaiga — Verbų sekma
dienį 11 vai. Windsoro ir apylinkės 

- lietuviai maloniai prašomi rekolek
cijose dalyvauti. Rekolekcijas ves 
kun. Jonas Staškevičius iš Toronto.

Kun. Dom. Lengvinas 

šė Illinois telefonų bendrovės laik
raštis “Telebriefs”, kuris yra siunti
nėjamas visiems telefonų abonen
tams. Rašinėlyje yra plačiau kalba
ma apie šiame muzėjuje vykstančią 
lietuviškų margučių parodą. Straips
nis pailiustruotas mergina, bemargi
nančia margutį, ir atskira margučio 
nuotrauka. Taip pat rašoma apie ki
tus įdomesnius eksponatus, kuriuos 
galima užtikti muzėjuje.

“CHICAGO TRIBUNE” dienraštis 
kovo 17 d. laidoje įdėjo aštuonių Či
kagos populiariausių modeliuotojų 
nuotraukas, kurių tarpe yra ir lie
tuvaitė Nijolė (ji modeliuotojų tar
pe žinoma vien tik tuo vardu, ta
čiau privačiame gyvenime ji yra bu
vusi p. Manelienė, o dabar — p. Vo- 
ketaitienė). Salia bendros 8 merginų 
spalvotos nuotraukos, yra įdėta ir 
jų atskirų nuotraukų. Vienoje iš jų 
Nijolė modeliuoja vieną prabangią 
suknele. Straipsnyje rašoma, jog Ni
jolė nemokėjo angliškai, kai kartu 
su motina atvyko į šią šalį. 
• • •

TRUMPAI IS ČIKAGOS. “Sanda- 
ros” redaktorius Mikas Vaidyla. ku
ris gydosi ligoninėje, po truputį ge
rėja. Tikimasi, greitai galės grįžti j 
namus. Dabartiniu metu jį pavaduo
ja Pr. Sulas. — Čikagos lietuvių mo
kytojų susirinkime Gage parko pas
tate paskaitą skaitė mokyt S. Rudys. 
E. Sulaitis mokytojams rodė garsinį 
filmą apie Neringą. — “Margučio” 
radijo programos steigėjo V. Vana
gaičio 20 m. mirties sukakties minė
jimas įvyks kovo 30 d. Jaunimo 
Centre. Pagrindinę kalbą pasakys V. 
Alantas iš Detroito.

@ U ETŲ/I AI PASAULYJE
J. A. Valstybės

KUN. M. VEMBRĖ KREIPIASI į 
vysk. Kazimiero Paltaroko gerbėjus, 
jo buvusius mokinius kunigus ir iš
eivius iš Panevėžio vyskupijos, pri
mindamas, jog pernai buvo ryžtasi 
įamžinti garbaus vetionies vardą tūks
tantine dolerių Lietuvių Fonde. Lig 
šiol yra surinkta apie $500. Aukas su 
pastaba, kad jos yra skiriamos vysk.
K. Paltaroko vardo įnašui, prašoma 
siųsti: Lithuanian Foundation, 6643 
S. Maplewood Ave., Chicago, in. 
60629, USA. Jas taipgi priima: Rev. 
M. Vembrė, 21 Sawteti Ave., Brock
ton 39, Mass. 02402, USA.

XX TAUTŲ FESTIVALYJE Kle- 
velande dalyvavo aštuoniolikos tau
tybių 500 šokėjų ir dainininkų. Lie
tuviams atstovavo Šv. Kazimiero mo
kyklos grupė “Šoktinis”, suorgani
zuota M. Leknicko ir šiuo metu 
Prancūzijoje studijuojančios J. Ka
valiūnaitės, o taipgi ir L. Sagio va
dovaujama “Grandinėlė”. “Šoktinis” 
atliko Landytinį ir Malūną, “Grandi
nėlė” — Blezdingėlę ir šokių pynę. 
Festivalio rengėjų L. Sagys buvo pa
kviestas suorganizuoti ir pravesti vi
są dvi valandas trukusią programą. 
Šis tarptautinis pripažinimas yra 
naujas “Grandinėlės” vadovo L. Sa
gio laimėjimas.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUN
GOS centro valdyba skelbia dviejų 
šūkių konkursą. Spaudai išsiuntinė
tame pranešime rašoma: “Šiuo metu 
išeivijoje ypačiai aktualios dvi te
mos: kova dėl Lietuvos laisvės atga
vimo ir lietuvybės išlaikymas. Tad 
LŽS Centro Valdyba, palaikydama se
nas Sąjungos tradicijas ir ypačiai 
norėdama sudaryti progą visiems lie
tuviams išsiblaškiusiems po pasaulį 
trumpai suformuluoti savo poveržį 
kovoje dėl Lietuvos laisvės ir lietu
vybės išlaikymo, nutarė paskelbti 
konkursą dviems šūkiams sugalvoti, 
būtent, kaip aukščiau pastebėta, vie
ną liečiantį spaudos kovą dėl Lietu
vos laisvės ir antrą — dėl lietuvybės 
išlaikymo. Pageidaujama, kad šūkiai 
pasižymėtų prasmingumu bei verž
lumu ..Už geriausius šūkius ski
riamos dvi premijos po $40. Konkur
se kviečiami dalyvauti visi lietuviai, 
išskyrus LŽS centro valdybos narius, 
nes jiems teks atrinkti premijuoti- 
nus šūkius. Šūkiai pasirašomi slapy
vardžiu, užklijuotame vokelyje pri
dedant pavardę, adresą ir telefono 
numerį. Juos siųsti iki š.m. spalio 1 
d. šiuo adresu: Konkursui, 15369 
Freeland, Detroit, Mich. 48227, USA.

LIETUVIŲ KANKINIŲ KOPLY
ČIOS komitetas praneša visuomenei, 
kad įrengimo ir meninio papuošimo 
darbai užtruks ilgiau, kaip buvo nu
matyta. Dėl šių priežasčių Lietuvos 
Kankinių Koplyčios dedikacija Ro
moje atidedama 1970 m. birželio 28 
dienai.

“ATEITIES” ŽURANLO redagavi
mą. pasibaigus dvejų metų terminui, 
iš niujorkiečių perėmė čikagiečiai. 
Naujasis “Ateities” redaktorius — 
— Jonas Šoliūnas, 6641 So. Albany, 
Chicago, Ill. 60629, USA. Jam pra
šoma siųsti visą medžiagą. Administ
racinius reikalus tvarko ir prenume
ratas priima Juozas Polikaitis, 7235 
So. Sacramento, Chicago, Ill. 60629, 
USA. Dėl persitvarkymo 1969 m. 1 
nr. išeis pavėluotai. Jis yra sureda
guotas A. Sabalio Niujorke, bet 
spausdinamas jau Čikagoje.

“VAKARĖS BANGOS” knygos re
cenzija, atspausta š.m. “TŽ” 8 nr., 
užkliuvo “Nepriklausomos Lietuvos” 
bendradarbiui M. L. 11 nr. Ta re
cenzija esanti visai neįmanomai nai
vus išvedžiojimas, valdininkiškas re
veransas; autorius kalba “apie daly
kus. apie kuriuos nieko nežino ir, 
svarbiausia, neišmano.” Recenzentas 
savo tekste knygą vadinąs “Vakari
ne banga”, o ji esanti “Vakarė ban
ga”. Esą tai rodo recenzijos lygį. — 
Užsipuolimas yra piktai grubus, nu
kreiptas į asmenį ir dvelkiąs pyk
čiu. neturinčiu nieko bendro su ver
tinimu. Tai parodymas lygio, kuris to
li atsilieka nuo peikiamosios recen
zijos. (žodis “vakarinė” į tekstą pa
teko per rinkėjo neapsižiūrėjimą, 
rankraštyje buvo “vakarė”, Red.).

VL. MINGĖLOS, Lietuvių žurna
listų Sąjungos centro valdybos vice
pirmininko, naujasis adresas: 33546

ST. CATHARINES, ONTARIO
DAR ARIE STUDENTUS. Brock 

universitetas yra paskelbęs, kad sieks 
augšto lygio. Tai jaučia visi pirmųjų 
metų studentai. Darbo tiek, kad poil
siui nebėra laiko. Vienintelis rūpes
tis — kaip nors išsikapstyti iš pirmų 
metų sunkumų. Dėlto iki šiol lietu
viai studentai, kurių dabar yra apie 
12, dar nesusiorganizavo. Mūsų Bend
ruomenės valdybos švietimo vadovui 
S. Setkui pavyko surasti un-te keletą 
dar nepažįstamų studentų ir su jais 
pasikalbėti, žada susiorganizuoti atei
nančiais mokslo metais. Be to, pas 
mus auga gražus būrys kandidatų į 
tą patį un4ą! Aną dieną matėm, kaip 
jie surengė Sv. Kazimiero šventę, ir 
negalėjom atsigėrėti jų energija ir su-

SUDBURY,
SUSIRINKIMAS IR VAKARIENĖ. 

1969 m. vasario 15 d. L. Baltučio bu
te, 317 Laura Avė., sporto klubo “Ge
ležinis Vilkas” valdyba turėjo posė
dį, kuriame, be kitų dalykų, nutarta 
šaukti visuotinį narių susirinkimą š, 
m. balandžio 12 d. 6.30 vjv. slovakų 
salėje, 28 Alder St. Taipgi kviečiame 
visus narius su poniomis ir nares su 
vyrais į “Geležinio Vilko” vakariene, 
kuri įvyks toje pačioje vietoje tuojau

Clifton Dr.. Sterling Ht&, Midi 
48077, USA.

Argentina
TORONTIEČIAI VEBSUNINKAI 

Osvaldas ir Irena Delkai ir Benedik
tas Jackevičius-Jackus, “Argentinos 
lietuvių Balso” pranešimu, nuo va
sario 17 iki kovo 6 d. viešėjo Bue
nos Aires. O. I. Delkai buvo apsi
stoję pas pusseserę O. Butkuvienę, B. 
Jackevičius — pas U. P. Sakalaus
kus. Aplankę Argentinoje gyvenan
čius gimines, jie buvo nuvykę j 
Urugvajaus sostinę Montevideo, kur 
turėjo progos susitikti su Lietuvos 
atstovu A. Grišonu, susipažinti su 
lietuvių parapijos veikla. Torontan 
planuoja grįžti kovo pabaigoje, nes 
j kelionės planus yra Įtraukta vieš
nagė ir kitose P. Amerikos valsty
bėse.

Vokietija
STUDIJŲ SAVAITĖS reikalus ap- 

tarė Vasario 16 gimnazijoje susirin
kę VLB valdybos, Lietuvių Fronto 
bičiulių, Studentų Sąjungos, studen
tų ir sendraugių ateitininkų, evan
gelikų jaunimo būrelio, skautų bro
lijos ir seserijos atstovai. Rengėjų 
komisiją sudarė: kun. V. Damijonai
tis iš Dieburgo, Alina Grinienė, Bi
rutė Girdvainytė ir Mečys Landas iš 
Muencheno. Studijų savaitę šiemet 
nutarta rengti ne Romuvoje, bet 
Bad Godesberge ar kurioj kitoj vie
tovėj.

BAVARIJOS LIETUVIŲ JAUNI
MO vakaronę su šokiais, žaidimais ir 
dainomis Ludwigsfeldo Jaunimo Na
muose vasario 21 d. surengė Lietu
vių Studentų Sąjungos nariai, stu
dijuojantys Muenchene.

VLB VALDYBA sudarė specialų 
komitetą atstovauti lietuviams Nord- 
rhein-Westfalijos vyriausybės įstaigo
se. Komiteto pirmininku pakviestas 
Bocholte gyvenąs G. šimkevičius, na
riai — Hageno apylinkės pirm. L. 
Vilčinskas ir Bocholto apylinkės ižd. 
A. Blinkevičius.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS moki
niu ir mokytojų Velykų atostogos 
bus kovo 29 — balandžio 14 d.d. 
Mokslo metų užbaiga — liepos 11 d. 
Gimnazijos vadovybė ir mokiniai dė
koja Kanados lietuviams už kalėdi
nę S350 dovaną, kurią atsiuntė Šal
pos Fondo pirm. A. Kuolienė. Au
kas Toronto Šv. Jono Kr. parapijo
je rinko St. Dabkus, Prisikėlimo ir 
evangelikų-liuteronų parapijose — A. 
Kuolienė. Prie surinktos sumos pri
sidėjo St. Dabkus, P. Bastys, KLK 
Moterų Draugijos Šv. Jono Kr. pa
rapijos skyrius ir Otavos rėmėjų 
būrelis.

STASYS RALYS, 8591 LS lietu
vių kuopos narys, palaidotas vasario 
6 d. Schwetzingeno kapinėse. Apei
gas atliko kun. Br. Liubinas, atsi
sveikinimo žodį tarė šios sargybinių 
kuopos vadas kpt. J. K. Valiūnas, 
VLB valdybos pirmininkas. Gėlių 
vainikus atsiuntė ir kitos LS lietu
vių kuopos bei artimieji. Velionis 
buvo gimęs 1920 m. Joniškyje.

AUGUSTINAS ČĖSNYS, miręs 
1968 m. gruodžio 11 d., palaidotas 
Memmingeno Waldfriedhof kapinėse.

Meksika
KUN. JUOZAS KISIELIUS, iš 

Jurbarko kilęs salezietis, jau 21 
metus darbuojasi su neturtingų 
meksikiečių jaunimu. Meksikon jis 
atvyko po II D. karo, įšventintas ku
nigu, studijas baigęs Italijoje ir 
Prancūzijoje. Jam yra tekę būti sa
leziečių mokyklos direktorium Mo
relia mieste, įvairių vietovių bažny
čių rektoriumi. Kun. J. Kisieliaus 
pastangomis buvo pastatyta bažnyčia 
Guadaljaros mieste, statoma švento
vė Leon mieste, Guanajuato valsti
joje. šiuo metu jis eina statomos 
šventovės rektoriaus pareigas, rūpi
nasi mokyklos statyba ir sporto aikš
čių įrengimu dideliam skurde gyve
nančiam jaunimui. Dvi dešimtis me
tų neturėjęs progos kalbėti lietu
viškai, kun. J. Kisielius savo gim
tosios kalbos nėra užmiršęs. Gražiau
sia tautiečių dovana jam būtų “Tė
viškės Žiburių” ar kurio kito lietu
viško laikraščio prenumerata. Adre
sas: Jose Kisielius, Apartado N. 602 
Leon, GTO, Mexico.

manumu praleisti visą valandą su tė
vais ir kitais svečiais gražiausioje lie
tuviškų dainų ir pokštų atmosferoje.

Kor.
PAKEISTA JONINIŲ SALĖ IR 

DATA. Pasirodo, kad birželio 21 d. 
Buffalo mieste rengiamos vestuvės, 
kur bus daug svečių, ypač jaunimo. 
Nebegalint ten pakeisti datos, teko 
tai padaryti Joninėms. Gauta kita 
salė — Dennis birželio 28 dienai. Sa
lė didelė, graži, prie pat didžiojo ke
lio, daug vietos automobiliams. Pla
nuojama Jonines padaryti šiais me
tais patrauklias ne tik jaunimui, bet 
ir senimui. Bus liaudies dirbinių, lie
tuviškų veidų — portretų paroda.

Rengėjai

ONTARIO
po visuotinio susirinkimo. Iškilmin
gos vakarienės programa numatoma 
labai įvairi, įdomi ir didelė. Taigi iki 
greito pasimatymo! Valdyba

Ottawa, Ont.
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMO Ota

vos ir apylinkės lietuviams vesti ko
vo 29 ir 30 d.d. atvyksta Tėv. Ra 
faelis šakalys, pranciškonas iš To
ronto.



LIETUVIŲ KALBOS KIRČIAVIMAS
Tai turėtų būti vadovėlis Pe

dagoginio Lituanistikos Institu
to studentams. Tačiau autorius 
vengia savo darbą vadinti vado
vėliu. Pratarmėje apie jį taip 
pasisakoma: “Apsiėmęs parašyti 
pusiau praktinį lietuvių kalbos 
kirčiavimo darbą ir turėdamas 
prieš akis mažiau kalbotyriškai 
išprususius, bet daugiau ar ma
žiau kalbotyros dalykais besido
minčius skaitytojus, aš negalė
jau nei specialaus grynai moks
linio, nei vien praktinio vadovė
lio rašyti. Stengiausi pasirinkti 
vidurį”.

Bet čia ir yra klausimas, ar 
“vidurio” kelias yra tinkamiau
sias, nes moksliškajai šio darbo 
daliai Instituto klausytojai nėra 
priaugę, o praktinių nurodymų, 
kaip išmokti kirčiuoti, čia neduo
dama. Iš nuolatinių autoriaus 
aiškinimų, kad seniau buvo vie
naip kirčiuojama, o dabar kitaip, 
kad įvairiose tarmėse kirčiuoja
ma ir vienaip ir antraip, studen
tai gali susidaryti ir tokią išvadą: 
lietuvių kalbos kirčiavimas yra 
labai painus, sunkus dalykas; ja
me nėra aiškių taisyklių, tad ar 
verta su tuo mokslu laiką gaišin
ti. Pagaliau kam to mokytis, jei 
galima kirčiuoti vienaip ar 
kitaip, jei atsisakoma normos.

Knygos autorius tą atsisaky
mą aiškina šitaip: “Buvo susi
laikyta ir nuo bet kurio normali- 
zacinio tikslo, t. y. skaitytojui 
tiesiogiai niekur nepasakoma, 
kur ir kaip jis tokį dalyką turi 
praktiškai kirčiuoti, bet jam 
duodama tiek medžiagos ir ži
nių, kad jis vienas ar su daugiau 
nusimanančiojo pagalba galėtų 
sąmoningai nuspręsti, kas kiek
vienu atveju darytina. Tai at
rodė esant reikalinga dėl to, 
kad dabar, kada kyla visos lietu
vių kalbos likimo klausimas sve
tur, betkokios griežtesnės nor- 
malizacinės kirčiavimo direkty
vos vargiai pasiektų tikslą”.

Iš viso to tenka daryti išvadą, 
kad ta knyga parašyta tik šiaip 
sau pasiskaityti tiems, kuriems 
tie dalykai daugiau rūpi, o prak

NAUJAS MOKSLINIS VEIKALAS
AL. GIMANTAS

Dar niekad visoje lietuvių kul
tūros istorijoje mūsų mokslinin
kai nėra davę tokių stambių įna
šų moksliniam pasauliui, kaip 
pasibaigus II-jam pasauliniam 
karui. Vienas kitas sovietinamos 
Lietuvos tautiečių mokslinis dar
bas ar pasiekimas yra žinomas ir 
Vakaruose, bet dar daugiau 
mokslas yra praturtėjęs įvairaus 
pobūdžio įnašais lietuvių, gyve
nančių ir dirbančių už Lietuvos 
ribų. Visada džiaugiamės ir di
džiuojamės kiekvienu pasieki
mu, kiekvienu įnašu į bendrąjį 
žmonijos kultūros aruodą, šį kar
tą malonu prabilti apie ką tik iš 
spaudos išėjusią viduriniosios 
kartos lietuvio mokslininko 
prof. dr. Justino Pikūno naują ir 
stamboką veikalą “Human Deve
lopment: A Science of Growth”, 
šį mokslinį darbą išleido Mc
Graw-Hill leidykla — turinti sa
vo skyrius svarbiausiuose pasau
lio centruose, Niujorke, St. 
Louis, San Francisco, Toronte. 
Londone, Sidnėjuje. Knyga — 
434 pusi.; leidėjų pradėta rekla
muoti dar prieš jos pasirodymą, 
rekomenduojama kaip svarbi 
medžiaga studijuojantiems psi
chologijos mokslus. Jos tiražas 
— 6000 egz.

Knygoje plačiai nagrinėjamas 
žmogaus gyvenimas, augimas, 
brendimas, senėjimas faktų ir 
mokslo šviesoje. Visas dalykų 
dėstymas sistemingai veda nuo 
dar negimusio kūdikio stadijos 
iki pačios senatvės. Kiekviena 
stadija aptarta visapusiškai ap
žvelgus faktus, statistiką, moks
linius įrodymus. Kaikam gali at
rodyti, kad kaikurie skyriai lyg 
ir kartojasi, bet tuoj galima pa
stebėti, jog atskirose amžiaus 
grupėse yra panašių problemų, 
bet jos vienaip ryškios priešmo

tikai ji nėra taikoma. Tuo tar
pu studentai, kaip rodo Instituto 
programa, ligi šiol mokėsi, dabar 
mokosi ir toliau mokysis kirčiuo
ti praktiškai. Bet tam vadovėlio 
kaip iki šiol neturėjo, taip ir da
bar neturi. Knyga, tiesa, duo
da kirčiavimo pavyzdžių, bet tai 
ir visa praktinė jos pusė. To bet
gi toli gražu neužtenka. Institu
to pagrindinis tikslas yra išmo
kyti ar bent pramokyti dalykų, 
kad būsimi mokytojai galėtų jų 
ir savo mokinius pamokyti. Be to 
Institutas nepasiektų savo tiks
lo. Todėl jam reikalingas toks 
vadovėlis, kuris, pavyzdžiui, pa
teiktų labai paprastą taisyklę, 
kaip, žinant žodžio priegaidę, su
rasti tam tikro linksnio kirčio 
vietą, ir atvirkščiai, kaip naudo
tis žodynu kirčiavimo reikalui ir 
t. t. Praktinėms kirčiavimo tai
syklėms surašyti užtenka ne dau
giau kaip keliolikos puslapių. 
To užteko Lietuvos gimnazijose, 
to turėtų užtekti ir Institutui. 
Aiškinant istorines bei dialekti
nes smulkmenas tokio išsilavini
mo klausytojams, kaip Pedagogi
nio Lituanistikos Instituto, ir ne
pateikiant praktinių kirčiavimo 
taisyklių, galima pasiekti tik vie
ną tikslą — nuslopinti betkokį 
norą to dalyko mokytis.

Todėl, mūsų nuomone, Insti
tuto mokytojams nebus kitos iš
eities, kaip pasiremiant šia kny
ga bei kitais vadovėliais, paruoš
ti ne daugiau kaip keliolikos pus
lapių praktinių taisyklių kons
pektą, o pačią knygą rekomen
duoti kaip neprivalomą pasiskai
tymo literatūrą.

Apie mokslinę tos knygos pu
sę kalbant, galima pastebėti, kad 
ją sudaro daugiausia tarminiai 
pavyzdžiai, kurie rodo kitokį nei 
bendrinės kalbos kirčiavimą, ar 
nuorodos į senovines formas, ku
rios irgi turėjo kitokius kirčius 
ar priegaidės. Kitokių problemų 
autorius čia nesprendžia.

Dr. Pranas Skardžius, LIETUVIŲ 
KALBOS KIRČIAVIMAS. Pedagogi
nio Lituanistikos Instituto leidinys.

A. K.

kyklinio amžiaus vaiko gyveni
me, kitaip suaugusiojo aplinko
je. Kiekviena žmogiškojo gyve
nimo fazė turi savus aspektus, 
savas problemas ir visai atskirus 
sprendimus, čia visa tai ir spren
džiama moksliniu įžvalgumu.

Kokį dėmesį leidykla skiria 
naujam veikalui, galima spręsti 
ir iš to, kad bene pirmą kairtą 
prie lietuvio mokslininko para
šytos knygos ruošiamas ir atski
ras vadovas, leidėjų žodžiais ta
riant, “An Instructor’s Manual 
will be available to aid in effi
cient examination and illustra
tion of th,e subject matter”. 
Atseit, būsimiems dėstytojams ir 
studentams paruošta pagalbinė 
priemonė, įgalinanti nauju vei
kalu dar plačiau naudotis.

Dr. Justinas Pikūnas šiuo vei
kalu toli gražu nėra debiutantas. 
Tai jau ketvirtoji jo knyga. Vie
na jų, anksčiau išleistoji, pasi
baigus tiražui turėjo būti pakar
tota nauja laida. Tai vis stam
būs moksliniai darbai. Be jų, dr. 
J. Pikūnas yra paskelbęs visą ei
lę moklinio pobūdžio straipsnių 
psichologijos žurnaluose.

Nesvetimas dr. J. Pikūnas ir 
lietuviškoje spaudoje. Jis yra 
skaitęs eilę paskaitų įvairioms 
lietuviškoms organizacijoms, 
sambūriams, stovykloms, šiuo 
metu dr. J. Pikūnas yra Ateiti
ninkų Federacijos vadas, besi
reiškiąs tokioje šakotoje veiklo
je. Tenka tik stebėtis mūsų 
mokslininko darbštumu ir parei
gingumu. Jis galėtų daugeliui 
mūsų būti geru pavyzdžiu, kaip 
tvarkyti savąjį laiką, kad būtų 
įmanoma išlikti mokslininku- 
kūrėju ir neužmiršti lietuviško
sios veiklos.

Klevelando "Grandinėlė”, pagarsėjusi savo dinamiškais šokiais, yra pasirodžiusi daugelyje Š. Ameri
kos lietuvių kolonijų. Š. m. balandžio 26 d. ji pasirodys Londone, Ont.

Dvi naujos muzikos plokštelės
Lietuviškos muzikos rinkinius 

išeivijoje papildė dvi Vilniaus 
operos tenoro Virgilijaus Norei
kos ilgo grojimo plokštelės. Pir
mąją išleido “Krivūlė”, 5260 
10th Ave., Montreal 408, Que., 
antrąją — “Nordmende” firma, 
44 Colville Rd., Toronto 15, 
Ont. Lig šiol mūsų plokštelėse 
tebuvo vienas kitas'V. Noreikos 
įdainavimas, kaip pvz. “šią nak
telę”,- “Prieš tolimą kelionę”, 
B. Gorbulskio “Sningant” ir 
“Mano gimtinė”. Iš šių įrašų 
sunku susidaryti pilnesnį įspū
dį apie V. Noreikos balsą, atli
kėjo talentą, nes, atrodo, kai- 
kurios dainos buvo įdainuotos 
dar prieš sėkmingą tobulinimo
si kursą Milano La Scalos teat
re, kurio dėka gerokai prapla
tėjo balso skalė, pasidarė apva
lesni tonai, atsivėrė nauji hori
zontai viršūnėse.

Tenka manyti, naująsias plokš
teles paskatino išleisti dviguba 
V. Noreikos koncertų serija Ka
nadoje, padidinusi jų paklausą. 
Abi plokštelės, be abejonės, bus 
malonus V. Noreikos koncertų 
suvenyras, nes “Nordmende” 
leidinyje yra jų ištraukos, o 
“Krivūlės” ’— didelio pasiseki
mo susilaukusi V. Klovos har
monizuota lietuvių liaudies dai
nų siuita “Ganyklų dainos” ir 
pora kitų koncertuose girdėtų 
lietuvių kompozitorių kūrinių.

“Krivūlės” Noreika
“Krivūlės” išleistoje plokšte

lėje yra V. Noreikos Įdainuotos 
lietuvių kompozitorių dainos — 
P. Olekos “Pjovė lankoj”, “Kai 
aš ėjau ulytėlėn”, J. Karoso 
“Vai ir prijojo”, J. Tallat-Kelp- 
šos “Koks ten lengvas poilsėlis”, 
A. Vanagaičio “Stasys”, B. Dva
riono “žvaigždutė” ir jau minė
ta V. Klovos siuita “Ganyklų 
dainos”, kurią sudaro penkios 
liaudies melodijos “Ralio kar
vytės mano”, “Generalią aš iš
giniau, “Saulute motinute, už
tekėk”, “Kai aš mažas buvau”, 
Šiū namo”. Solistą palydi Prano 
Budriaus vadovaujamas birby
nių kvintetas, išskyrus Kanado
je įrašytą B. Dvariono “žvaigž
dutę”. Jos akompaniatorium bu
vo torontietis pianistas ir kom
pozitorius Stasys Gailevičius. 
Su Jono Vadausko diriguojamu 
radijo ir televizijos orkestru įra
šyti du pramoginės lietuviškos 
muzikos kūriniai — E. Balsio 
“Lopšinė” iš filmo “Vienos die
nos kronika” ir B. Gorbulskio 
“Devintoji banga”. Sauliaus 
Sondeckio vadovaujamas filhar
monijos kamerinis orkestras ir 
M. K. Čiurlionio vidurinės me
no mokyklos choras talkina V. 
Noreikai L. Denza “Funiculi- 
funicula”, G. Bizet “Agnus Dei”, 
Ch. Gounod “Ave Maria” įrašuo
se.

Turtinga palyda, be abejonės, 
padidina plokštelės meninę ver
tę, tačiau įrašais iš kitų plokšte-

Pagerbkime tuos, 
kurie gyveno ir 
mirė Dievui ir 

Tėvynei!
Lietuvos Kankinių Koply
čia Šv. Petro Bazilikoje 
Romoje laukia kiekvieno 
lietuvio atsiliepiant savo 

auka.
Laiko jau nedaug.
Atsiliepkite adresu:

LITHUANIAN MARTYRS’ 
CHAPEL FUND

2701 W. 08 St. Chicago, 
Ill. 60629, USA

lių turi silpnąją pusę — kaita
liojasi dainininko balso spalva, 
nes skirtingai buvo nureguliuo- 
ti originalus užrašę magnetofo
nai. Didesnis lygumas šiuo at
žvilgiu išlaikytas pirmojoj “Kri
vūlės” plokštelės pusėj patei
kiamose lietuvių kompozitorių 
harmonizuotose liaudies daino
se. Gražiausiai skamba “Ganyk
lų dainos”, kurios turbūt buvo 
perrašytos ne iš plokštelės, bet 
iš vienos magnetofono juostos 
į kitą. Šis V. Klovos kūrinys, 
įdainuotas prieš pat V. Norei
kos antrąją išvyką į Kanadą, 
ryškiausiai atskleidžia jo balsi
nius duomenis, studijų La Sca
le j e įtaką. Plokštelei kenkia B. 
Dvariono “žvaigždutės” Įrašas, 
dėl nepakankamai išlyginto gar
so sukeliąs burzgimą patefono 
garsiakalbiuose:

Plokštelės apvalkalo piešinį 
sukūrė montrealietė dail. O. 
Šablauskienė. Kiekvienas jame 
lengvai perskaitys kažkokiais 
spygliais apkaišytą užrašą “Vir
gilijus Noreika”, bet piešinio 
mintis taip ir liks neaiški. Vie
nam jis primins jūros bangas, 
kitam — varveklius pastogėje 
ar galbūt banginio. žiobtus. 
Plokštelė yra skirta lietuviams.
Tai liudija lietuvių kalba 
kruopščiai paruoštas tekstas ant
roje apvalkalo pusėje. Vietoje 
spaudos ištraukų galbūt būtų bu
vę geriau įdėti lietuviškų dainų 
apibūdinimus angliškai, kad jos 
neliktų visiškai nesuprantamos 
plokštelę įsigijusiam kanadie
čiui. V. Noreikos biografijoj 
gerokai “persūdytas” sakinys 
“studijavo Italijoje ir ilgesni 
laiką dainavo garsiojoj Milano 
operoj La Scala”. Studijinis pa
sirodymas La Scalos scenoje 
dainininko dar nepadaro šio 
operos teatro solistu, nors V. 
Noreikos debiutas G. Puccini 
“Madame Butterfly” ir buvo 
sėkmingas. V. Daunorui teko 
menkesnės rolės.

“Nordmende” Noreika
“Nordmende” išleista V. No

reikos stereo plokštelė yra kont
rastas “Krivūlės” leidiniui savo 
apvalkalu. Jame nėra nė žodžio 
lietuvių kalba, jeigu neskaity
sime angliškame tekste per klai
dą lietuviškai parašytos Bulga
rijos sostinės Sofijos. Spalvotą 
torontiečio dail. Telesforo Va
liaus abstraktą, kuriuo jis, gali
mas dalykas, norėjo išreikšti iš
eivijos lietuvių nuotaikų lūžius 
dėl V. Noreikos koncertų, pa
pildo Įrašas: “Songs and Arias 
Sung by Virgilius Noreika”. Tai
gi, net ir dainininko vardas ra
šomas nelietuviškai.

Toks reklaminis požiūris nė
ra tikslus, nes plokštelė pir
miausia yra skiriama lietuviams. 
Tenka abejoti, ar daug lietuvių 
žinos, kad pvz. M. Petrausko “A 
Flirting Song” yra “Bernužėli, 
nesvoliok”. Ką pagaliau reiškia 
A. Kačanausko (ne Kacenausko) 
“Song of the Fields”?! Plokšte
lės pirkėjams netektų laužyti 
galvos, jeigu būtų buvęs pridė
tas ir lietuviškasis dainos pava
dinimas “Pradalgiuos”. Antrasis

I CANADIAN ART 
MEMORIALS LTD.

Skulptorius LOUIS TEMPORALE 
(oficialus skulptorius prie Bank of Canada. 
Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia ir 
Archives Bldg.)
Atlieka [vairius kapų paminklų 
akmens ir skulptūros darbus
Skambinti diena ir nakti'
176 Lakeshore Road West — Port .Credit

Tel. CR 8-2757
Res. Louis Temporal® CR 84529
Dabar yra pats geriausias laikas užsaky
mams, nes nesame priversti skubinti išpil
dyti užsakymus, todėl galime daug atidžiau 

i atlikti darbą savo dirbtuvėje.

netikslumas — stereo įrašas, kai 
plokštelėje tėra dainininko bal
sas ir Žanetos Noreikienės pa
lyda pianinu. Stereo sistema bū
tų labai tikusi “Krivūlės” gies
mėms ir dainoms “Avė Maria”, 
“Agnus Dei”, “Funiculi-funicu- 
la”, kurias V. Noreika atlieka 
su kameriniu orkestru ir choru. 
Deja, stereo įrašai vis dar sve
timi Vilniaus radiofonui ir Ry
gos plokštelių gamyklai. “Nord
mende” stereo įrašas pabrangi
no plokštelę ir padarė ją netin
kamą hi-fi patefonams.

Lietuviams kompozitoriams 
“Nordmende” plokštelėje atsto
vauja V. Noreikos lietuviškai 
dainuojamos dainos — S. Šim
kaus “Kur bakūžė samanota”, 
A. Bražinsko “Ugnelė”, J. Tal- 
lat-Kelpšos “Daina apie Nemu
nėlį”, J. Karnavičiaus “Tris die
nas“, M. Petrausko “Bernužėli, 
nesvoliok”, A. Kačanausko “Pra
dalgiuos”. Lietuviškai V. Norei
ka taipgi yra Įdainavęs R. Leon
cavallo “Pajacų” Arlekino sere
nadą ir F. Falvo populiarią nea- 
polietišką dainą “Sakykite, mer
ginos”. Iš trylikos kompozicijų 
aštuonios išpildomos lietuvių 
kalba. Itališkai V. Noreika pa
teikia F. Cilea “Arlietės” Fe- 
deriko romansą, G. Verdi “Ri- 
goletto” Hercogo dainelę, G. 
Donizetti “Meilės eliksyro” ari
ją “Nuslėpta ašara”, G. Pucci
ni “Toscos” — “Aukso žvaigž
dės spindėjo” ir A. Canio nea- 
polietišką dainą “Įsimylėjęs ka
reivis”.

Dėl jautraus stereo įrašo kaž
kurioms dainoms kenkia daini
ninko nepakankamai paslėpti at
sikvėpimai, ypač ryškūs subti
liojoje J. Tallat-Kelpšos “Dai
noje apie Nemunėlį”, kurios iš
pildyme yra daugiau širdies nei 
balso. Balsinę jėgą ir operos 
dainininko talentą V. Noreika 
atskleidžia arijose. Kipro Pet
rausko gerbėjai čia turės progos 
ji palyginti su jo buvusiu mo
kytoju “Toscos” ir “Rigoletto” 
arijose. Reiklesniam klausyto
jui galbūt labiau patiks ir italų 
tenorus primins rečiau girdimas 
Federiko romansas, “Nuslėpta 
ašara”, neapolietiška daina “Įsi
mylėjęs kareivis”. Abi plokšte
lės — ir “Krivūlės”, ir “Nord
mende” — yra vertingas papil
das lietuviškos muzikos mėgė
jams. V. Kst.

Atsiųsta paminėti
Kun. prof. dr. Povilas Ragažins- 

kas, IGNAS DOMEIKA KAIP LIE
TUVIS IR MOKSLININKAS. Atspau
das iš istorijos ir gretimųjų sričių 
žurnalo “Tautos Praeitis” II t. 3-4 
knygos, 123—153 psl. Roma, 1967 m.

Lux Christi nr. 2, kovas. Lietu
viams kunigams skirtas žurnalas, lei- 
ūžiamas ALRK Kunigų Vienybės. Re
daguoja kolektyvas. Administracijos 
adresas: Rev. P. P. Cinikas, MIC, 815 
Park St, Racine, Wis. 53403, USA.

Moteris nr. 1, sausis-vasaris. Lietu
vių moterų žurnalas, redaguojamas Z. 
Daugvainienės ir N. Kulpavičienės, 
leidžiamas Kanados Lietuvių Katali
kių Moterų Draugijos, 1011 College 
St., Toronto 4, Ont., Canada.
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ji KIJLTQEWEJE VEIKIOJE
ČIKAGOS MENO INSTITUTO me

tinę $1.000 premiją laimėjo dail. Ka
zys Varnelis už paveikslą “Ritmo ref
leksijos”. Šiemetinė Čikagoje ir apy
linkėse gyvenančių dailininkų darbų 
paroda instituto Morton skyriuje ati
daryta kovo 22 d. ir truks iki balan
džio 20 d. Parodai dailininkai buvo 
pristatę daugiau kaip 1.000 kūrinių, 
tačiau buvo atrinkti tik 106, jų tarpe 
trys K. Varnelio darbai. Iš viso buvo 
paskirtos 22 premijas $10.000 vertės. 
Be K. Varnelio, po tūkstantinę laimė
jo ir kiti du dailininkai.

LIETUVIŲ SCENOS DARBUOTO
JŲ SĄJUNGA Čikagoje veiklos de
šimtmetį atžymėjo pobūviu B. Pakšto 
salėje. LSD S-gos pirm. S. Adomaitie
nė priminė vakaro dalyviams, kad per 
dešimtmetį scenos darbuotojai yra 
pateikę 36 spektaklius, ir perdavė ne
galėjusio sukaktuvinėje iškilmėje da
lyvauti buvusio operos sol. A. Kut- 
kaus linkėjimus. Ji taipgi pristatė 
LSDS naująjį atžalyną — jaunuosius 
aktorius Rapšį, R. Vaičaitį, E. Bradū- 
naitę, Valaitį, P. Stakauską, L. Petra
vičiūtę. Sukaktuvininkus sveikino 
Klevelando“Vaidilos” rež. P. Maželis, 
“Naujienų” red. A. Pužauskas, “Drau
go” red. kun. J. Prunskis. Raštu gau
tas konsulo dr. P. Daužvardžio sveiki
nimas. Vakaro programą atliko sve
čiai poetai — K. Bradūnas, A. Baro
nas, aktoriai Z. Kevalaitytė-Visockie- 
nė, L. Barauskas ir J. Cijūnelienė.

BALFO SEIMO KONCJERTINĘ 
PROGRAMĄ Čikagos Marijos Augš- 
tesniosios Mokyklos salėje atliko Al
fonso Mikulskio vadovaujamas Čiur
lionio ansamblis su solistais Roma 
Mastiene, Algimantu Grigu, Algiu Gi
liu ir kt. Koncertą pradėjo mišrus 
choras A. Mikulskio harmonizuotomis 
dainomis, M. K. Čiurlionio “Anoj pu
sėj Nemuno” ir PLB valdybos premi
juota Br. Budriūno “Lietuvio gies
me”, kuriai jis yra panaudojęs V. My
kolaičio-Putino tekstą. Vyrų choras 
išpildė A. Mikulskio, J. Žilevičiaus, J. 
Dambrausko kompozicijas. Antroji 
programos dalis taip pat buvo skirta 
lietuvių kompozitorių kūriniams, ku
riuos su solistais ir kanklių orkestru 
dainavo moterų ir mišrus chorai. 
Koncertas baigtas tradicine daina 
“Namo”. A. Mikulskiui pristačius, 
plojimų banga buvo pagerbtas kom
pozitorius prof. J. Žilevičius, kuriam 
visi šio vakaro dalyviai sugiedojo 
“Ilgiausių metų”. Šis Čiurlionio an
samblio koncertas kartu buvo ir atsi
sveikinimas su jo ilgamečiu vadovu 
Alfonsu Mikulskiu. Gydytojų pata
riamas, jis planuoja pasitraukti iš va
dovo pareigų. Tai yra skaudus nuos
tolis ne tik čiurlioniečiams, bet ir vi
siems išeivijos lietuviams, nes A. Mi
kulskis ir J. švedas yra lietuviškų an
samblių pijonieriai, didieji lietuvių 
liaudies melodijų propaguotojai. J. 
Švedą Vilniuje pakeitė Vladas Bartu
sevičius. Kyla klausimas — kas Kle- 
velande pakeis A. Mikulskį? Čiurlio
nio ansamblio vadovybę šiuo metu su
daro chormeisteris Rytas Babickas, 
kanklininkių vadovė Ona Mikulskie
nė, valdybos pirm. Raimundas But
kus, vicepirm. Vladas Plečkaitis, sekr. 
Irena Navickaitė, ižd. Saulius Abrai- 
tis. ūkvedys Romas Zylė ir namų ad
ministratorius Pranas Mašiotas.

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA, su
silaukusi didelio dėmesio artėjančia 
“Danos” premjera, nutarė rengti ket
virtą papildomą spektaklį š. m. balan
džio 20 d., 2 v. p. p., toje pačioje Ma
rijos Augštesniosios Mokyklos salėje. 
Taigi, be premjeros balandžio 12 d., 
dviejų spektaklių balandžio 13 ir 19 
d.d., kompoz. J. Gaidelio ir poeto St. 
Santvaro operą “Dana” dar bus gali
ma išvysti ir balandžio 20 d. Bilietus 
galima užsisakyti paštu, pasiunčiant 
čekį Lithuanian Opera of Chicago, 
6441 So. Kedvale Ave., Chicago, Ill. 
60629, USA. Bilietų kainos: partery
je — $8, $6.50, $5, balkone — $7, $5, 
$3. Visi premjerinio spektaklio bilie
tai vienu doleriu brangesni.

“LIETUVIŲ ŠVIETIMAS VOKIE
TIJOJE” leidinyje tilps aprašai — is
torijos šių pradinių mokyklų: Amber- 
go, Ansbacho, Bad Woerishofeno, 
Bodenteicho, Deinseno, Dillingeno, 
Dinkelsbuelio, Eichstaetto - Rebdor- 
fo, Eckernfoerdės, Euteno, Gerets- 
riedo, Clausthalio, Cluechstadto, Gr. 
Hesepės, Hallendorfo, Hannoverio, 
Haunstetteno, Hochfieldo, Illertisse- 
no, Ingolstadto, Itzehoes, Kempteno, 
K i e 1 i o, Landshuto, Lohengrino, 
Maxhuettes, Meeseno, Meerbecko, 
Memmingeno, Muelhdorfo, Muenche- 
no-Waldfriedhofo, Muencheno mies
to, Muencheno — Fuerstenfriedo, 
Nuembergo, Okerio, Oldenburgo, 
Passau, Rosenheimo, Rendsburgo, 
Seedorfo, Scheinfeldo, Stades, Tirsch- 
enreutho, Traunsteino, Wagenreutho, 
Watenstedto, Wedelio, Weideno ir 
Wehneno.

Kas turėtų istorinių apžvalgų ir fo
tografijų tokių mokyklų, kurios aukš
čiau nesuminėtos, malonėkite skubiai 
atsiųsti leidinio redaktoriui Pasaulio 
Lietuvių Archyvo adresu: 5620 So. 
Claremont Ave., Chicago, Ill. 60636. 
Kad leidėjui paaiškėtų leidinio tira
žas, manantieji pirkti šį leidinį, pra
šome rašyti Kultūrai Remti Draug
iai, 7026 So. Claremont, Ave., Chica
go, Ill. 60636, USA.

VELIONIES KOMPOZ. JUOZO 
STROLIOS kolegos ir buvę mokiniai 
yra nutarę išleisti jo nespausdintus 
kūrinius. Tam reikalui bus sudarytas 
specialus komitetas. Aukas šiam lei
diniui jau priima Aldona Rimienė, 
2210 W. 37 St, Chicago, III. 60609, 
USA.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
PABALTIJO KNYGŲ VARŽYBO

SE Taline lietuvių, latvių ir estų lei
dyklos išstatė po 25 praėjusių metų 
laidos geriausiai apipavidalintas ir 
gražiausiai išleistas knygas, 5 plaka
tus ir 10 atvirukų. Pirmo laipsnio dip
lomais buvo atžymėti lietuvių leidi
niai: J. Marcinkevičiaus “Siena” 
(dail. S. Krasauskas), M. Sluckio 
“Geležinnagė” (dail. L. Glinskienė), 
E. Martinaitienės “Lietuvių kalbos 
vadovėlis II kl.” (dail. L. Bičiūnai- 
tė), dail. A. Skliutauskaitės vaikiškų 
sveikinimo atvirukų komplektas 
“Dvylika mėnesių” ir dail. J. Galkaus 
plakatas “Knyga — geriausias drau
gas”. Pirmą vietą ir pereinamąjį 
prizą — bareljefinę metalo plokštę 
“Ex libris — Baltica” laimėjo estai, 
surinkę 27 taškus. Lietuviams teko II 
vieta su 24 taškais ir latviams — III 
su 21.

SPAUDA PLAČIAI PAMINĖJO 
Petro Cvirkos 60-tąjį gimtadienį. Ta 
proga leidykla “Chudožestvenaja li
teratūra” Maskvoje išleido rusų kalba 
jo raštų tris tomus, į kuriuos įtraukti 
romanai “žemė maitintoja”, “Frank 
Kruk”, “Meisteris ir sūnus”, eilė ap
sakymų ir apysakų. Pagrindinis mi
nėjimas buvo surengtas Vilniaus fil
harmonijos salėje, čia žodį tarė T. 
Tilvytis, A. Venclova, J. Būtėnas, Ra
šytojų Sąjungos valdybos sekr. A. Po
cius ir P. Cvirkos vardo kolchozo 
pirm. B. žemaitis.

SENŲJŲ UŽGAVĖNIŲ PAPRO
ČIAMS skirtą vakarą M. K. Čiurlionio 
vidurinės meno mokyklos salėje su
rengė Vilniaus kraštotyrininkų, etno
grafų ir tautosakininkų klubas “Ra- 
muva”. Programoje buvo A. Vyš
niauskaitės pranešimas apie lietuvių 
senąsias Užgavėnes, V. Miliaus vai
kystės dienų atsiminimai, C. Kudabos 
filmai apie Užgavėnių persirengėlius 
Grūšlaukyje, Alsėdžiuose ir Plate
liuose 1968-69 m.

VILNIAUS FILHARMONIJOS es
tradinis ansamblis “Vilniaus aidai” 
pradėjo gastroles vidurinėje Azijoje. 
Daugiau kaip 100 koncertų numatoma 
surengti Ašchabade, Frunzėj, Alma 
Atoj, Celinograde, Karagandoj, Čim- 
kente ir kituose miestuose. Lietuviš
kas dainas atliks ansamblio solistai 
Zina Jurgutytė, Gražina Stasiūnaitė, 
Ričardas Dailidė ir Benediktas Gadei- 
kis.

JUSTINO MARCINKEVIČIAUS is
torinė drama-poema “Mindaugas” 
antros premijos susilaukė Klaipėdos 
dramos teatre. Spektaklį režisavo P. 
Gaidys, scenovaizdžius sukūrė dail. A. 
Tarabilda, muziką — kompoz. T. Ma- 
kačinas. Pagrindinius vaidmenis at
lieka: Mindaugo — V. Paukštė, Juo
dojo metraštininko — V. Kancleris, 
Baltojo metraštininko — V. Alsys, 
Vismanto — H. Andriukonis, Vykinto 
— B. Barauskas, Dausprungo — G. 
Pauliukaitis, Mortos — M. Černiaus
kaitė. I premjerą buvo atvykęs “Min
daugo” autorius J. Marcinkevičius.

DAIL. RIMANTO DICHAVIČIAUS 
fotografijos darbai “Svajonė”, “Ak
muo ir gyvenimas” laimėjo II premi
ją Buriatijos sostinėj Ulan-Udėj su
rengto j fotografų parodoj. Tai buvo 
augščiausias atžymėjimas, nes vertin
tojų komisija I premijos nepaskyrė 
nė vienam fotografijos menininkui. 
Sevastopolyje vykusioje sovietų foto- 
klubų IV parodoje I laipsnio diplomą 
ir vertingą dovaną gavo vilnietis inž. 
Vytautas Ylevičius už nuotrauką 
“Laidą pradedame”.

PROF. DR. BRONIUS SIDARAVI
ČIUS, Kauno medicinos instituto odos 
ir veneros ligų katedros vedėjas, po 
ilgos ir sunkios ligos mirė kovo 5 d. 
Velionis, gimęs 1897 m. Liepalotų 
kaime, šakių apskr., baigė Marijam
polės gimnaziją ir Kauno universite
to medicinos fakultetą. Pedagoginį 
darbą Kauno universitete pradėjo 
1927 m. odos ir veneros ligų kated
ros asistentu. Moksliniam palikimui 
priklauso jo daugiau kaip 70 paskelb
tų darbų ir straipsnių, monografijos 
apie odos alergiją, profesines derma
tozes, 1964 m. išleistas pirmasis ori
ginalus vadovėlis studentams lietuvių 
kalba “Odos ir veneros ligos”, 1968 
m. su bendradarbiais paruoštas spau
dai studentų praktikos darbų vadovė
lis.

PETRO VAIČIŪNO miniatiūrinių 
565 eilėraščių rinkinį “Gyvenimo pre
liudai” išleido “Vaga” Vilniuje. įžan
ginį žodį 1958 m. yra parašęs pats 
autorius: “Mielas skaitytojau, paėmęs 
j rankas šitą mano knygą, tu rasi 
joje ne įprastus eilėraščius, bet iš 
kelių eilučių parašytus kūrinius. No
riu pasakyti, kad toks rašymo bū
das ne naujiena. Taip mėgo rašyti 
persai ir daugelis Azijos tautų, o 
ypač kinai. Jei ne mano sveikatos 
būsena, kažin, ar aš būčiau pradė
jęs panašiai rašyti. Negalėdamas pri
sėsti prie stalo ir kurti ką nors di
desnio, ėmiau užrašinėti man gimu
sias mintis, įsprausdamas jas į kelias 
eilutes, ir tokh$ eilėraščių-miniatiū- 
rų prisirinko man daugiau kaip aš- 
tuoni šimtai, šitai mano knygai iŠ 
jų parinkta tik dalis...” P. Vaičiū
nas mirė 1959 m., nesuskubęs rinki
nio paruošti spaudai.

R. DAMBRAUSKAITĖS 218 psl. 
monografiją “Ieva Simonaitytė” iš
leido c<Vaga” Vilniuje. Knyga supa
žindina skaitytoją su klaipėdietės ra
šytojos I. Simonaitytės sukurtais ro
manais, jaunystės metais, kūrybai 
įtakos turėjusiomis gimtinės vietovė
mis, branda “gyvenimo universite
tuose”, būdo ir temperamento savy
bėmis. V. Kst.



6 P®L • Tėviškės žiburiai • 1969. HI. 27 — Nr. 13 (1900)

Iii

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

Moka:

už depozitus - 5&% 
už šėrus
1968 m. išmokėta 5%%

PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI 
VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ

$2.000 gyvybės drauda nemokamai

PROGRESS f
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
BLOOR — RUNNYMEDE, tik dvi minutės nuo požeminio ir krautuvių, 
8 kambariai per du augštus, dvi virtuvės, dvi prausyklos, garažas ir 
šoninis įvažiavimas, didelis kiemas. Įmokėti $10.000; lieka viena atvira 
skoln 
PARKDALE, trys atskiri butai, 13 kambarių, naujas statybos, moder
niai įrengtas namas. Gražūs ir skoningai išdekoruoti kambariai, dide
lės nuomos pajamos. Dvigubas mūrinis garažas ir platus privažiavimas, 
arti krautuvių ir prekybos centrų. Įmokėti apie $15.000. Geras pir
kinys.
ISLINGTON — BLOOR, tik 5 metų senumo vienaaugštis, 4 miega
mieji šviesūs kambariai. Arti požeminio ir krautuvių. Prašo $33.500 

i su maždaug $10.000 įmokėjimu.
HIGH PARK — BLOOR, 8 kambariai per du augštus, naujos statybos 
namas. Idealus didesnei šeimai, arba nuamojimui. Arti mokyklų ir su
sisiekimo. Garažas su privačiu įvažiavimu, įmokėti apie $12.000; gali
ma tuoj užimti.
JANE — BLOOR, keturbutis (fourplex) viskas Įrengta atskirai, ideali 
vieta, prie pat požeminio; 4 garažai, didelės nuomos pajamos, įmokėti 
maždaug $30.000.

REIKALINGI NAIVIAI PARDAVIMUI.
S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2S69

AL. BARBENS
REAL ESTĄ TE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543
WESTONE $21.000 pilna kaina, pusiau atskiras plytų namas, 6 kamba
riai, užbaigtas pramogų kambarys, 12 metų senumo, privatus įvažiavi
mas, geras sklypas; įmokėti apie $5.000.
BLOOR — JANE, $10.000 įmokėti, 6 kambariai, gražių plytų, vandeniu 
šildomas, iš priekio įvažiavimas, garažas, vienas iš naujesnių namų; 

mortgičius 8%..
BLOOR — JANE, $15.000 įmokėti, gražus, apynaujis namas 8 dideli 
kambariai per 2 augštu, žaidimo kambarys, privatus įvažiavimas, gara
žas. Būtinai reikia parduoti; galima siūlyti žemą kainą.
BERRY RD, $20.000, naujas dvibutis (duplex), 12 kambarių, 2 gara
žai, didelis sklypas, arti susisiekimo, atskiros apšildymo sistemos.
PRINCE EDWARD DR, $15.000 įmokėti, gražus vienaaugštis (bunga
low), 7 kambariai, geras rūsys, dvigubas garažas, didelis sklypas su 
vaismedžiais

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

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

BLOOR — RUNNYMEDE, $33,000, mūro, atskiras, 12 kambarių, dvie
jų butų, viskas atskirai, du garažai, privatus šoninis 9 pėdų įvažiavimas. 
Laks viena atvira skola 10 metų.
ST. CLAIR — BATHURST, $7.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kam
bariai, per du augštus, pirmame augšte 5 kambariai ir 4 gabalų prau
sykla, antrame augšte du miegamieji; garažas, platus įvažiavimas. 
Prašoma $25.000. Liks viena atvira skola 10 metų.
BLOOR — JANE, $20,000 įmokėti, mūro, atskiras 4 butų apartamentas. 
ST. CLAIR — OAKWOOD, $7.000 įmokėti, mūro, 12 kambarių, 4 vir
tuvės, pirmame augšte 4 kambariai. Prašoma kaina — $30,000. Liks 
viena atvira skola 10 metų.

Geri pirkiniai. Skubiai teiraukitės.

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

LE 1-1161, namų 783-2105

Mylimai Mamytei

ONAI STIKLIUVIENEI

Lietuvoje mirus, dukterims — ALDONAI KARPI ENEI 

ir ONUTEI ŠILĖNIENEI bei jų šeimoms nuoširdžią 

užuojauta reiškią —

Natalija ir S. Vytautas

Mylimai MAMYTEI Lietuvoje mirus,

ALDONĄ KARPIENĘ ir jos šeimą' nuoširdžiai 

užjaučiame —

J. V. Bardzilauskai S. M. Šibilskiai

A t A

ADELEI KARBAČ1ENEI
mirus, jos dukteris — STEFANIJĄ KALOZIENĘ ir 
TERESĘ BENDER, sūnų STASj Lenkijoje bei jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame —

K. V. Žarai

18 TORONTO
LIETUVIŲ SKAUTŲ VEIKLA

• Kanados rajono vadas v.s. L. 
Eimantas kovo 22-23 d. lankėsi To
ronte, dalyvavo mokytojų suvažiavi
me, Romuvos valdybas posėdyje ir 
pasimatė su daugeliu skautų vadovų.

• Romuvos valdybos posėdyje ko
vo 23 d. padaryti pareigūnų prane
šimai, priimti nauji nariai ir svars
tyti stovyklavietės komiteto pateikti 
klausimai.

• Balandžio 13 d., 7 v.v., Prisikė
limo didžiojoje salėje įvyks etninių 
skautų grupių linksmavakaris su 
įvairia programa. Dalyvaus latvių, 
estų, lenkų, vengrų ir ukrainiečių 
skautų-čių grupės. Mūsų skautai-tės 
yra kviečiami tame linksmavakary- 
je dalyvauti. Dalyviams uniformų 
dėvėjimas privalomas.

• Dariaus-Girėno oro skautų drau

SPORTAS

SUSIRINKIMAI: vyr. moksleivių
— šeštadienį, kovo 29 <L, 4 v., ateiti
ninkų kambaryje. Susirinkimas labai 
svarbus ir visi prašomi dalyvauti; 
jaun. berniukų ir mergaičių, visų 
būrelių, susirinkimai — taip pat šeš
tadienį, kovo 29 d., 2.30 v.p.p. Mer
gaičių susirinkimai — L. V. Namuo
se, berniukų-ateitininkų kambaryje.

Nesumokėję nario mokesčio pra
šomi atsinešti po $1 į susirinkimą šį 
šeštadienį. Šiais metais visi papildo
mai sumoka po $1, kuris priklauso 
centro valdybai.

Pamokos nedavusiem įžodžio — šį 
ketvirtadienį, kovo 27 d., 7.30 v., 
ateitininkų kambaryje. Ten renkasi 
visi vyr. moksleiviai, kurie ruošiasi 
įžodžiui, taip pat 5-8 sk. berniukai 
ir mergaitės, dar neturį ateitininkų 
ženkliuko. Sis laikas parinktas dėlto, 
kad tėvai, atvykdami į rekolekcijas, 
gali atvežti vaikus ir grįždami atgal 
namo pasiimti. Laiko iki egzaminų 
liko nedaug, todėl labai svarbu vi
siems dalyvauti.

Iškyla į šv. Augustino seminariją
— šį sekmadienį, kovo 30 d. Kviečia
mi visi gimnazistai ir studentai — 
berniukai ir mergaitės. Išvykstama 
autobusu nuo Prisikėlimo par. 8.30 
y. ryto. Seminarijoje praleisime vi
są dieną. Ten bus Mišios, pietūs ir 
kiti užsiėmimai, kaip sportas ir pan. 
Kviečiami skautai ir neorganizuotas 
jaunimas. Informacijų teirautis pas 
Paulių Kolyčių tel. 534-5586. Kelionė 
kainuos $1.50.

“Ateities” prenumeratą renka Ro
mas Puteris. Tie, kurie dar prenu
meratos nėra sumokėję arba “Atei
ties” neprenumeruoja, prašomi kreip
tis Į Romą. “Ateities” atstovu To
ronte yra A. Bumbulis. Kadangi 
“Ateities” redakcija ir administra
cija buvo perkeltos iš Niujorko į Či
kagą, tai pirmojo numerio išleidi
mas užsitęsė.

Ateitininkų stovykla Wasagoje bus 
nuo liepos 6 iki 19 d. janučiams ir 
vyresniesiems. Stovyklos Dainavoje 
bus atskirai vyr. moksleiviams nuo 
birželio 22 d. iki liepos 5 d. ir jau
nučiams — nuo liepos 6 iki liepos 
19 d. Montrealyje “Baltijos” stovyk
lavietėje ateitininkų stovykla -bus 
nuo liepos 12 iki 19 d.

Nuoširdi padėka p. Vingelienei, 
kurias iniciatyva moksleiviai ateiti
ninkai galėjo suruošti paskaitą apie 
narkotikus. Visi paruošiamieji dar
bai buvo jos vienos atlikti. Taip pat 
nuoširdus ačiū p. Petruliui už filmų 
rodymą.

BALTIEČIŲ STALO TENISO 
PIRMENYBES

Kovo 15 d. Toronte įvyko baltie- 
čių stalo teniso pirmenybės, kurio
se turėjo dalyvauti š. Amerikos es
tai, latviai ir lietuviai. Deja, pir
menybėse tedalyvavo Toronto lat
viai ir lietuviai. Iš viso pirmenybėse 
dalyvavo 22 dalyviai. Vyrų vienetų 
varžybose laimėtojai: 1. Eichvalds 
*(lat.), 2. Zulps (lat), 3. Vaičekaus
kas (liet.); moterų vienetas: 1. Ne- 
šukaitytė, 2. Marenko (lat.), 3. Sa
baliauskaitė. Vyrų dvejetą laimėjo 
latvių pora Zulps-Eichvalds. Lietu
viai Nešukaitis-Vaičekauskas buvo 
antri. Moterų dvejetą laimėjo lietu
vaitės Nešukaitytė - Sabaliauskaitė. 
Latvėm Marenko-Adminis atiteko II 
vieta. Mišriam dvejete vėl daugiau
sia laimėjimų atiteko lietuviams: 1. 
Nešukaitis-Nešukaitytė, 2. Zulps-Ad- 
minis, 3. Vaičekauskas-Sabaliauskai- 
tė. Jaunių vienetų varžybose gerai 
pasirodė lietuviai: 1. P. Klevinas, 2.
L. Klevinas, 3. Skujinš (lat.).

Vyrų komandinėse varžybose lat
viai įveikė lietuvius 5:1. Vieninte
lį tašką lietuviams iškovojo E. Vai
čekauskas prieš Kulitį. Lietuvių ko
mandoje žaidė Vaičekauskas, Nešu- 
kaitis, Rautinš. Moterų komandines 
varžybas laimėjo lietuvaitės; V. Ne
šukaitytė ir E. Sabaliauskaitė įveikė 
latves 3:1.

Labai gaila, kad šiom pirmenybėm 
mūsų stalo tenisininkai parodė labai 
mažą susidomėjimą. Turime daug 
garsių stalo tenisininkų Čikagoje ir 
Klevelande, bet nė vienas jų rimtai 
šių pirmenybių ir Pabaltijo drau
gystės neįvertino. Pirmenybėms 
sklandžiai vadovavo A. Kuolas.

A. S.

SPORTAS LIETUVOJE
Sov. Sąjungos krepšinio pirmeny

bėse Kauno Žalgiris nugalėjo Tbili
sio krepšininkus 85:77. Po šio laimė
jimo Žalgiris pakilo į II vietą.

Kazanėje vyksta Sov. Sąjungos 
bokso pirmenybės, kuriose dalyvau
ja 10 Lietuvos boksininkų. Jie visi 
kol kas kovoja be pralaimėjimų.

Sudaryta E u r o p o s krepšininkų 
rinktinė, kuri žais prieš Jugoslaviją. 
Į rinktinę pakviestas ir M. Paulaus
kas. Rinktinę sudaro 3 rusai, 3 is
panai, 2 italai, lenkas, bulgaras, 
prancūzas ir čekas.

Bulgarijos mieste Rusė įvyko tarp
tautinis stalo teniso turnyras. Sia
me turnyre A. Skarulienė laimėjo 
III vietą.

VYČIO ŽINIOS
Jauniai A KSA krepšinio pirme

nybėse nugalėjo Hamiltono Kovą 
63:41. žaidė: Ignatavičius 12, Ake
laitis 4, Laurinavičius 2, NaceviČius 
10, Bumelis, Vaičeliūnas 10, Duliū- 
nas 10, Sepulis 5, Stankus 4.

B-C lygos pusbaigminiuose peržai- 
dimuose jauniai A antrą kartą įvei
kė estus 61:51. Sekančiose rungtynė
se vytiečiai susitiks su Tridents. 
Vytiečiai rungtynes žaidė blogai, ta
čiau Vaičeliūno gražiais praėjimais 
paskutinėse minutėse iškovojo per
galę. žaidė: Ignatavičius 15, Kaza
kevičius 6, Duliūnas 4, Vaičeliūnas 
16, Stankus 4, Akelaitis 5, Sepulis 4,

govės sueiga įvyko kovo 19 d. Ruo
šiamasi jos šventei gegužės 4 d.

• Kanados rajono vadeivos s. K. 
Batūros sušauktas ir pirmininkautas 
Toronto, Hamiltono, St. Catharines, 
Londono vadovų-vių pasitarimas va
saros stovyklų reikalais įvyko kovo 
23 d. skautų būkle. Pakviesta komi
sija iš v. s. S. Kairio, v. s. C. Sen
kevičiaus, s. I. Meiklejohn ir s. M. 
Vasiliauskienės sudaryti stovyklavi
mo programai. S. D. Gutauskienė pa
siūlė programą sudaryti atsižvelgiant 
į specialybių grupes, kurioms vado
vautų atitinkami specialistai. Arti
miausiu laiku bus sudaryta stovyk
los vadovybė, kuri rūpinsis instruk
torių telkimu. Posėdžio sekretorė s. 
L. Gvildienė multiplikuotą protoko
lą išsiuntinės vietovių vadovams. Č.S.

NaceviČius 1, Laurinavičius, Bume
lis.

Išvyka į Londoną. Vyčio vyrai ir 
jauniai A šį sekmadienį yra pakvies
ti draugiškoms krepšinio rungtynėms 
su Londono Tauru. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Permainingose B-C lygos pusbaig- 

mių rungtynėse jaunių penketukas 
pralaimėjo Tridents 61:65. žaidė: J. 
Vaškevičius 12, G. Rautinš 26, S. 
Kaknevičius 14, L. Plačiakis 2 ir V. 
Juzėnas 7.

KLK lygos rungtynėse jauniai B

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

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

pralaimėjo Hamiltono Kovui 54:71. 
Žaidė: Plačiakis 3, Simonaitis 23, 
Stravinskas 23, Plučas, S. Didžbalis, 
V. Didžbalis, Radžiūnas, Strumila, 
Empakeris, Petronis. Draugiškose 
rungtynėse jauniai C pralaimėjo ko- 
viečiams 26:36. žaidė: Grigonis 12, 
Paškauskas, Petronis 7, Didžbalis, Ta
mašauskas, Radžiūnas 5, A. Kakne
vičius, Kiškūnas, Gataveckas, šalvai- 
tis, Raab ir Miniotas.

Krepšinio treniruotės berniukams 
ir vyrams — pirmadieniais ir trečia
dieniais, mergaitėms — ketvirtadie
niais.

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

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

Lawrence G. Odette
Morley D. H ogi e
Directors

JUO ILGIAU LAUKSITE, JUO ILGIAU REIKES KEN
TĖTI! KURIE Iš TIKRŲJŲ NENORITE KENTĖTI —

(diana’
GOUGHS

COLDS

ASTHMA 
•RO-O-’W 
SORE

THROAT

JAUSITĖS GERIAU UŽ KELIŲ MINUČIŲ — paėmę 
DIANA LAŠŲ tuojau geriau jausitės nuo didelio nuša
limo, krūtinės skausmų, drebulio, slogos, sąnarių skaus
mų, gerklės skaudėjimo, užkimimo, čiaudėjimo, bėgan
čios nosies, astmos, bronchito. Taipgi lengviau galėsite 
kvėpuoti. Nieko nėra geresnio kaip DIANA DROPS, 
kurie greitai veikia. Tik $2.00 už bonkutę.

GAUNAMI VAISTINĖSE

R0X0DIUM skysčiai įtrinti nuo artričio, reumatizmo, 
raumenų, nugaros skausmų, išijo, bursičio pečiuose ir 
rankose, alkūnių, riešo, skausmo pirštų sąnariuose, ko
jos skausmų, kelių, kulnų, krūtinės skausmų, neuralgijos 
— galvos skausmų, skausmų apie ausis, veidą, sprandą, 
nuo susižeidimų, įdrėskimų, išsisukimų, išsiplėtusių ko
jos venų, galvos niežėjimų, spuogų ant veido ar kūno. 
Pajusite rezultatus per kelias minutes. Roxodium nede
gina ir neerzina odos. Saugokite akis nuo šių vaistų. 
$2.00 bonkutė.

GAUNAMI VAISTINĖSE AR

Luscoe Products Limited
FAST 

ylZr RELIEF

nmuMATK 
Vy AjmtnrrK 

MUSCULO 
ArVi & Pm*,

559 Bathurst St., Toronto 4, Ont. Canada

Ateitininkų žinios

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

SWANSEA, $8000 įmokėti, 8 kambarių per du augštus atskiras namas, 
vandens alyvos šildymas, neturi skolų, greitas užėmimas, netoli Bloor. 
BABY POINT, $8060 įmokėti, gražus 7 kambarių, rupių plytų, atskiras 
namas, kvadratinis planas, puikiai užbaigtas rūsys, garažas su labai 
plačiu įvažiavimu, viena atvira skola, puikus pirkinys.
ROYAL YORK GARDENS, apie $8000 įmokėti, didžiulis puikus 8 kam
barių vienaaugštis, garažas su privačiu įvažiavimu, gražiai užbaigtas 
rūsys, kieme vaismedžiai, arti susisiekimo
INDIAN GROVE — BLOOR, tikras dvibutis (dupleksas), 10 kambarių 
per du augštus, apie $10.000 įmokėti, du atskiri šildymai vandeniu-aly- 
va, vieta dviem mašinom, arti Bloor bei požeminio traukinio stoties.
ROYAL YORK—BLOOR, gražus 6 kambarių vienaaugštis, apie $10.000 
įmokėti ir viena atvira skola; užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įva
žiavimu, tuoj galima užimti.
HIGH PARK — BLOOR, tikras - triburis (tripleksas), 3 ir 2 miegamųjų, 
apie $20.000 įmokėti, garažai, vos keleto metų senumo.
INDIAN RD. — BLOOR, 9 kambarių, atskiras mūrinis namas, apie 
$15.000 įmokėti, didelis sklypas, netoli Bloor, dvigubas garažas su pla
čiu įvažiavimu.
JANE — BLOOR, puikus 8 kambarių per du augštus atskiras namas, 
puikiai užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, viena atvira sko-

GLENLAKE — BLOOR, 16 kambarių dvibutis, per du augštus, atskiri 
šildymai, dvigubas garažas, apie $15.000 įmokėti ir viena atvira skola. 
JANE — BLOOR, 6 butų apartamentas, gauna virš $10.000 metinių pa- 

14 BUTŲ APARTAMENTAS, virš $24.000 metinių pajamų, puikus mo
dernus pastatas, balkonai, kilimai etc., garažai ir vieta automobiliams. 
50 AKRŲ ŪKIS prie #50 plento, $5.000 įmokėti ir viena skola; Notta- 
wasaga upė teka pro kampą.

2232 BLOOR ST. W Tel. RO 7-5454
PR. KER BERI S

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- m a n A A J A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PA/įAM/\ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
514% už depozitus
5%% už šėrus išmokėta

DUODAMF 
mortgičius iš 
asm. paskolos iš 7Y2%

Kapitalas virš trij'ų milijonų dolerių_________
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2*8723

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

$5.500 įmokėti, dvibutis College - Dovercaurt rajone, 11 didelių kamba
rių ir vienas kambarys rūsyje, vandeniu šildomas (nauji įrengimai), 3 
virtuvės, 2 prausyklos; prašoma kaina $25.900.
2.500 įmokėti, Dundas — Lansdowne rajone, 6 kambariai, nauja šil
dymo krosnis, pusiau atskiras, yra įvažiavimas; prašoma kaina $16.900
25 AKRAI, Yonge St. arti Bradfordo, gera daržovėms auginti žemė, 
puiki galimybė padalinti į mažesnius daržovių auginimo sklypus; vie
nas savininkas per 30 metų, dabar išeina į pensiją; 1,672 pėdų pločio ir 
662 pėdų ilgio sklypas.
VIENAAUGŠTIS (bungalow) Islington — Bloor, plytinis, atskiras, 6 di
deli ir šviesūs kambariai, užbaigtas poilsio kambarys, 2 virtuvės, 7% 
mortgičius, 2 prausyklos, garažas.

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

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

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

GERIAUSIA MĖSA 
ir

SKANUMYNAI

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

AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS 
KRAUTUVĖSE

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

Yorkdale Shopping Centre 783-8866

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



BALIO MASKELIŪNO 
DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251-4864

3
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Namų tel. 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

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

672 Lansdowne Ave.,

TeL 531-6165

Dirbtuvė

NAUJAS SKYRIUS: 
295 Roncesvalles Avė., 

TeL 536-1373 
Atidaryta: Kasdien 9—6 vaL 

Ket. ir penkt. 9—9 vaL

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

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

Maisto siuntinių svoris neribotas.

Turime naujus iliustruotus kata
logus, kuriuose yra smulkus apra
šymas ir paaiškinimai. Pažymėtos 

kainos yra galutinės.
Taip pat persiunčiame pinigus, 

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

a Sąžiningai

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyvena ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų

ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonueti bei rašyti, 

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

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

LIETUVIŲ ĮTAIGA
BALTIC EXPORTING CO.

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA 
M1—.. . .......

“...Giliai tikime, kad mūsų mieli 
skaitytojai užsienyje, o taip pat jų 
sponsoriai, supras reikalo svarbą ir 
toliau rems dienraštį, tuo padėdami 
stiprinti lietuvybę užsienio kraštuo- 
sew.

Tokiais žodžiais “Draugo” leidėjai 
ramina užsienio lietuvius, kad jiems 
to laikraščio prenumerata iš 15 do
lerių pakelta į 18 dolerių metams. 
Esą, padidėjo pašto išlaidos. Visiems 
JAV lietuviškiems laikraščiams pa
didėjo pašto išlaidos, bet jie prenu
meratos mokesčio nepakėlė tik užsie
nio lietuviams. Kaikurių jų prenume
rata užsienio lietuviams net žemesnė 
(Ateitis).

Dabar turtingi JAV lietuviai už 
“Draugą” mokės $15 metams, o ne
turtingi užsienio lietuviai — $18. Už
sienio lietuviai už JAV lietuviškus 
laikraščius ir taip jau daugiau sumo
ka, nes jų uždarbiai yra mažesni už 
JAV lietuvių uždarbius. Lietuvybę 
stiprinti privalo visi lietuviai, ypač 
turtingieji. Jei yra reikalas pakelti 
laikraščio prenumeratos mokestį, jį 
reikia pakelti visiems lietuviams, o 
ne tik neturtingiems užsienio lietu
viams. Jei tas laikraščio prenumera
tos mokesčio pakėlimas bus taikomas 
tik užsienio lietuviams, tai tie lietu
viai turės pasitenkinti tik savo kraš
to lietuviška spauda. J. J.

KUNIGO VAIDMUO
Perskaičius “Tėviškės Žiburiuose” 

straipsnį “Besikeičiantis kunigo vaid
muo”, apėmė didelis džiaugsmas, kad 
dvasiškija pradeda galvoti, kalbėti, 
jieškoti kelių, kuriuos prarado, grįžti 
į krikščionišką bendriją, nuo kurios 
daug amžių buvo nusisukusi... Gana 
ilgai mes išsiilgę laukėm jūsų, bet 
jūs nekreipėt dėmesio į mus. Azijos 
ir Afrikos laukiniai ir puslaukiniai 
geriau galėjo suprasti Kristaus moks
lą, girdėdami jį iš misijonieriaus lū
pų, kuris jų tarpe gyveno, nesiskirda
mas nuo jų — be luomiško apsiausto, 
su gryna evangeliška širdimi. Mes 
skaitomės civilizuoti, gimę ir augę 
krikščioniškoje aplinkoje, prie Bažny
čios vadovų, bet negalėjom suprasti 
Kristaus mokslo. Jūs, lyg bijodami sa
vo gyvenimo, neretai primindavo!: 
“Nematyk, ką aš darau, bet klausyk ir 
uoliai vykdyk, ką sakau”. Iš širdies 
gilumos linkiu jums būti naujais mi- 
sijonieriais, nuvalyti apleistus takus

ir surasti naujus į žmonių širdis. 
Mes laukiam jūsų išskėstom rankom, 
atvirom širdim- Užmirškit kunigystę 
kaip atskirą luomą ir drauge jieško- 
kim žmogaus paskirties. Mums rupi, 
juo labiau jums turi rūpėti dvasinė 
atrama, be kurias žmogus nebesiva- 
dintų žmogumi. Kazys Baltramaitis

• Jei gydytojas padaro klai
dą vienam pacientui, ištaiso ją. 
kitam.

Fleet Electric Co. Itrf. 
fL£K7*0S RANGOVAS 

Atlieku ritus elektros 
įrengimo darbus 

923-7194. Sav. A. Čeponio

8UOMUKAPIRTIS — 
MAUDYMASIS IR MASAŽAS 
583 Annette St TeL 7674986 

Atidaryta vyrams ir moterims 
nuo antradienio iki šeštadienio 

1—11 vaL vakaro

Tinka betkuriam sezonui
aCADIAN

FOUR SEASONS
Canadian Whisky

ACADIAN — pirmoji sąrašuose

MĖGSTANTIEMS GERĄ DEGTINĘ
ACADIAN DISTILLERS, BRIDGETOWN, NOVA SCOTIA

I THE BEST MADE EVEN BETTER
/^LIETUVIAI STALIAI 

mloniai kviečia j
aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti

\ ą su gaminių kokybe ir kainomis
2160 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289 |

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. Striaupis Res. tel. LE 6-5363

Sav.
343

A. B. Beresnevičius 
Roncesvalles Avė., 

Toronto 3
(TARP GRANADIER RD. IR NEEPAWA AVĖ)

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

780 Queen St. W. 
prie Gore Vale 
Tel. EM. 4-7994 photo stud'0 „

• —-----'Vestuvinės nuotraukos
------------ Meniškos vaikų nuotraukos

Portretai ir kt.

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE B-A 
SERVICE CENTRE benzino stotis 1181 Queen St W., 
(prie Gladstone). Tet 535-9468 
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, bateri
jos ir t. t Automobilių vilkikas (towing). Autoveži- 

{mių taisymas, elektrinis (Alen Scop) patikrinimas. 
Po darbo valandų skambanti tel. RO 6-8503.

Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (kovo 1—7) I
atidaryta visą parą — 24 valandas.

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

Hamiltone skyrius: 4]
293 Onawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-2005 <

čia gaurite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 1 
didelis pasirinkimas skareliu, megztinių ir kitų dalykų, < 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis. < ‘

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum 
bin g ir vandens apšildymo darbus 

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Metro Lie. PH. 136 TeL LE 2-5191

A.P. GARAGE
A PAŠKEVIČIUS 

laikinai persikėlė i 
2264 DUNDAS St W.

LE. 5-9130 
(International Auto Body) 

Towers — Loblaw’s kiemas 
įvažiavimas tiesiai B

Dundas gatvės.

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDĄ! IR KT. 
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti teL LE 4-1403 
30 Dewson St, Toronto, Ont

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas. 

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

Spalvoti ir paprasti priim
tuvai. Neturi plastikinio 
spausdinto tinklo (printed 
circuit). Viskas - rankų 
darbo, todėl yra patvares
ni, gedimas retesnis ir pa
veikslas geresnis. Pasirin
kimui - daugiau kaip 50 mo
delių.
ZENITH aparatus galite 
gauti pas

ALFA RADIO and TV sales and service
672 LANSDOWNE AVE, TORONTO 4. ONT. 295 RONCESVALLES AVE, TORONTO 3, ONT. 

TEL. 531-6165 TEL. 536-1373
Ketvirtadieniais ir penktadieniais atidaryta iki 9 vai. vakaro

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

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

ALL SEASONS
323 Lakeshore Rd.

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

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

FRANK BARAUSKAS

De Gaulle, susipažinęs su len
kų filmų aktore Beata Tiškevi- 
čiūte, kuri filme vaidino Napo
leono I meilužės rolę:

— Dabar gerai suprantu impe
ratorių Napoleonu. Deja, istori
ja nesikartoja, nes tam esate per 
jauna, o aš per...

— Perdaug augštas, - padėjo 
jam atsakyti filmų žvaigždė.

Narsus karys
— Jonai, kaip gi tu pakliuvai 

į kariuomenę?
— Visų.pirma, aš norėjau ko

voti, antra — norėjau pasitre
niruoti gimnastikoj, sporte, o 
trečia — gi jie manęs net ne
klausė — atėjo ir paėmė...* * *

— žmogus, kuris įsimyli save, 
neturi konkurentų. .

Nepatiko išdėstymas
Universitetiniame Vengrijos 

mieste Debračin policija suėmė 
knygyno savininkę. Mat, jai ne
patiko Sov. Sąjungoje populia
rių knygų išdėstymas lange, nes 
pavadinimai buvo surikiuoti šia 
tvarka: “Mes norime gyventi”, 
“Toli nuo Maskvos”, “‘Dango
raižių šešėlyje”, “Po svetima vė
liava”.

Nevisada...
Vaikų darželyje seselė klausia 

vieną mažylį:
— Vytuk, ar tu kasdien pa

simeldė?
— Ne, nevisada, nes būna to

kių dienų, kad man nieko ne
reikia. ..

* ♦ *
— Per klaidą dažniau burną 

atidarai, negu piniginę.

ŠYPSENOS
Prieš ir po...

— Prieš vedybas šluosčiau — 
sužadėtinės džiaugsmo ašaras, o 
po vedybų — lėkštes, —aiškino 
vedęs draugas.

Skyrybos iš meilės
— Kodėl Nerimaičiai skiriasi?
— Todėl, kad jis iki ausų įsi

mylėjęs gražuolę modeliuotoją, o 
ji siunta dėl turtingo biznieriaus.

— Ach, jei taip, tai skyrybos 
bus iš meilės...

Be konkurso
— Ar didelis konkursas buvo 

į technikumą Vilniuje?

— Kaip tai?
- Iš direktoriaus giminių sto

jau tik aš vienas.
Nepavojinga

— Vytuk, nežaisk su plaktuku, 
nusimuši sau pirštus!

— Nesirūpink, mama. Vinį 
laiko Darius. Parinko Pr. Al.

BARONESSA
BEAUTY SALON ►

2265 BLOOR ST. W.
(kampas Bloor-Durie gatvių).

*1* A A A A A . A A A A

i

TEL. 762-4252
Sav. Alė Kerberienė

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

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.
S32 - 7733

1613 Dundas St W. Sav. R. Stasiulis

<

DUFFERIN RADIO ond TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI Ir radijo aparatai Pardoodamoa 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami Į tolimesnę kelionę, patikrinti 
ir pataisyti savo automobilį! FRANK PETIT, kvalifikuotas auto me- 
chanikas, su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
RI/w\i* An4-/M>i4-A rZ/vv/triA 296 BROCK AVĖ, (tarpDun-Dioor Aurorire oarage dasircollege).TeL 531-1305

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTE 
DR. D. ANDRIULIONYTE 

DANTŲ GYDYTOJOS 
1796 Bloor St W. (prie Keele)

Pirm., antr. ir penkt.: 9.30-5 v.p.p. 
Antr. ir ketvirt: 12.00 — 8 v.v.

Pagal susitarimą.
Tel. 766-1372

NOTARAS

A» LIŪDŽIUS, B.L
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Namų, ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo-pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
468 Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

(įėjimas iš . Howard Park Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 Iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 v.v. 
v.p.p. išskyras treciadjjm. ir sekmadienius.

įstaigos tel. ŽE 7-1708;
Namų — CR 9-6166

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS AVE. 

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

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

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

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

OKULISTAS
Kabineto telefonas LE 4 - 4451

DR. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 BLOOR ST. W., Toronto
(Į rytus nuo Dufferin St)

DR. N. NOVOŠICKIS 
dantų gydytojas

794 BATHURST ST.
(kampas Bloor & Bathurst)

Tel. 534 -3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

S. BROGOWSKL O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 1-4251. Darbo valandos nuo 19 
vaL ryto iki 6.30 vaL vak. Šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po 

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

OKULISTAS 
LLUNSKY.R.O.

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

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

DRAUDIMO AGENTŪRA
AL DŪDA

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

Komercinio, privataus turto ir automobilių draudimas 

Finansavimas — Bonds — Mortgage garantijos.



IR

H TORONTO
Gen. kons. J. žmtddziiias, svei- 

jodamas Kanados lietuvių mo-

Šv. Jono Kr. par. žinios
— Šią savaitę vyksta rekolekcijos.

Prisikėlimo par. žinios

Toronte, tarp kitko pasakė, jog 
suvažiavimo dalyvius subūrė gy
vybinis rūpestis, kylantis iš ue-

kviestas
kovo 23 d. Prisikėlimo parodų 
salėje skaitė paskaita tema 
“Kultūra ir lietuviškoji kultū
ra*'. Gana gausiai susirinkę atei
tininkai, svečiaiir viešnios su

Po t Toron* Nr. 13(1069)

rytais 9 v. ir vakarais 7.30 v. Po 
pamokslų — Mišios. Pamaldų metu 
kasdien klausoma išpažinčių. Reko
lekcijos užbaigiamos Verbų sekma
dienį 11 vaL pamaldomis ir bendra 
visų agape par. salėje. Pusryčiais rū
pinasi kat moterų draugijos skyrius.

— Rekolekcijų proga 14-19 metų 
amžiaus jaunimui šį šeštadienį, 4 v. 
p.p., par. salėje įvyks religinis se- 

. minaras — diskusinis pokalbis, ku
riam vadovaus kun. dr. F. Jucevi
čius. Kviečiame minėto amžiaus jau
nuolius ir jaunuoles gausiai dalyvau
ti ir aktyviai įsijungti į diskusijas.

— Rekolekcijų metu kiekvieną va
karą lietuvaitės seselės bažnyčioje 
prie įėjimo priima geradarių aukas 
Lietuvių Vaikų Namų reikalams.

— šį sekmadienį 10 vai. pamaldų 
metu šventinamos pahnės-verbos. .

— Sutvirtinimo sakramentas bus 
teikiamas gegužės mėnesį. Registra
cija — po Velykų atostogų. Angliš
kai kalbančiai vaikų grupei tikybos 
pamokas, ruošiančios pirmajai išpa
žinčiai, prasidės taip pat po Velykų 
atostogų:

— Prieš šventes lankomi ligoniai. 
Didžiosios savaitės metu bus aplan
kyta Toronto apylinkėse keletas ma
žų kolonijų ir namuose atlaikytos 
Mišios ligoniams ir aplamai tos vie
tovės lietuviams. Jau susitarta su 
Ošava, Bramptonu ir Stayneriu. Oša- 
voje pamaldos įvyks D. ketvirtadie
nį, 8 v. vakaro, Staynery — Verbų 
sekmadienį, 4 v.p.p., Bramptone — 
Verbų sekmadienį 8 v.v.

—: Prisikėlimo pamaldos par. baž
nyčioje įvyks Velykų rytą 7 vai.

šį penktadienį, 8 vaL vakaro, 
Mišios už a. a. Izabelę Matusevičiū
tę; šeštadienį, 9 v_r., už a.a. Oną 
Stikliuvienę, sekmadienį 10 v. — už 
a.a. Praną Rickų.

A.a. Izabelės Matusevičiūtės, 
buvusios aktyvios visuomeninin- 
kės, mirties antrosios metinės 
sueina balandžio vidury. Rūpi
namasi pastatyti paminklą ant 
velionės kapo lietuvių kapinėse. 
Tam reikalui atidaryta sąskaita 
Prisikėlimo par. bankelyje. Ke
letas asmenų yra pažadėję duos- 
nią paramą/

— Šią savaitę vyksta rekolekcijos Lietuvos unijos laikais, mūsų 
vyrams ir vaikinams. ^Vedėjas — bajorijai lenkėj a nt; lietuviškų 

...Mi— šeimų didikai gynė Lietuvos 
nepriklausomybę ir tuo kūrė bu
simom kartom Lietuvos laisvės 
idėjines pakopas, taip ir nūdien 
mūsų mokytojai lituanistai yra 
lietuvybės bei lietuviškos dva
sios didikai. Jų svetur atliktas 
darbas yra viena tų spindinčių 
dorybių, kuriomis lietuvių tauta 
kilo ir tebėra gyva bei kūry
binga.

Adv. G. Balčiūnas, KLB To
ronto apylinkės valdybos pirmi
ninkas, pasitraukė is eitųjų pa
reigų ir iš valdybos.

Apylinkės valdybos posėdis 
įvyko kovo 25 d. Padaryta Va
sario 16 apyskaita. Balandžio 20 
d. nutarta sušaukti apyl. tary
bos ir organizacijų atstovų susi
rinkimą. Jo metu bus padarytas 
valdybos metinės veiklos prane
šimas ir renkama nauja valdy
ba. Dabartinės valdybos kaden
cija jau baigiasi.

Lituanistinis seminaras ren
kasi kovo 28, penktadienį, 7 v. 
vakaro, Prisikėlimo parapijos 
patalpose. Kadangi tai yra pas
kutinė seminaro pamoka siais 
mokslo metais, kviečiami susi
rinkti visi abiejų grupių studen
tai — ir kalbos, ir literatūros, 
kad galėtumėm atitinkamai už
baigti ir atsisveikinti iki sekan
čio rudens. Vedėja

Filmai, š. im kovo 31 d., 8 v. 
v., Latvių Namuose, 491 Colle
ge St. The Edmund Burke So
ciety vėl rodys prieškomunisti- 
nius filmus: 1. “Anarchy Under
way”, 2. “50 Years of Managed 
News”. Nepraleiskit progos ge
riau pažinti raudonųjų klastas!

Etninių Grupių Komitetas 
“Birbynės” ansamblio repeti

cija — ši penktadienį, 4.30 v. 
p.p., L. V. Namuose — pas se
seles.

K. L. K. Kultūros Draugijos 
“Žiburiai” metinis susirinkimas 
šaukiamas balandžio 12, šešta
dienį prieš Atvelykį, 3 v. p.p., 
salėje virš “T. žiburių” redak
cijos.

Tėv. A Tamošaitis, SJ. Mišios — 
7, 7 JO, 8 ir 9 vaL ryto ir 8 vaL vak. 
Pamokslai rytais — po 9 v. Mišių, 
vakarais — 7.30 v. Išpažintys ir Ko
munija — per visas Mišias. Vyrų re
kolekcijų užbaiga — šeštadienio va
kare. Rinkliava — šeštad. rytą per 9 
v. Mišias ir per vakarines Mišias. Re
kolekcijų metu prie bažnyčios kvie
čiame paaukoti seselėms ir varg-

Už surengtą mums staigmeną 20- 
ties metų vedybinės sukakties proga, 
už taip gražiai surengtas vaišes ir 
ypač vertingą dovaną, nuoširdžiai dė
kojame to parengimo iniciatoriams p. 
A. J. Vaškevičiams ir mūsų mieliems 
tėveliams K. L. Budreckams, gimi
nėms ir visiems artimiems drau
gams: E. A. Bočkams, S. J. Bubu- 
liams, K. G. Budreckams, J. E. Buk- 
šaičiams, S. J. Černiauskams, A. A. 
Dobis, V. G. Dobbs, P. O. Grigams, 
M. S. Girčiams, K. O. Ivanauskams, J. 
A. Jakelaičiams, V. Jurevičiams, I. A. 
Jurcevičiams, J. A. Kizams, J. A. 
Kriščiūnams, J. B. Mačkiniams, P. J. 
Pakalkoms, V. Pevcevičiui, P. J. Pev- 
cevičiams, A. A. Smailiams, S. O. 
Teišerskiams.

V. L. Pevcevičiai

ĮVAIRIOSE LIGONINĖSE atlikęs 
praktiką ir baigęs ligoniu priežiūros 
bei praktiškos medicinos kursą B. 
NAUJALIS vėl reguliariai priima 
pacientus SVEIKATOS KLINIKOJE, 
460 RONCESVALLES AVĖ., TO
RONTO 3, ONT. Priėmimo valandos 
nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro, susi
tarus telefonu LE 3-8008.

Parduodamas 
nepasterizuotas 

medus
Iš NUOSAVO BITYNO 
ĮVAIRIAIS KIEKIAIS. 

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

— Parapijos rekolekcijas oficia
liai pasibaigs šį sekmadienį, 4 v.p.p., 
tradiciniu religiniu koncertu ir palai
minimu bažnyčioje. Programą atliks 
Toronto katedros berniukų ir vyrų 
choras. Visus parapijiečius ir sve
čius kviečiame gausiai dalyvauti, 
įėjimas laisvas.

— Mišios: trečiad., 8 v. v. — už 
Lietuvos žuvusius patriotus, užpr. p. 
Žakienės; ketvirtai, 9 vx. — už a. a. 
E. Baltrušaitytę, užpr. brolių Anta
no ir Juozo; 8 v. v. — už a.a. M. 
Danisevičienę, užpr. p. Danisevičiaus; 
penktad., 8 v. v. už A. Laurinavičių, 
užpr. p. Putrimų; šeštad., 7.30 v. r.
— už a. a. G Howzen, užpr. p. Jo
nušienės; 8 v. r. —už a. a. J. Du
bininką, užpr. p. žekų; 9 v. r. — 
už a.a. J. Juškevičių, užpr. p.p. Dač- 
kaus ir Jonyno; 8 v.v.—už a.a. J. Gu- 
danavičių, užpr. at-kų tėvų k-to; šį 
sekmad., 10 v. — už a.a. E. Bubelį, 
užpr. ponios auklėtinių liet šešta
dieninėje mokykloje; 12.15 — už a.a. 
Gapučių šeimo mirusius, užpr. p. Ga- 
pūčio.

— Praėjusį sekmadienį vargšams 
ir Toronto kunigų seminarijai su
rinkta $553.27.

— Šį savaitgalį T. Rafaelis išvyks
ta į Otavą vietos ir apylinkės lie
tuviams vesti gavėninio susikaupimo.

— Pirmosios Komunijos pamoka
— šį sekmadienį po 10 v. Mišių. Per 
Velykas jos nebus, per Atvelykį — 
bus. Taip pat per Atvelykį po 10 v. 
Mišių šaukiamas tėvų susirinkimas 
aptarti pirmosios Komunijos iškil
mei, kuri įvyks gegužės 4 d.

— Katechetinės painokos: šį ant
radienį — V-VI sk., ketvirtadienį, — 
VII ir VIII sk., sekmadienį po 10 
v. Mišių — I-IV sk. D. savaitę, per 
Velykas ir sav. po Velykų pamokų 
nebus. Nuo Atvelykio pamokos su- 
dažninamos, nes pradedama ruoštis 
Sutvirtinimo sakramentui, kuris bus 
teikiamas gegužės 18 d.

— Šį sekmadienį, vietoje religijos 
pamokos, gimnazistams ruošiama 
ekskursija į kun. seminariją. Auto
busas nuo parapijos bažnyčios iš
vyksta 8.30 v. r. Dienotvarkė paruos
ta ir pravedama seminaristų — ap
žiūrima seminarija, pašnekesys su 
klierikais, bendri pietūs, sportas, Mi
šios ir vakarienė. Autobuso ir kt. iš
laidoms padengti aukojama $1.50.

— Per rekolekcijas suaug. ir stud, 
chorų repeticijų nebus; vaikų — 
penktad., 6.30 v. v. Sveikiname stud, 
chorą, praėjusi savaitgalį gražiai at
likusį programą Detroite.

— Lietuviai ir liet organizacijos 
parapijos patalpas 1970 m. rezervuo
ja si dabar. Nuo Atvelykio rezervaci
jos priimamos ir iš svetimtaučių.

— Parapijos biblioteka per Vely
kas uždaryta.

— Didžiąją savaitę lankomos šei
mos Bloor St., Dorval Rd. ir Prince 
Rupert Ave.

Ukrainiečių savaitraštis “No
vy šliach” (Naujasis Takas), lei
džiamas Toronte ir Winnipege, 
plačiai aprašė Vasario 16 šventę 
Toronte. Lietuviu iškilmėse da
lyvavo to laikraščio redaktorius 
ir Toronto ukrainiečiu žurnalis
tų skyriaus pirm. V. Levicky.

SKUBIAI PARDUODAMI: vasarna- 
mis ant Humber upės, 20 mylių nuo 
Toronto, prie valdiško parko; 3 mie
gamųjų vienaaugštis namas prie Bol- 
tono, ant 3 akrų sklypo^ F. BA
RAUSKO REAL ESTATE IŠTAIGA 
231-6226 arba 231-2661.

mergaitės, kviečiami dalyvauti 
ekskursijoje i Šv. Augustino se
minariją. Ekskursija įvyks sek
madienį, kovo 30 d. Išvykstama 
autobusu nuo Prisikėlimo baž
nyčios 8.30 v. Kainuos $1.50. 
Ten bus Mišios, pietūs ir kitos 
specialios pramogos, kaip spor
tas ir pan. Tėvai prašomi para
ginti savo vaikus ekskursijoje 
dalyvauti.

Paskaitoje apie narkotikus, 
kurią suruošė moksleiviai atei
tininkai Prisikėlimo salėje, da
lyvavo apie 300 jaunimo ir tė
vu. Policijos atstovas J. Wilson 
papasakojo apie marijuaną ir ki
tus narkotikus ir parodė du fil
mus. Svečias taipgi atsakinėjo į 
iškeltus klausimus.

Kanados estų taryba atspaus
dino jau trečią laidą komiku 
anglų kalba. Juose piešiniais pa
rodomas rusiškasis komunizmas 
tikrovėje ir duodami atitinkami 
paaiškinimai. Vienos brošiūros 
kaina — 25 et.. 20 egz. — po 20 
et., 200 egz. ar daugiau — po 
15 et. Gaunama: J. Viinamae, 
46 Indian Rd., Toronto 3 Ont.

SPRINGURSTE — lietuvių rajone 
išnuomojamas visam vasaros sezonui 
vasarnamis. Skambinti iš ryto iki 1 
valandos. Tel. 534-8154.

ATLANTIC 
valgykla 

1330 DUNDAS ST. W., 
TORONTO 3. 

Tel. LE 3-6045 
LIETUVIŠKI PATIEKALAI 

NAUJI SAVININKAI 
V. ir V. IVANAUSKAI

ATLIEKU visus namu medžio re
monto darbus. Tel. 5354724.

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety lygos. 
Baigią šią mokyklą gauna piges
ni auto draudimą. Nemokami 
nurodymai klasėje ar namuose 
turintiems laikinus leidimus.

Mokiname vairuoti standartinė
mis ar automatinėmis mašinomis.

1076 BATHURST ST.
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

ERNAS SUPERMARKET
19 St. John's Rd. (Dundas St. W. kampas) Tel. RO 2*4781. 

E. A. PELVENIAI — LIETUVIAI SAVININKAI
Turime visokių rūšių dešrų, lietuviškų sūrių, ungurių Ir sil

kių. Savaitgaliais galima gauti bulvinių dešrų. 
NEMOKAMAS PRISTATYMAS.

•Ji

tis, kurias po paskaitos diskuta
vo. Kun. dr. F. Jucevičius kul
tūrą aptarė kaip žmogaus dva
sios kūrybines apraiškas, kylan
čias iš normų ir laisvės sąveikos. 
Kultūros uždavinys — žmo
gų taurinti, daryti daugiau žmo
gumi. Kultūra, nors ir saistoma 
dorinių normų, gali klestėti tik
tai laisvėje. Pobūviui vadovavo 
pirm. B. Sakalas, diskusijose da
lyvavo: Alg. Banelis, dr. J. Sun- 
gaila, J. Karka, V. Kolyčius, V. 
Aušrotas, JasineviČius, kun. Pr. 
Gaida ir kt. Gyvos diskusijos 
rodė, kad paskaita buvo aktuali, 
pajudino gyvybines problemas. 
Visų vardu paskaitininkui padė
kojo pirm. B. Sakalas. Pobūvio 
proga loterijos būdu išleistos 3 
lietuviškos knygos. Balandžio 19 
d., metinės šventės išvakarėse, 
ateitininkai sendraugiai ruošia 
vakarienę, kurios metu kalbės 
vienas žymiųjų, ateitininkų vei
kėjų iš JAV. Pakvietimai gau-

balandžio 5, pa
mokų nebus. Vedėjas *

Kanados lietuvių šeštadieni
nių mokyklų mok 
vimas, sukviestas 
bos švietimo komisijos, įvyko

dybos narius.
Toronto kredito kooperatyvas 

“Parama” paskyrė $50 auką “T. 
Žiburiams”. Taip pat $50 auka 
gauta iš Montrealio lietuvių kre
dito unijos. “TŽ” leidėjai nuo
širdžiai dėkoja už paramą.

Sekantis “T. žiburių” nume
ris — velykinis. Jis bus atspaus
dintas viena diena anksčiau nei 
įprasta, kad skaitytojai gautų ji 
prieš Velykas. Dėlto kronikinės 
Toronto žinios tam numeriui 
priimamos tik iki šio šeštadie
nio, kovo 29 d., 2 v. p.p. “TŽ” 
administracija gauna daug nusi
skundimų iš skaitytojų, kad laik
rašti gauna pavėluotai. Pvz. 

. Montrealis ir Hamiltonas net du 
numerius iš eilės gavo su 2-3 
savaičių pavėlavimu. Galimas 
dalykas, kad tai įvyko dėl lo
kalinių paštų streiko. Bet ir 
šiaip dabar ' koresppndencijos 
pristatymą paštas yra labai su
lėtinęs — užkliūva ne tik laik
raščiai, bet ir laiškai. “T. Žibu
riai” yra išsiunčiami skaityto
jams antradienių vakarais. Jei 
kas iki savaitės galo jų nesu
laukia, tesiskundžia pirmiausia 
vietiniam paštui arba tepraneša 
raštu “TŽ” administracijai.

Erika Tinginytė studijuoja 
Toronto un-to vakariniame kur
se sociologiją. Savo studijiniam 
rašiniui ji pasirinko temą apie 
lietuvių gyvenimo būdą Toron
te. Kaip medžiagą rašiniui ji pa
naudojo leidinį “Lithuanians in 
Canada” ir papildomų duomenų 
susirinko apklausinėjimo keliu' 
Jos brolis yra baigės odontolo
giją ir šiuo metu dirba Londo
ne. Ont., mokyklų sveikatos tar
nyboje.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už man su

ruoštą staigmeną šešiasdešimt metų 
proga, iškilmingus pietus ir vertin
gą gražią dovaną. Dėkoju gerb. Tėvui 
Pauliui. OFM, už palaiminimą stalo 
ir tartą žodį; rengėjams — S. V. Ju
revičiams, A. J. Raškauskams, M. B. 
Raškauskams. L. P. Norušiams, J. 
Birgeliui, M. S. Petryloms, K. Bart- 
nikienei, M. S. Gaideliams. J. žiū- 
rinskui, P. Vaitkevičienei, J. J. Ra
šams. P. Kevalaičiui, I. Danisevičiui, 
V. Bendoriui, A. Domeikai. Jums dė
kingas — Kazys Žebrauskas

•jų suvažia- 
1LB valdy-

. 1 ' 1 
kovo 22 d. Prisikėlimo parodų 
salėje. Dalyvavo apie 40 moky
tojų iš įvairių vietovių. Nebuvo 
atstovų iš šių vietovių: Delhi, 
Wellando, Sudburio, Winnipe- 
go, Vankuverio. Suvažiavimas 
buvo gerai paruoštas ir turinin
gas. Naujų idėjų pateikė paskai
tininkai — J. Juknevičienė iš 
Čikagos, gimnazijos mokytoja E. 
Krikščiūnienė ir PLB valdybos 
švietimo reikalų vadovas mokyt. 
A. Rinkūnas. Mokyklų, kursų ir 
seminarų vedėjai padarė prane
šimus apie savo mokyklų dar
bus. Jauniausia iš visų pranešė
ja buvo Windsoro mokyklos ve
dėja Joana Kuraitė. Ji pati ne
turėjo galimybių mokytis šešta
dieninėse mokyklose, bet tapo 
šeštadieninės mokyklos mokyto
ja. Lietuvių kalbą ji išmoko sa
vo tėvų šeimoje, be to, mokėsi 
pas vienuoles seseles Putnamę, 
Conn. Gražia lietuvių kalba ji 
papasakojo apie savo darbą lie
tuviškoje mokykloje, kuri esanti 
beskyrė, nes nedaug mokinių. Ji 
pati yra pirmųjų metų studentė 
Windsoro universitete, kur mo
kosi humanitarinių mokslų fa
kultete. Po suvažiavimo įvyko 
vaišės, kuriose dalyvavo ir ke
letas svečių: gen. kons. J. Žmui- 
dzinas su Ponia, KLB pirm. dr. 
S. Čepas su Ponia, KLB Toron
to apylinkės valdybos vicepirm. 
kun. P. Ažubalis, kun. dr. F. 
Jucevičius ir kt. Platesnis apra
šymas — kitame “TŽ” nr.

Toronto šeštad. mokykla iš
leido savo laikraštėlio “Kibirkš
tis” 2 nr. Jis prirašytas, iliust
ruotas ir redaguotas pačių mo
kinių. Ilgo redaktorių sąrašo 
globėjas — mokyt. Algirdas 
Vaičiūnas. Viršelyje pavaizduo
ta tradicinė vargo mokykla.

Toronto medžiotojų ir žūklau- 
tojų klubo “Tauras” visuotinia
me'narių susirinkime išrinkta 
valdyba,' kuri pasiskirstė parei
gomis: pirm. J. Ališauskas, vice
pirm. A. Čeponis, sekr. K. Bud- 
revičius, ižd. S. Mackevičius, ,. 
jaunimo reikalams - A. And: vietiniuose paštuose,
riulis, medžiotojų — A. Adoma- ~ 
vičius, žūklavimo — V. Biels
kis, ūkio — A. Tamošaitis, pa
rengimų vadovu ir korespon
dentu — W. Jankaitis.

Fort William lietuviai projek
tuojamam lietuvių skyriui tauty
bių parke loterijos būdu sutelkė 
$517.20. Daugiausia bilietų iš
platino J. R. Simanavičius To
ronte — 50 knygučių, o dau
giausia jų nupirko, būtent 20 
knygučių/dr. St. Pacevičius. Lo
terijos fantus laimėjo: I (barbe
cue reikmenis) — O. Guoba, 
gyv. Toronte; II — V. Juška iš 
Sudburio, III — Glenn Krupp 
iš Port Arthur.

Latvių laikraštis “Latvija — 
Amerika” š.m. kovo 23 d. lai
doje gana plačiai aprašė lietu
vių studentų surengtą simpoziu
mą Hamiltone McMasterio uni
versitete. Jame dalyvavo latvių 
atstovas J. Ozols.

Ligoniai. New’ Market ligoni
nėje Pr. Motiejūnui padaryta 
antra operacija. Bethesda ligo
ninėje (Sheppard ir Bathurst 
kampas) po kojos lūžio operuo
tas J. Jogaudas.

Jau galima gauti Velykų šventėms

šviežių kalakutų, ančių,
viščiukų, žęsų, paršiukų ir kt. 

Mielai kviečiame atsilankyti į krautuvę, kur rasite didelį pasi

rinkimų įvairių savo patalpose rūkytų mėsų, dešrų, importuotų 

produktų, jaunų paršiukų, liet, sūrių, silkių, ungurių ir didelį 

pasirinkimų šviežių mėsų ir kt.

UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR TELEFONU — NEMOKAMAS PRISTATYMAS

PARKSIDE MEAT 
MARKET

Sav. E. Punkris ir A. Matulaitis

335 Roncesvalles Avenue- Toronto. Tel. LE 5-1258

Velykų stalui pas mus galima gauti
šviežių kalakutų, antienos ir kitos paukštienos
Lietuviški, gerai rūkyti kumpiai, tinkami virti arba jau paruošti valgyti, jvairios 
rūkytos mėsos, dešros ir jauni paršiukai. Importuotos įvairių rūšių silkės, šprotai, 
kilkos, kaviaras, Šviežiai rūkyta lašiša ir kiti skanėstai. Importuoti ir gerai žino
mi lietuviški sūriai. Augštos kokybės šviežių mėsų pasirinkimas.

LAUKIAM ATSILANKANT. NEMOKAMAS PRISTATYMAS.
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ VISIEMS LINKI

EUROPEAN MEAT & DELICATESSEN
Sav. Albina ir Justa* Krasauskai
(KAMPAS PRINCE EDWARD DR.) Tel. 233-97832899 Bloor W,

I*

BS MOIVTREAI?®
Šv. Kazimiero par. žinios
— M<mtrealio pašto darbininkai, 

antros klasės siuntas užmetę išlaikė 
tris savaites. Taigi, ir “Tėviškės Ži
buriai” gulėjo sandėliuose, neprista
tyti skaitytojams.

— Kovo 13 d. sudegė Drulių na- ...
maj; jie gyveno Henri Julien Ave.- pažadų^atnaujinimas ir Velykų vi- 
nr. 4144.

— Kovo 14 d.
Onai Kalinauskienei Queens Mary 
ligoninėje. Juozas Paznokaitis pa
guldytas tyrimams į Royal Victoria 
ligoninę. Petras čipkus dar tebėra 
Montreal Protestants ligoninėje. Jo
nas Adams Jewish General ligoninė
je pamažu gerėja po labai sunkios 
operacijos. Jonas Sartanavičius gy
dosi Montreal General ligoninėje.

— Klebonas kun. dr. F. Jucevi
čius veda rekolekcijas Toronte šv. 
Jono Kr. parapijoje; ten išbus iki 
kovo 30 d.

— šv. Kazimiero parapijoje reko
lekcijos — kovo 24-30; veda kun. 
Alf. Grąuslys. Pamokslai vakarais 8 
v., o po jų Mišios. Rekolekcijos už
sibaigs Verbų sekmadienį 11 vai. Mi
šiomis ir paskutiniu pamokslu.

— Didžiosios savaitės ir Velykų 
švenčių tvarka:

J. Lukošiūnas, KLB Montrealio 
apylinkės pirmininkas, energin
gai vadovavęs vietinei lietuvių 
veiklai, turimomis žiniomis, pasi
traukė iš eitųjų pareigų.

Montrealyje įsikūręs jaunimo 
ansamblis entuziastiškai ruošiasi 
savo pirmam koncertui-krikšty- 
noms, kurios įvyks balandžio 26 
d. Ansamblyje yra vokalinė ir 
šokių grupės; orkestrą sudaro 
kanklės, birbynės, rageliai, lumz
deliai ir skudučiai, šokėjų gru
pei vadovauja H. Lapinienė, 
vokalinei grupei I. Kličienė, o 
viso ansamblio vadovas yra Z. 
Lapinas.

Pašto tarnyba tebėra labai lė
ta, ypač suvėlina antros klasės 
siuntų pristatymą. Bene dau
giausia nukenčia montrealiečiai. 
“T. žiburių” administracija pra
šo pranešti tuos atvejus, kur 
laikraščio pristatymas labai su
vėlinamas. Be to, pravartu kla-

sudegė Drulių na-

padaryta operacija

Daugelį Montrealio lietuvių 
palies miesto autobusų ir pože
minio traukinio bilietų pabran
gimas. Nuo š.m. kovo 29 d. pa
vienių bilietų kaina pakeliama 
iki 35 et. Perkant 3 bilietus — 
90 et., knygelė su 17 bilietų — 
$5. Mokinių bilietų kainos lie
ka tos pačios. Toronte pavieniai 
bilietai — 30 et., keturi bilietai 
— $1.

“Tėviškės žiburiai” nuošir
džiai dėkingi Montrealio kredi
to unijai “Litas” už paskirtą $50 
auką ryšium su.laikraščio patar
navimais bankeliui informacijos 
srityje.

Adamonis Insurance Agency, 
Inc., vadovaujama Petro Ada
monio, pasirašė sutartį draudos 
reikalams su Guardian-Union 
Group of Insurance Companies, 
ši bendrovė žinoma kaip viena 
iš didžiųjų draudos bendrovių, 
priklausančių Tarifo grupei. Ši 
agentūra jau nuo seniau atsto
vauja Royal Insurance Group ir 
Prudential Assurance Co. Ltd.

Didysis ketvirtadienis—Mišios va
kare 8 v.

Didysis Penktadienis — 3 v. p. p. 
Kristaus Kryžiaus pamaldos, o vaka- 
re 8 v. Kryžiaus Keliai

Didysis šeštadienis—6.30 v. v. ug
nies ir vandens šventinimas, krikšto

gilijos Mišios.
Velykos — balandžio 6, sekmadie

nį. Prisikėlimo apeigos ir Mišios ry
to 6.30 v., kitos Mišios — 9, 10 ir 11 
valandomis.

Išpažintys didžiąją savaitę: D. ket
virtadienį, penktadienį ir šeštadienį 
išpažinčių bus klausoma vakarais 
nuo 7 vai.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $171.90.

Aušros Vartų par. žinios
— Kovo 23 d. 11 vaL Mišiomis už

baigtos parapijos rekolekcijos. Po 
pamaldų parapijos salėje įvyko pus
ryčiai - agapė. Labai dėkojame kun. 
Alfonsui Grausliui už taip nuošir
džiai pravestas rekolekcijas. Visus 
stebino pamokslininko minčių gau
sumas ir gilumas.

— Kovo 23 d. parapijos salėje įvy
ko iškilminga Montrealio skaučių 
sueiga. Joje dalyvavo vyriausia 
skaučių seserijos vadovė vyr. skau
tininke Jonikienė.

— Pamaldos Didįjį ketvirtadienį
7.30 v. vakaro iškilmingos Mišios; po 
jų išstatomas Švenčiausias Sakra
mentas. Didįjį penktadienį liturgi
nės apeigos prasidės 3 v.p.p. Didįjį 
šeštadienį velykinė vigilija prasidės
6.30 v. v. šventinama ugnis, krikšto 
vanduo ir Velykų žvakė, po to — iš
kilmingos Mišios. Velykų rytą Prisi
kėlimo apeigos — 6 v.

— Didįjį penktadienį visi suaugę 
(nuo 21 iki 59 metų) katalikai įpa
reigojami pasninkauti. Asmenys, 
kurie negali pasninkauti, yra kvie
čiami kitais gerais darbais pasi
reikšti.

— Šv. Onos Draugija nori suruošti 
pobūvį Aušros Vartų parapijos kle
bono vardinėms balandžio 19. Bus 
choro programa, o linksmajai daliai 
gros A. Balčiūno orkestras. Įėjimas 
$3 ir moksleiviams — $1.50.

— Naujam altoriui aukojo po $20: 
M. Gaputytė, A. Lapinskas, P. V. 
Kilčiai, M. Lenktienė, Morkūnas ir 
P. Veronikaitis; po $15: S. J. Taute- 
rai ir A I. Vazalinskai; po $10: V. 
Ambrozaitis, P. Baltuonis, J. Gatau- 
tis, J. Kinderis, J. Miller, A Moc
kus, A Paškevičius, S. Reutas, P. 
Rudinskas, R. Vabolis, P. Verykis; 
$5: P. Palubinskas.

— Jei kas nors neužsiregistravo 
pirmajai Komunijai ar Sutvirtinimo 
sakramentui, prašome paskubėti.

— Užpraėjusį sekmadienį surink
ta $273.51.

— Mirė Eduardas Jurkšas—York. 
Giminėms ir pažįstamiems reiškia
me gilią užuojautą.

— Parapijos klebonas vedė reko
lekcijas Šv. Kazimiero 
rapijoje Delhi, Ontario 
30 dienomis.

Kanados lietuvių
suvažiavime Toronte dalyvavo: 
sesuo Margarita, Br. Lukoševi
čienė, p. Navikėnienė, p. Bal- 
tuonienė, p. Malcienė. Praneši
mą apie Montrealio lietuvių mo
kyklas padarė Br. Lukoševičie
nė. Sesuo Margarita buvo pa
kviesta Į prezidiumą.

lietuvių pa- 
kovo 23 —

mokytojų

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

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

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

S-tos "Lite" nr. 752D

Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 1030 iki 12.30 
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 ik. 
6 vai. ir vakarais — plrmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgalius.

£ £ ■ | T ■ A 9 J ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET
L 1 1 H U MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS:
Asmenines iš__________ 9 %
Nekiln. turto iš________ 8.5%

1 įskaitant gyvybės draudimą
į iki $10.000.
f JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 
f iki termino lieka senomis palu- 
i kanomis (pradedant 6.5%)

MOKA UŽ:
Depozitus______________ 5.0%
Šerus (numatyta)_______ 5,5%
Term. ind. 1 met._______ 6,5%
Ter. ind. 2 met._______ 6.75%
Tenn. ind. 3 met_______ 7.0%

Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 šėrų sumos. 
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