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Vilties sviesa

Velykų procesija
Pagarsėjusio sovietu rašytojo Alek
sandro Solženycino veikalai slaptais
keliais pasiekė Vakarus. Tai —
“Pirmasis apskritimas”, “Vežininku
palata” ir “Arkipelagas Gulag”. Pa
staruoju metu Vakaruose atsirado ir
dar vienas kūrinys — “Velykų pro
cesija”. Jame autorius vaizduoja da
bartines Sovietų Sąjungos nuotaikas
religinės šventės fone. Rusų ortodok
sų patriarchato sostinėje Peredelkino
Velykų išvakarėse tikintieji eina pro
cesijoje aplink šventovę, o netikintie
ji, ypač jaunimas, susirinkę ties šven
toriumi, i viską žvelgia su smalsumu
ir panieka. Daugelis jų išgėrę, rūko
cigaretes, stovi su kepurėmis, spjau
do. Čia pateikiame trumpą ištrauką.
Red.

ANDRIUS BALTINIS
Velykos! šilti pavasario saulės spinduliai plūduriuoja tyrame
ore. Visa gamta šviežiai žalia. Besišypsantis žvilgsnis įieško verbų
sprogstančiose šakose. Kambariuose dažomi margučiai. Visa tai
sudaro gražią, šventėms atitinkančią nuotaiką. Taip buvo Lietu
voje, tėvynėje.
Mūsų tauta tėvynėje nebuvo teologijos mokslo plonybėmis
išlepinta, tačiau Velykos buvo didžiųjų vilčių ir džiaugsmo šventė,
Į kurią visi įsijungdavo su nuostaba, meile ir dėkingumu. Velykų
procesijos giesmę — “Linksma diena mums nušvito” žmonės labai
mėgo, galingai ir darniai giedojo, prašydami Prisikėlusį gyvenimo
šviesos, ryžto ir drąsos.
Dabar, išklydę pasaulio vieškeliuose, svetimų margumynų
sugundyti ir nuvarginti, dažnai nepajėgiame jieškoti pagalbos Pri
sikėlusiojo pergalėje ir Velykų šventės praeina nepastebėtos ne
tik tiems, kurie gyvena tarp palmių ir eukaliptų, bet ir tiems, prie
kurių namų pasodinti balti berželiai.
Mus yra prislėgusios ne tik tautos ir tremties sunkenybės, bet
ir viso pasaulio problemos, kurioms užtemusios akys veltui jieško
sprendimo ir prasmės. Gyvenimas dvasine prasme darosi vis sun
kesnis ir priekaištingesnis.
Pasaulio triukšmingajame turguje netikrieji pranašai garsiai
išrėkia savo receptus visoms pasaulio ligoms. Juos galima gauti
nemokamai. Vien jų įvairumas sunaikina pasitikėjimą. Visdėlto
žmonės eina į pasaulio vieškelius ir gęstančiomis viltimis jieško
naujų pranašų, naujų atsakymų j viską. Gerų, drąsių ir naudingų
atsakymų. Ir mes įsijungiame į šią tragiškąją eiseną.
Išvargę, nusivylę žmonės, sulaužytom valios jėgos spyruok
lėm, jieško stiprybės, jieško kažkokių stebuklingų vaistų, kurie
juos dar pagydytų. Jei neranda jų, griebiasi svaigalų, kurie išda
viką padaro karžygiu, bailį — drąsuoliu, silpną — stipruoliu ir
visą nepakenčiamąjį gyvenimą — svajonių rojumi.
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Šis nevilties siūlas veda į apaštalų nuotaikas ryšium su Kris
taus prisikėlimu. Nuristas akmuo, tuščias kapas, moterys, ange
las. Tai buvo didžiausias įvykis jų gyvenime, kuris telkėsi apie
Kristų. Su Juo kilo ir žlugo visos jų viltys. Kai Kristus ant kry
žiaus mirė, apaštalų nusivylimas buvo beribis. Jie paskendo tary
tum praradimo naktyje ir nedrįso rodytis žmonėms.
Šioje nusivylimo tamsoje suskambėjo balsas apie tuščią kapą.
Jie negalėjo tai tikėti. Nesąmonė! Histerikių moterų svaičiojimas!
Bet visdėlto ėjo patys įsitikinti. Tikrai —■ kapas tuščias! Viltis
pradėjo jiems švisti. Ir tada pamatė jie Prisikėlusįjį, išgirdo jo
balsą “Aš esu, ramybė su jumis!” Jokios abejonės — tai Jis! Tada
kilo juose toks džiaugsmas, kad žodžio negalėjo ištarti, džiaugsmas,
kuris viską keičia ir naujais žmonėmis padaro.
Kaip kultūros istorijoje vertingiausi kūriniai kilo ne iš abe
jonių, o iš milžiniško tikėjimo ir entuziazmo apimtų genijų, taip
krikščionybė ėmė dvelkti’ iš nepajudinamo apaštalų tikėjimo. Tie
Galilėjos žvejai, kilę iš žemesniojo tautos sluogsnio, Kristaus pri
sikėlimo įvykio paliesti, trumpu laiku pasidarė skleidėjais tos
naujosios dvasios, kuri pradėjo žmonijos istorijoje naują epochą.
Velykų ryto pergyvenimo dėka Kristaus apaštalai daugiau nepa
žino abejonių ir baimės. Jie tapo kraujo liudininkais, nes Kristaus
tiesa buvo tokia akivaizdi. Nuo to laiko Kristaus prisikėlimo Įvy
kis nėra niekad pranykęs iš žmonių minčių ir istorijos. Pati krikš
čioniškoji Bendrija yra įkurta ir laikosi Kristaus prisikėlimo tik
rove, o ne iliuzija, nes istorijoje gyvena ir išlieka tik tai, kas yra
tikra.
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Kristaus prisikėlimas yra tarsi nuostabi šviesa, kuri apšvietė
Velykų ryto liudytojus. Ji tebešviečia ir mums. Tik turime ją
įsileisti savo vidun, ją išgyventi ir padaryti savo širdies šviesa.
Tada Velykų dvasia bus nuolat gyva mumyse ir skatins žengti
tikėjimo keliu. Tik tikinti širdis gali susitikti su prisikėlusiu Kris
tumi ir išgyventi prisikėlimo stebuklą.
Todėl Velykos, Kristaus Prisikėlimo šventė, kasmet ateina
pas mus, kad ne tik primintų mums šį praeities įvyki, bet ir per
keistų mus pačius, atnaujintų mūsų tikėjimą į Prisikėlimą, kol
esame šiame siaurame ir ribotame‘ gyvenime, ypač tokiais aki
mirksniais, kai praeitis yra nepasiekiama, o ateitis nežinios
prieblandoje pasislėpusi.
Tėvynėje pavasarį dar sprogsta berželiai. Pavergtasis lietuvis
dvasios akimis žvelgia i tolius, kur svetimaisiais pasaulio vieške
liais keliauja jo sūnus ir duktė, broliai ir seserys. Jo širdyje atsyja
Velykų ryto tikėjimas: jei Kristus yra prisikėlęs ir gyvena, tai ir
žmogus, šeimos, tautos kelsis ir gyvens. Tai yra Velykų švenčiu
amžinasis turinys ir kartu kiekvieno žemės keleivio giliausioji
Viltis ir jo širdies džiaugsmas.
BRANGŪS BROLIAI IR SESĖS KRISTUJE!
Kristaus mirties ir prisikėlimo Šventės proga visus nuošir
džiai sveikinu. Norėčiau mintimi ir širdimi surasti ypatingai
tuos, kuriuos slegia koks nors ypatingas sielos skausmas ar kan
čių kryžius. Šios dienos jums teprimena, kad ne vien džiaugs
mai, bet ir kančios yra trumpalaikiai Jeigu kentėta vykdant
dangiškojo Tėvo valią, po skausmo seka prisikėlimas.
Visi gyvename laikotarpį, kai Kristus per Bažnyčią pareiškė
mums didelio pasitikėjimo, daugeli buvusių drausmės reikala
vimų palikdamas mūsų gerai valiai, visus šaukdamas i talką
išganyti brolių sielas.
Kristaus mirties ir prisikėlimo šviesoje savaime kyla klausi
mas, kaip mes mirsime ir kelsimės — nugalėtojais ar nugalėtais?
Mums duotoje laisvėje lengva pralaimėti dabartį ir amžinybe.
Sąmoningam tačiau žmogui laisvėje yra lengviau daugiau lai
mėti savo ir kitų sielų gerovei.
Būdami laisvi Kristaus mums suteikta laisve^ ir per gyve
nimą eikime, ir iš mirusiųjų kelkimės nugalėtojais — čia būdami
Kristaus šviesos, o amžinybėje Jo garbės dalininkais.
Visiems linkiu daug švento džiaugsmo. Čia buvusiems išti
kimais Kristaus draugais ir bendradarbiais linkiu garbingo pri
sikėlimo vilties.
VYSKUPAS VINCENTAS BR1ZGYS
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vergtoje tėvynėje ir laisvajame pasaulyje!
Kristaus Prisikėlimas

teatnaujina
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tautos

sutemose, testiprina mūsų ryžtų laisvės žygiuose, teišsklaido
abejingumo šešėlius!
"Tėviškės Žiburiai"
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Tikintieji, spaudžiami prie
šventovės ir šventoriaus sienos,
ne tik nepriekaištauja, bet dargi
baimingai dairosi aplink, kad
kas neįdurtų peiliu iš užpakalio
arba nepavogtų laikrodžių, pagal
kuriuos seka minutes laukdami
prasidedant Kristaus Prisikėli
mo. Prie šventovės matyti daug
mažiau ortodoksų nei besišai
pančių, aplink siaučiančių, kurie
niekina ir terorizuoja juos daug
žiauriau nei senovės totoriai. Pa
starieji tikriausiai nebūtų truk
dę Velykų ryto pamaldų.
Teisinė riba į nusikaltimą ne
buvo peržengta — šios rūšies
banditizmas yra nekruvinas.
Dvasinis įžeidimas matyti bandi
to žvairame pažvelgime, ironiš
kose lūpose, Įžūlioje kalboje,
flirte, elgsenoje, rūkyme, spjau
dyme prie pat Kristaus Kančios.
Įžeidimas yra triumfiškai pa
niekinanti išraiška, su kuria ne
praustaburniai atėjo stebėti savo
senelių, atliekančių protėvių ap
eigas.
Tarp, tikinčiųjų matyti vienas
ar du švelnūs žydų veidai Tie
žydai galėjo būti pakrikštyti, o
gal nekrikštyti. Jie taip pat bai
mingai dairosi aplink, laukdami
procesijos. Visi mes niekiname
žydus. Juos visuomet sutinkame
savo kelyje, bet geriau pažiūrė
kime, kokius rusus užauginom?
Tik pažvelkite, ir jūsų širdis su
stos plakusi.
Jie nėra tie musų 1930 me
tų smogikai, kurie, šaukdami
kaip demonai, grobstė velyki
nius pyragus iš tikinčiųjų rankų
— o ne! šitie, kaip matote, yra
pilni smalsumo. Nebėra ledo ri
tulio varžybų televizijoj, o fut
bolo sezonas dar neprasidėjo.
VELYKOS PRO LANGĄ Dėlto jie nuobodžiauja ir būriuo
jasi aplink žvakių stalus, pirkda
mi žvakes, stumdydami krikščio
nis kaip šiaudų maišus ir keikda
mi, kaip jie sako, “bažnytinius
pirklius”.
Vienas dalykas būdingas—nė
nys, net dar daugiau — slėpinio vienas jų nėra iš Peredelkino,
centras, kuris reikalauja tikėji tačiau žino vienas kito vardus. Ir
mo. Nesvarbu, kad ji skverbiasi kaip tai gali būti? Gal jie visi iš
pati. Ji jau buvo istorijoje; pra tos pačios įmonės? O gal jie Įsi
dėjo žėrėti laike ir erdvėje. Tai pareigojo toms valandoms, kaip
ugnis, kuri šviečia ir degina. Ji kad daro savanoriai, Įsirašydami
buvo numesta žemėn. Kaip mie milicinei tarnybai?
las man Viešpaties atodūsis:
“Žmogaus Sūnus atnešė ugnį že
Suskamba varpas virš galvų,
mėn ir tenorėčiau, kad ji kūren bet tame skambėjime yra kažkas
tųsi”. Ji žėri degančiuose žo dirbtino: dūžiai kažkaip ploni,
džiuose ir sklinda panašiai kaip negilūs, nepilnabalsiai. Tasai
ugnis — požemyje gruzdėdama varpas praneša Velykų procesi
ir slinkdama šaknimis bei sama jos pradžią. Bet ir vėl pagrindi
nomis, arba kaip liepsna, šokda nis vaidmuo atitenka ne tikintie
ma nuo pušies ant pušies, nuo siems, o aniems triukšmaujan
vienos viršūnės ant kitos, degin
dama ir galvą, ir širdį žmogiško pasmerkti. Ir visdėlto šviesa ro
jo medžio.
do, kad žmogiškoji prigimtis
Šviesą, kurią matau, kurios yra pažeista. Galiu ginčytis dėl
neneigiu, daugelis kitų, beveik tos žaizdos priežasties, kurią
visi kiti atmeta, nes nemato jos. man nurodo tikėjimas, bet ne
Jie neigia net galimybę ją ma- dėl fakto, kad žaizda kraujuoja
tvti. Jie tikėjimą vadina iliu pačioje širdyje prigimties, pajė
zija, apgavyste, dvasios silpny gios mylėti ir aukotis iki pačios
be. Bet aš negaliu, net juos gyvybės atidavimo, šviesa, ku
mylėdamas, nepriminti Viešpa rią gavau, su kuria susigyvenau,
ties kaltinimo, išreikšto Niko išryškino manyje ir mano bro
demui aną naktį, kai šis nesu liuose šį prieštaravimą: niekšy
prasdamas klausėsi. Tada Kris bę ir šventumą, žiaurumą ir mei
tus kaltino juos už tai, kad pa le tame pačiame asmenyje. Kas
sirinko tamsybes, nes jų darbai tai pastebėjo vieną kartą, ma
tys visuomet. Kas tai matė, ne
buvo blogi.
begali nepakelti akiu švieson,
Ties blogio slėpiniu
kuri savo gelmėje išryškina blo
Šviesa neleidžia mums sukeis gio misteriją. Kas gi toji švie
ti blogio su gėriu. Surizgusiame sa? Nikodemas žinojo. Nors jis
mūsų vidaus pasaulyje ji išryš buvo labai paprasto galvojimo
kina veiksmus, kurie nepriklau žmogus, tai žinodamas suvokė ir
so nuo žmogiškojo teisingumo, visa kita. Nikodemas žinojo,
kuriu nesmerkia joks žmonių kad šviesa yra tasai Kažkas.
kodeksas, tačiau juose įžiūrime
Nikodemas matė tą veidą sa
blogį, vyraujantį mumyse ir be vo susitikime su Viešpačiu. Pau
sikėsinantį sunaikinti Kristų.
lius savo didžiajame kelyje gir
Nuo pirmųjų žingsnių tikė dėjo tik balsą: “Aš esu Jėzus,
jime šviesa pastato mus prieš kurį tu persekioji.” Aš gi Jo
blogio misteriją. Ak, sunku ti nemačiau savo akimis, negirdė
kėti į pirmapradę nuodėme, ku jau Jo balso, bet visdėlto neat
rią oaveldėjome nebūdami kal metu šios misterijos. Jon skver(Nukelta į 3 pusi.)
ti. Sunku tikėti, kad gimstame
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IŠ TAMSOS Į ŠVIESĄ
Kristaus prisikėlimas yra žmogaus
kelio pirmavaizdis. Kaip Kristaus,
taip ir kiekvieno žmogaus kelias eina
per nužeminimą Į išaugštinimą, per
kančią i garbę, per sutemas į šviesą.
Tą kelią ryškiai pergyveno ir pavaiz
davo žymusis prancūzų rašytojas Fr.
Mauriac. čia pateikiame ta tema jo
minčių pluoštą iš leidinio “Ce que je
crois”. Red.

Mes būsime teisiami už panei
gimą šviesos, šventasis Paulius
buvo parblokštas ant žemės pa
keliui į Damaską kaip tik anos
šviesos. Jis Kristų ir tematė ap
akinančios šviesos pavidale; bet
neskelbė Jo pagonims kaip neap
rėpiamos misterijos užmerkto
mis akimis. Efeziečiams, romė
nams, kolosiečiams jisai skelbė
gerąją naujieną, būtent, kad il
gai slėpta misterija pagaliau at
siskleidė. Aš visuomet žinojau,
kad būsiu teisiamas pagal tai, ar
priėmiau atsaką, duotą man
Viešpaties.
Žmogus, ta mąstanti ir mylinti
būtybė, kuri šiuo metu ruošiasi
pasiekti žvaigždes, kuri tano Die
vu pagal Gundytojo pažadą, kas
jis? Ir čia aš jaučiuosi taio arti
mas Nikodemui, kuris kėlė idio
tiškus klausimus ir kuris, ka’n ir
aš pats, nieko nesuprato techni
kos srityje. Jis tiktai tikėjo, kad
šviesa atėjo pasaulin ... ne. jam
nereikėjo tikėti, nes ją matė. Jis
praleido ištisa naktį sėdėdamas
prie Viešpaties kojų. Ir tai. ką
girdėjo bei matė, i»s pasaliau su
prato, nors nepasižymėjo išmin
timi. Jo dėka amžinasis žodis at
ėjo iki mūsų.
Bijau absurdo
Aš taip pat tikiu šviesą. Aš
neigiu misteriją, kurią išpažįsta
modernusis pasaulis, aš neigiu
absurdą. Aš juokiuosi iš techni
kos stebuklų, jeigu jie daromi

FRANCOIS MAURIAC
Prancūzų Akademijos narys

materialistiniame kalėjime, kad
ir plačiame kaip visata. Man ne
imponuoja skrydis į planetas,
jeigu erdvėlaivyje prigludęs kū
nas yra pasmerktas supūti, jeigu
veltui plaka žmonėms širdis,
skirta sunykti ir tapti pelenais.
“Tai ši baimė sukūrė tavo tikėjimą ... ” Taip, iš tikrųjų, bet ne
anoji baimė, kurią mini senasis
Lukrecijus ir kuri gimdo dievus,
o baimė niekybės arba absur
do. Juk mąstanti būtybė negali
prileisti, kad visų pirma ji nebu
vo mąstyta. Mylinti širdis negali
manyti, kad visų pirma ji nebuvo
mylėta.
Mes, tiesa, negalime sukurti
sau jokio dievo, bet juk yra Kaž
kas, tasai Kažkas, kurio neišrado
ir vaizduotėje nesukūrė Nikode
mas, nuėjęs aną naktį pamatyti
Jo slaptai, nes bijojo žydų. Tai
Kažkas, kurio aš neišradau ir ku
rį galiu taipgi aplankyti nakti,
kai nemiegu. Krikščionies nemi
ga visuomet gali tapti ano varg
šo Nikodemo pasimatymu su
šviesa, atėjusia pasaulin, su žmo
gumi, panašiu į jį, panašiu į
mus. Ir visdėlto anoji šviesa bu
vo Kristus, Tėvo Sūnus, Dievo
Avinėlis.
Malonės momentai
Tamsu mano viduje. Tokios
nakties slėpingume aš Jį rasda
vau. nors ir ne kiekvieną kartą.
Tai malonės momentai. Galbūt
kaikuriam, kaip ir Nikodemui,
užteko vienos vienintelės nak
ties, kuri apsprendė visą gyveni
mą. Kaip ten bebūtų, jokiu bū
du niekados neatsisakysiu to, ką
mačiau, girdėjau, palytėjau, nors
tai būtų ivykę tik vieną vienin
teli kartą.
Aš žinau, toji šviesa yra slėpi

tiems jaunuoliams. Po du ir po
tris jie veržiasi šventoriun, sku
ba, net nežinodami kur žiūrėti,
kuriame šone atsistoti, iš kur at
eis procesija. Jie įžiebia raudo
nas Velykų žvakes, kuriomis už
sidega cigaretes. Tam jie ir pir
ko jas!
Jaunimas susibūrė ir laukia
tarytum fokstroto pradžios.
Trūksta tiktai baro, ir tie augalo
ti, garbiniuotais plaukais jau
nuoliai (mūsų rasė visuomet au
galota) baltomis alaus putomis
aplaistytų kapus.
Šiuo momentu procesijos va
dovas išėjo iš šventovės priean
gio ir, skambant varpui, žengia
per šventorių. Du vyrai, pana
šūs į pirklius, einą priekyje, pra
šo jaunus draugus leist praeiti.
Už trijų žingsnių eina vyresnio
amžiaus asmuo, nešąs ant ilgo
stiebo pritaisytą sunkų stiklinį
žibintą su žvakute viduje. Bai
mingai žvilgčioja čia į žibintą,
kad laikytųsi tiesiai, čia į vieną
ar kitą pusę. Tai vaizdas, kurį as
norėčiau piešti, jei mokėčiau!
Ko gi tas žibinto nešėjas bijo?
Kad naujosios visuomenės kūrė
jai neužpultų krikščionių ir neprimuštų? Žiūrovai jaučia tą pa
čią baimę.
Kelnėtos mergaitės su žvakė
mis, kepurėti vaikinai su atseg
tais apsiaustais, cigaretėmis tarp
dantų (paveiksle turėtų būti
daug veidų — primityvių, įžūlių,
rodančių rublio vertą pasitikėji
mą savimi ir penkių kapeikų
vertą išmintį, nors kaikurie jų
yra patikimi, paprasto veido)
stoviniuoja būryje ir stebi spek
taklį, į kurį nė vienas negali
pirkti bilieto. Paskui žibintą ei
na du vėliavnešiai. Jie taip pdt,
lyg ko^bijodami, glaudžiasi 5 ie
nas prie kito. Už jų matyti Ue^
šimt moterų, žingsniuojančių po
dvi ir nešančių rankose žvakes.
Jos taipgi turi būti paveiksle.
Tos moterys yra vyresnio am
žiaus, stiprių, ryžtingų veido
bruožų, pasiruošusios mirti, jei
užpultų tigrai. Tiktai dvi yra
jaunos — tokio pat amžiaus,
kaip ir mergaitės, stovinčios su
vaikinais. Bet kaip nekalti jų
veidai ir pilni šviesos! Tos de
šimt moterų gieda, eidamos su
glaustomis eilėmis. Jų laikysena
tokia triumfiška, tarytum tenai
visi žmonės žegnotųsi, melstųsi,
atgailotų, lenktųsi iki žemės. Tos
moterys neužuodžia cigarečių
dūmų, jų ausys negirdi keiksmų,
jų kojos žengia per šventorių,
nejausdamos, kad jis tapo šokių
grindimis.

Taip prasideda Velykų proce
sija. Kažkas paveikė tuos jau
nuosius džiunglių gyvuliukus
abiejuose šonuose, ir jie pradeda
palengva aprimti.
Paskui moteris eina kunigai ir
dijakonai šviesiais arnotais —
bene aštuoni. Bet kaip jie sugludę, prisispaudę vienas prie kito,
užstoja vieni kitiems kelią, kad
vos įmanoma judinti smilkytuvą.
Ir visdėlto čia būtų galėjęs celebruoti bei dalyvauti procesijoj
visos Rusijos patriarchas, jeigu
nebūtų buvęs atkalbėtas!
Laikydamiesi arti vienas kito,
skubiai jie praeina, o paskui
juos — nieko! Tai procesijos ga
las. Tikintieji ir’ maldininkai
neina paskui kunigus, nes bijo
išeiti iš šventovės — gali nebeisiveržti vidun.
Procesijoj nėra maldininku,
bet dabar — dabar kilo triukš
mas. Vaikinai ir mergaitės
stumdosi, varžosi, tempia vienas
kitą, tarytum verždamiesi pro iš
verstas krautuvės duris, tarytum
skubėdami nutverti grobi, pa
vogti maisto davinį, dūksta ties
vartais kaip sūkurys. Ir kodėl?
Jie patys nežino. Ar dėlto, kad
nori stebėti kunigų keistybes? O
gal tik pasistumdyti? Ar tai jiem
skirtasis uždavinys?
Procesija, kurioje nė vienas
nesimeldžia! Procesija, kurioje
niekas nedaro kryžiaus ženklo!
Procesija su kepurėm, su cigare
___ ___
tėm,
su____________
transistoriais. užkabin
tais ant kaklų! J šį paveikslą tu’ eilės
’
ri...................................
būti įjungtos ir priekinės
minios, kurios skverbiasi pro už
tvaras — tada vaizdas bus pil
nas! Viena senutė, stovinti nuo
šaliai, persižegnoja ir sako kai
mynei: “Gerai šiais metais — nė
ra chuliganizmo. Žiūrėk, kiek
milicininkų.. .” Taip, dabar aiš
ku. Kitais metais būdavo dar
blogiau.
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Lietuvių darbai Vokietijoj

Lietuvių skyrius Kanados muzėjuje

KANADOS

las organizacijos statutą labiau
pritaikyti gyvenimui Taryba sudarė komisiją, kuri iki sekančių
metų posėdžio išstudijuos, kas
statutuose keistina, gerintina. Į
tą komisiją išrinkti tarybos nariai — J. Barasas, J. Lukošius
ir tarybai nepriklausantis prity
ręs Bendruomenės veikėjas Jo
nas Glemža.

Darbai ir pinigai
Daugiausia dėmesio numato
ma kreipti į konkrečius lietuvy
bės išlaikymo ir ugdymo darbus.
Tad bus gyvinamas vargo mo
kyklų tinkas ir darbas, stengia
masi paruošti joms naujų moky
tojų, ypač iš lankiusiųjų Vasa
rio 16 gimnaziją jaunuolių tar
vasaros stovyklų
_po. Vaikų
...
-. - .svar.
ba gal praktikoje net ^didesnė ir
už vargo mokyklas. Siūlyta tas
stovyklas daryti kiek galint il
gesnes ir, jei įmanoma, net ke
lias per vasarą, vis kituose Vo
kietijos kampuose. Jaunimo sek
cija ir toliau skatins į lietuviš
kąjį gyvenimą jaunimą. Čia ypa
tingą vietą užima ir užims stu
dentija, kuri po ilgesnio letar
go šiais metais, perėmus vado
vavimą M. Landui ir A. Herma
nui, ėmė aktyviai reikštis. Kul
tūrinio darbo baruose iškelta lie
tuviškųjų studijų savaičių svar
ba. šiemetinė įvyks Bad Godesberge liepos 13-20 d.d., moderuojant tarybos nariui dir. V.
Natkevičiui. Jds parengiamuo
siuose darbuose uoliai dalyvau
ja studentų atstovai. Kalbėta
apie periodinės spaudos svarbą
lietuviškumo išlaikymui ir ska
tinta naudotis BALFo parama
neišgalintiems apsimokėti* pre
numeratos mokesčio. Knygų sri
tyje ypač kreipta dėmesio į Lon
done veikiančiąją “Nidos” lei
dyklą, kurios nariais tapti ne
kainuoja daug, o leidžiamos kny
gos yra įdomios ir vertingos.
Skirta vietos liaudies menui vi
sose jo apraiškose, užsiminta už
jūrio menininkų koncertų gali
___
v ... ________
____ c veikmybė.
Paliečiant r
politinę
lą reikšta susirūpinimo, kad pa
čioje Vokietijoje neliko jokių
lietuviškuju politinių instituci’
’’ 1
‘ atstovas
■ '
jų;
net' * diplomatijos
prie vyriausybės gyvena ne Vo
kietijoje, o Šveicarijoje. Sekti
Įvykiams sudaryta komisija iš
trijų asmenų: gyd. Vytautas Bylaitis, dr. Jonas Grinius ir kun.
Bronius Liubinas.
’ Aptarus veiSlėž planus, buvo
svarstomas jos finansavimas.
Ižd. Jurgis Barasas pateikė są
matą 66.900 markių sumai. Pa
jamų pozicijos nėra garantuotos.
nini^u laukia-

aukotojams ir kartu atsiprašome už nepaskėlbimą šios apyskaitos anksčiau.
Hamiltono “Gyvataro” išvykos i Prancūziją komitetas

LENGVIAUSIAS BŪDAS UŽSAKYTI SIUNTINIUS Į
LIETUVĄ PER "TAURO" SIUNTINIŲ ATSTOVYBĘ
Gauti naujausi eilutėms ir kiti pavyzdžiai. Skambinti bet kuriuo metu:

18 BROOKSIDE AVE.

-

TORONTO 9, ONT.

Turiu dideli pasirinkimą dovanoms lietuvišku odiniu albumu, pinigi
nių, lietuviškų Įvairių ilgo grojimo plokštelių ir Lt.
Priimu užsakymus iš visos Kanados ir JAV-bių
Viskas apdrausta ir garantuota.

MOHAWK
FURNITURE LTD.
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI
SKALBIMO MASINOS • VAIKŲ BALDAI
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
TAISOME IK APTRAUKIAME KĖDES IR SOFAS
Nemokamas Į namus pristatymas.

Vakaruose —137 RONCESVALLES Ave. — Tel. 537 -1442
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. OX 9-4444
Krautuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės krašto valdyba, baigusi savo ka
denciją. Iš kairės: ižd. Barasas, pirm. J. K. Valiūnas, vicepirm.
kun. B. Liubinas, sekr. O. Bartusevičienė, reikalų ved. J. Lukošius,
jaunimo reikalų vadovas A. Lingė. Daugumas jų perrinkti naujai
kadencijai

Ramiojo vandenyno pakrantėmis
STASYS DALIUS

____________
(Tęsinys iš pr. numerio)

T. P^A'/APAS - TEL. 767-9088

ma iš Vokietijos vyriausybės,
net 46.000 markių. Ar tos viltys
išsipildys, paaiškės tik už poros
mėnesių, kai pati vyriausybė priims savo biudžetą. Viena aišku
juo mažiau bus gauta iš kitur, juo daugiau reiks sutelkti
savo lėšų.
Bendruomenė ir giminazija
Nors Vasario 16 gimnaziją
nuo pereitų metų valdo ir tvar
ko kuratonja, tačiau Bendruo
menė joje turi 5 atstovus — 4
tarybos ir 1 valdybos narį. Ta
rybos atstovai, renkami trejiem
metam, buvo išrinkti pernai,
iad šiemet tik buvo papildyta
mirusiojo E. Simonaičio vieta,
išrenkant dr. Vilių Lėnertą.
Priimtas tarpdraugijinės sutar
ties tekstas. Nuosavybė lieka.
Bendruomenei, ja naudojasi
gimnazija už simbolinę 1 mar
kės nuomą metams. Kad būtų iš
ko mokėti įvairius turto mokes
čius, Bendruomenė ima į savo
iždą nuomas už butus. Naujojo
bendrabučio statybai taryba di
dele balsų dauguma (13 už, 1
prieš ir 1* susilaikė) pritarė ir
sutiko perleisti reikiamą skly
pą. Pačią statybą ir lėšų telki
mą vykdys bendra abiejų drau
gijų komisija, kurią sudarys abi
valdybos.
Nauji vykdomieji organai
Vienas iš konkrečiausių tary
bos uždavinių yra išrinkti vyk
domuosius organus sekantiems
veiklos metams Valdyboje te
pasikeitė jaunimo sekcijos na
rys. Dabar ją sudaro: pirm. inž.
Jonas K. Valiūnas, vicepirm.
kun. Bronius Liubinas, sekr.
Ona Bartusevičienė, ižd. Jurgis
Barasas ir narys jaunimo rei
kalams Andrius Šmitas. Kontro
lės komisijon išrinkti: Jurgis
Pauliukevičius, Gvidonas šim-'
kevičius, Ričardas Tendseholskis. Garbės teisman — pirm,
dipl. teis. Justinas Lukošius, tei
sėjai: dipl. teis. Antanas Jasinskas ir kun. Vingaudas Damijo
naitis. Tarybos prezidiumas ren
kamas trejiem metam. Jo pirmi
ninku yra dr. Jonas Grinius, vi
cepirm. kun. Alfonsas Bernato
nis, sekr. Arvydas Lingė. Nutar
ta įsteigti Lietuvių Fondo (milijoninidj atstovybę,*! ją išrenkant
kun. A. Bernatonį, dipl. ekon.
Juozą Matulaitį ir* dir. V. Nat
kevičių.
Pastebėtina, kad visuose or
ganuose yra jaunų žmonių. Val
dybos narys jaunimo reikalams
21 metų, prieš metus baigęs Va
sario 16 gimnaziją. Visos valdy
bos amžiaus vidurkis 38 metai.
ELI

Tropikinė Meksika
Rytmetyje, dar rūkams tebe
kylant nuo upės, išvažiuojame
paskutiniam kelio tarpui iki Gva
temalos sienos. Kelias veda per
lygumas ir tropikinį kraštą. Lau
kuose — didžiausi plotai cukri
nių nendrių, kurios siūbuoja
kaip miškas,* neįžengiamas, susi
pynęs, tankus. Siaučia stiprus
vėjas. Reikia tvirtai laikyti vai
rą rankose, kad pagavęs vėjas
nenuneštų griovin. Tiesiog keis
ta — iš kur tas vėjas? Juk puiki
saulėta diena! Gal todėl, kad
šioje vietoje yra siauriausia
Meksikos vieta, išskyrus Pana
mos kanalą, tarp Ramiojo ir At
lanto vandenynų. Abu krantus
skiria tik 115 mylių atstumas.
Perkertame ir plentą, kuris tie
sia linija jungia abu vandeny
nus.
Netrukus pasiekiame nedide
lę vietovę Tapanatepec, kurią il
gai prisiminsime, nes per neap
sižiūrėjimą pakliuvome į klai
dingą kelią. Tai naujai tiesia
mas plentas, kuris dar nebuvo
galutinai užbaigtas, nore kelio
rodyklė jau buvo pažymėta. Ma
nėme, kad išvengsime paskuti
nės kalnų grandinės ir nereiks

kios mylios į valandą. Tarpais
visai neleidžiama naujai supiltu
keliu važiuoti, tad nukreipiama
giliais pagrioviais. Per upelius
ir daubas dar nepastatyti tiltai.
Gerai, kad upeliai išdžiūvę, tad
galima pervažiuoti. Tik viename
upelyje buvo vandens, bet dar
nesiekė motoro. O jau dulkių,
dulkių — didžiulis debesis ly
dėjo mus. Vargais negalais pa
siekėme Arriaga miestelį ir pui
kų kelią. Nuotaika iš karto pa
gerėjo. Pamatėm, kad šiandien
sekmadienis, nes miestukuose
prie bažnyčių ir gatvėse telkėsi
būriai šventiškai pasipuošusių
žmonių. Skamba varpai, girdisi
vargonų garsai pro praviras baž
nyčių duris.
Burmistro svečiai
Tapachula miestas daro gra
žų, švarų įspūdį. Centrinė aikš
tė apaugusi tropikiniais me
džiais, apstatyta paminklais ir
fontanais.
Susirandame
w
___patogų,

kad pataikėm atvažiuoti geru
laiku, nes šiandien mieste vyksta karnavalas, kuriame dalyvauja iš Gvatemalos karnavalo prin-

Apsirengiame visai lengvai,
nes čia karšta ir tvanku. Būriai
žmonių jau traukia centrinėn
vos pen- aikštėn, kur dar didesnis judėji-

.

.
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Mylimam vyrui ir tėveliui
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Posėdžiavo rinktoji taryba • Finansinė vokiečių parama • Gyvėja jaunimo veikla • Bus stato
mi nauji bendrabučio rūmai ♦ Įsteigta Lietuvių Fondo atstovybė

Taryba renkama trejiem me
tam iš 15 asmenų. Jos sesijos
šaukiamos kartą į metus. Kovo
rhe Lights Of Homeland — Lithuanian Weekly
14-16 dienomis posėdžiavusi ta
Publ. by žiburiai (Canadian Lithuanian) R. Catholic Cultural Soc., Inc
ryba
buvo išrinkta 1968 m. lap
Subscribtion rates: $6 per year, $3.50 per 6 months.
kričio 23 d. Šis posėdis buvo jos
Deadline for advertisements — Thursday
pirmutinis. Iš narių tarpo debiu
Second class mail registration number 0509.
tantais reikią, laikyti 4; mokyt.
Vincą Bartusevičių, gyd. Vytau941 Dundas Street West, Toronto 3, Ontario, Canada
. tą Bylaiti, adv. Justiną Lukošių
Tel. 368-6813
ir direktorių Vincą Natkevičių.
Kiti 11 tarybose jau yra buvę
po kelis kartus. Amžiumi vyriau' sias dr. Jonas Grinius susilaukė
67 metų, o jauniausiasis Vincas
Per paskutinius šešerius me dinius apie mūsų folklorą. Vie Bartusevičius yra 29 metų am
tus buvo surinktas Kanados nas tų leidinių jau artimoje atei žiaus. Bendras tarybos narių amvalstybiniam muzėjui Otavoje tyje turi išeiti iš spaudos.
ž;aus. vidurkis yra truputį virš
nemažas turtas lietuviškų dainų
Šiuo metu muzėjaus lietuviš 47 metu. Dvylika narių yra bai
ir instrumentinės muzikos pa kam skyriui stinga tokių tauti gę aūgštąjį mokslą (3 daktarai,
vyzdžių. Čia dideli darbą atliko nio meno pavyzdžių, kaip Rūpin 1. dvigubas licenciatas, 2 magistmuz. D. Rautinšienė su savo tal tojėlių, drožinių, odos, kerami rai). 2 vidurinio išsilavinimo ir
kininkais. Jiems visiems pri kos ir geležies dirbinių, audinių 1 studijas bebaigiąs studentais.
klauso mūsiį Bendruomenės pa ir juostų, gintarų, muzikos inst
Veiklos apžvalga
dėką. Visų siu pastangų dėka rumentų, margučių ir pan.
Pirmąją dieną buvo praneši
muzėjaus vadovybė yra pasiry
Gerbiamieji tautiečiai Kana
mai
apie pereitų metų darbus:
žusi lietuvių tautinio meno sky doje. JAV ir kituose kraštuose
rių žymiai praplėsti, čia štai kviečiami ateiti Kanados Lietu valdybos (pirmininkas ir iždinin
ir atsiranda gera proga mums viu Bendruomenės krašto valdy kas), kontrolės, garbės teismo,
savo kultūrini turtą reprezenta bai talkon šiam reprezentaci rinkimų komisijos, jaunimo sek
cijai sutelkti ir drauge apsau niam mūsų tautodailės centrui cijos, Tautos Fondo, III PLB
goti, nes. laikui bėgant, daug Kanados sostinėje suorganizuo seimo dalyvių ir Vasario 16 gim
šių vertybių privačiose rankose ti. Mes prašome eksponatų-au- nazijos kuratorijos. Juose dar
žūva arba pereina žinion asme kų. drauge tikėdamiesi, kad at kartą buvo akivaizdžiai parody
siras ir rėmėjų, kuriti auka ir tos pagrindinės veiklos šakos:
nų, kurie jo nebevertina.
Otavos valstybinis muzėjus vardu galima bus muzėjui eks lietuvybės išlaikymas, rūpestis
yra rimta mokslinė institucija, ponatų nupirkti. Informacijas jaunąja karta, organizacijos stip
rinimas, veiklas finansavimas.
kurios jau dabar turima lituanis teikia:
Pinigais skaičiuojant, per valdy
tine muzikine medžiaga pasinau wynne
bos iždą 1968 m. perėjo 44.737,doja šio kontinento universite nada.
KLB krašto valdybos 04 markės, kurių daugiau nei
tai. Mums ypač svarbu dar ir
pusė (25.000) gauta iš vokiečių,
kultūros komisija
tai, kad muzėjus spausdins lei15.875 markės savų pajamų, o
likutis
BALFo ir Šveicarijos lie
LIETUVIU FONDAS
tuvių-latvių fondo parama. Iš
Vienas iš daugiausia Fondui nusi- šie Įnašai surinkti P. Augaičio Delhi laidose didžiausiąją dalį užima
pelnusių — inž P. Lelis pasitraukė apyl. iš vietos pažįstamų bei draugų kultūrinės veiklos ir švietimo fi
iš reikalų vedėjo pareigų. Daug yra vietoj gėlių mūsų dviem Lietuvos nansavimas (19.216,24), toliau
jo pastangų tame $50,000 Fondo ka laisvės savanoriam atminti. Karinin eina organizaciniai reikalai (8.pitale. Dabar man tenka perimti jo kas A. Trečiokas grūmėsi su rytų 905,55), tarnautojų algos (5.808,išvaryta didelę vagą. Nežinau, ar aš priešų, o a. a. S. šimutis kovojo 24), administracija, ūkis ir 1.1.
Dėl nesugyvenimo perdaug
ją ta linkme sugebėsiu tęsti. Aš ma vakaruose, vaduodamas Klaipėdos
skųstis nėra ko. Garbės teismas
nau, kad Fondo augimas priklausys kraštą.
ne nuo manęs vieno, bet nuo mūsų
Mielas P. Augaiti, graži idėja, kil bylų turėjo, tačiau jos nebu
visų geros valios bei norų.
nus tų laisvės kovotojų Įamžinimas vo asmeninio pobūdžio, o lietė
Fondo vardu reiškiama padėka ir ir pasigėrėtinas jūsų apylinkės lie skirtingas nuomones organizaci-'
prašymas visiems įgaliotiniams, kad tuvių geros valios žygis! Aukojusių niuose reikaluose: pereitais metas pasikeitimas nesulėtintų Jūsų di nebeminėsiu — jie buvo paskelbti tais organizacijoje buvo daugiau gyvybės, nes buvo perredžio darbo. Prašome visus geros va anksčiau.
lios tautiečius ir toliau talkinti, rem
Paskutiniame Kanados Lietuvių gistruojami nariai ir vyko tar.vti mūsų Fondą. Juk tos aukos ir dar Fondo tarybos posėdyje nutarta Fon bos rinkimai. Rinkimuose mė
bas — mūsų tėvynei Lietuvai. Ir kas do vajų vėl sustiprinti. Mielas lie ginta grupuotis į dvi dalis. Pro
gali nuo tos pareigos atsisakyti?
tuvi, nepalaikyk piktu, jei gausi Fon pagandiniuose lapeliuose išlai
do vardu laišką arba jei pažįstamas kytas santūrumas. Didelę dau
Nauji fondo nariai:
330. Adomo Trečioko atminimui $128 ar draugas užeis ir kvies stoti Lie gumą (12 iš 15) laimėjo katali
3211 Stasio šimučio atminimui $126 tuvos atstatymo darban; neišprašyk kiškųjų parapijų tarybų reko
menduoti kandidatai. Į vieną
Kjlek vėliau Vaclovas Kongelis, gy- jo tuščiomis, nes mes visi atlieka
bloką susijungusios partijos (so
vej
Otavoje, a.a. A. Trečioko var- me tą pačią pareigą tėvynei.
K. LUKOŠIUS, KLF sekretorius cialistai, nacionalistai ir libera
do Įnašui padidinti dar atsiuntė $50.
lai) ivedė tik 3 narius. Pačiuo
se posėdžiuose, svarstant daly
Hamiltono tautinių šokių grupės "Gyvataras
kus. nebuvo galima pastebėti jo
kių esminių skirtumu. Visiems
išvykos j Prancūziją
lysiaLrūpi lietuviškieii reikalai,
visi įžvelgia, kokios ribotos gali
Pajamos
mybės veiklai.
5,000.00
Kanados federacinės valdžios parama...... . ..........
. S
Veiklos plotas
500.00
2. Hamiltono miesto savivaldybės parama _________
500.00
Apie Bendruomenės veikloj
3. KLB krašto valdybos parama ................................
639.65
4. Surinkta tautinių šokių šventėje Čikagoje___ __ _
perspektyvas buvo pavesta refe
2,884.31
5. Surinkta aukų lapais ......... .. .... ..... ..;---------------ruoti tarybos ir valdybos nariui
1,415.37
6. įnešta tiesiai į bankelį “Talka” ---------------------kun. Broniui Liubinui. Čia buvę
70.96
7. Skirtumas iškeltus JAV dolerius į kanadiškus
apžvelgtas visas lietuviškosios
.58
8. Palūkanos “Talkoje” _______________________
veiklas plotas. Organizacinėje
Iš viso $11,010.87
plotmėje- ryžtamasi ateityje dė
Išlaidos
mesio svorį permesti į apylinkių
Lėktuvas iš Kanados į Paryžių......... ...........
$ 7,940.00
veiklos
gyvavimą. Ruošiamasi
674.47
2. Kelionė iš Paryžiaus į Vasario 16 gimnaziją__________
vasaros metu sušaukti apylin
98.15
3. Reklama ____ J______________ __ __ „_________ ____
kių valdybų narių ir veikles
154.16
4. Įvairios išlaidos________________________________ _
nių bendruomenininkų studiji
Iš viso $ 8,866.78
nį suvažiavimą aptarti* konkre
_____ ..... 2,144.09
Liko grynais pinigais .
tiems darbų planams. Taip pat
bus stengiamasi, kad krašto val
11,010.87
dybos narys ar nariai aplankytų
Apyskaitą pasirašė: Alf. Juozapavičius, komiteto pirmininkas;
visas apylinkes ir susipažintų
A. S. Blekaitis, iždininkas.
Likusieji pinigai daugumos komiteto narių buvo nutarti atiduoti “Gyva- vietoje su žmonėmis bei veiklos
tarui” reprezentaciniam tikslam. Dar kartą nuoširdžiai dėkojame visiems aplinkybėmis. Vis iškyla reika-
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mirus,
visiems, prisidėjusiems prie paskutinio jo pagerbimo šioje žemėje,
nuliūdusi šeima dėkoja.

Kai gyvenai — visi gyvenom,
Kai mirei — mes mirėme visi.
Mūsų namai dabar tokie tušti...
#

*

Netekome jo — taip mylimo. To praradimo skausme buvom už
jaučiami, paguodžiami. Atėjote su nuoširdumu. Su noru padėti ir su
prasti.
Dėkojame visiems: Prisikėlimo parapijos klebonui Tėvui Placi
dui, Tėvui Ambrozijai ir Tėvui Pauliui; Šv. Jono Kr. parapijos klebo
nui kun. P. Ažubaliui ir kun. J. Staškevičiui; Lietuvių Inžinierių ir
Architektų Sąjungai; KLB švietimo komisijai; skautų organizacijai,
mieliems žibintiečiams, “Varpo” chorui; Maironio mokyklos mokyto
jams; IV skyriaus mieliems auklėtiniams; vaikų klasės draugams; vi
siems mūsų pažįstamiems, bičiuliams ir artimiesiems.
Dėkojame už lankymą laidotuvių namuose, už dalyvavimą šv. Mi
šiose ir kapuose, už tartus paskutinius atsisveikinimo žodžius. Esam
dėkingi klebonui Tėvui Placidui už salę pusryčiams ir mielom poniom
už jų suruošimą; p. Verikaičiui už giedojimą gedulingų pamaldų me
tu. Dėkojame už gausias gėles, maldas, šv. Mišias, užuojautų tartus ir
rašytus žodžius ir už piniginę paramą.
Labiausiai dėkojame už visą parodytą ir dar teberodomą nuošir
dumą—
’
Žmona ir vaikai

ONAI STIKLIUVIENEI mirus Kaune, jos dukras

ALDONĄ KARPIENĘ, ONĄ ŠILĖNIENĘ ir jų šei
mas bei visus artimuosius Lietuvoje giliai užjau

čiame —

Adelė ir Juozas Visockfai

Mylimam tėveliui ir uošviui

KAZIMIERUI PILIPAVIČIUI
Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškiame ALBINAI

ir ALFONSUI PILIPAVIČIAMS.

S. P. Labuckai

A. S. Urbonavičiai

V. Mikelėnienė su šeima

J. Liaugminas

KIAUSK/TEPATARS/M-PADĖS/M

Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių” skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TŽT redakciją įvairiais klausimais, į
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “TŽ”. Skyrių reda
guoja teisininkas V. Mastis.
1. Esu gimęs 1904 m. Nuo 1970 m. pradžios turėsiu teisę gauti
senatvės pensiją. Ar netrukdys gauti pensijos priedo (30 dolerių)
turimi banke du tūkstančiai dolerių, kuriuos esu padėjęs kaipo apdraudą mirties atveju. Nekilnojamo turto ir pajamų neturėsiu.
2. 1970 m. man pradėjus gauti pensiją, žmona bus 60 m. amžiaus.
Ar žmona galės gauti (welfare) pašalpą, nes niekur nėra dirbusi ir
jokių pajamų bei turto neturi, buvo mano išlaikoma. Kanadoje gy
vena nuo 1949 m. ir yra Kanados pilietė. Jei pašalpa būtų mokama,
ar netrukdys keletas šimtų dolerių, kuriuos ji yra savo vardu padė
jus banke kaipo apdraudą? K. S.
Atrodo, kad Jūsų turimi banke pinigai netrukdys gauti pensijų
priedo. Tačiau iš anksto tiksliai negalima pasakyti, nes kiekvienas
atvejis svarstomas individualiai. Pašalpos mokamos tiems, kurie jų
reikalingi. Keli šimtai dolerių banke neturėtų trukdyti, tačiau spren
dimas priklausys nuo visų kitų aplinkybių.
Esu pensininkas. Norėčiau žinoti, kiek galima uždirbti į savaitę ar
į mėnesį, kad nereikėtų mokėti pajamų mokesčių?
Klevelis
Tos pačios pajamų mokesčių taisyklės galioja visiems — pensinin
kams ir nepensininkams. $1.000 per metus visai neapdedami mokes
čiais. Už žmoną prisideda dar vienas tūkstantis. Jei būtumėte virš 70
metų, Jums prisidėtų dar $500. Prie to reikėtų pridėti labdarybės au
kas ir gydytojų išlaidas virš 3% pajamų. Kaip matote tiksliai Jums at
sakyti negalime, nes reikia žinoti daugiau smulkmenų. Aplamai, jei
esate be žmonos ir turite virš 70 metų amžiaus, apie $140 į mėnesį,
įskaitant jūsų gaunamą pensiją, nebūtų apdedama pajamų mokesčiais,
žinoma, tas priklausys nuo jūsų gydymosi išlaidų, kurios gali šią sumą
pakeisti.

laiptus, rodydamas lipti į ant
rą augštą. Užlipęs viršun, atra
kina duris į didelį senoviniais
baldais apstatytą kabinetą.
— Senjor Magistrate, — sako.
Tiek susigaudau, kad tai bur
mistro kabinetas.
Iš kabineto išveda per kitas
duris, kur prisistato angliškai
kalbąs meksikietis ir paaiškina,
kad čia balkone susirinkusi visa
miesto valdžia stebėti parado.
Burmistras iš balkono pastebė
jo minioje du baltuosius su fo
to aparatais ir nusprendė pa
kviesti. Iš balkono juk būsią pa
togiau ir daugiau matyti, todėl
pasiuntęs vieną iš tarnautojų
mus atvesti. O mes nesuprasda
mi kažką pagalvojom... Supa
žindina su burmistru ir kitais
šalia stovinčiais, paspaudžiame
rankas ir per vertėją dėkojame
už tokį pakvietimą. Burmistras,
irgi baltais tropikiniais drabu
žiais apsirengęs, parodo šalia sa
vęs vietą.
Karnavalo paradas
Pasigirsta maršų garsai. Mi
nia apačioje susiūbuoja, tiesda
ma galvas ton pusėn. Iš balko
no vaizdas puikiausias: aikštėje
— žmonių jūra, margaspalvė,
kaip žydinčios gėlės, siūbuoja,
liūliuoja. Parado pradžioje va-

mias ir susigrūdimas. Policija
tvarko automobilius ir žmones,
skubančius įvairiomis kryptimis.
Nors paradas prasidės 6 v., bet
jau gerokai prieš tai aikštėje
sustoja minia iš abiejų pusių
kelio, kuriuo turės pražygiuoti
karnavalo eisena.
Mes irgi įsitvirtinam pirmoje
žmonių eilėje prie miesto valdy
bos rūmų. Ateina numatyta va
landa, bet paradas neprasideda.
Minia juda ir siūbuoja, kaip jū
ros bangos, ir vis tirštėja. Aikš
tė pilna triukšmingos maskara
do nuotaikos: garsiakalbiai šau
kia, reklamuodami prekes, lote
rijos bilietus; aidi kurtinanti
muzika, rėkauja pardavėjai, siū
lydami ledus, saldainius ir pri
pūstus balionus. Mums besigru
miant žmonių minioje, ateina
baltais tropikiniais drabužiais
apsirengęs vyras ir sustoja prie
mūsų. Kažką klausia ispaniškai,
rodo Į mūsų foto aparatus ir
miesto valdybos pastatą. Aha,
matyt, pataikėm draudžiamu lai
ku fotografuoti ar kas kita? Kaip
čia dabar išsiaiškinti? Tačiau vy
ras nepaleidžia mūsų — vis atkakliai aiškina ir tempia iš eilės
savivaldybės rūmų link. Turbūt
uždės pabauda. — nusnrendžiame, stumiami1 iA
įėiimo
laiptų link, liai
“
"
įeiname i vidų. Meksikietis mos
teli ranka j kilimais išklotus

muoti mokiniai, orkestrai, puoš
nios kaukės. Kiekvienam veži
mui ar grupei priartėjus prie
balkono, burmistras su savo pa
lyda mosuoja rankomis ir su en
tuziazmu ploja. Išpuoštuose at
viruose automobiliuose prava
žiuoja Tapachula miesto ir kitų
vietovių karnavalų gražuolės.
Daugiausia plojimų ir šūkavimų .
susilaukia Gvatemalos gražuolė
su savo palyda. Paradui įpusė
jus, ateina vakaras, užsidega
šviesos, šauliai ima šaudyti ra
ketas. Visa eisena užtrunka apie
dvi valandas. Gaila, kad jau bu
vo pertamsu Įdomiausius ir spal
vingiausius momentus nufil
muoti.
Pasibaigus iškilmėms burmist
ras atsisveikina, paspausdamas
ranką. Jam dar kartą padėkoja
me už parodytą dėmesį, ir tas
pats tarnautojas palydi mus že-'
myn. “Adios, senjor, muchas
gracias”!
Po parado prasideda kitos
karnavalo linksmybės: pilni res
toranai, gyva prekyba, loterijas,
šokių salės, pakylos aikštėje,
būgnai ir kiti instrumentai. Jaubūriais eina ratu priešinga link
me, berniukai ir mergaitės at
skirai, ir taip be galo. Poromis
nesimaišo. Pabandome užeiti į

— didžiu — eilės prie durų ir prie staliu
kų. Vos kelintam restorane gau
name vietelę ir galime nuplauti
unifor- karnavalo dulkes. (Bus daugiau)

Šeštadieninėse mokyklose

1200 mokinių

Kanados lietuvių mokytojų konferencija svarstė naujus švietimo kelius ir kitus klausimus

Š. m. kovo 22 d. Toronto Pri
sikėlimo parapijos parodų salė
je įvyko Kanados šeštadieninių
mokyklų bei lituanistinių semi
narų mokytojų konferencija,
kurią sukvietė KLB krašto val
dybos komisija. Ją atidarė ko
misijos pirm. L. Tamošauskas,
pakviesdamas į prezidiumą —
mokytoją K. Milerį iš Hamilto
no ir seserį Margaritą iš Montrealjo, į sekretoriatą — mokyt.
V. Kuprevičiūtę ir mokyt, p.
Nakrošienę iš Toronto. Konfe
renciją sveikino: gen. konsulas
J. Žmuidzinas, PLB švietimo ta
rybos pirm. A. Rinkūnas, JAV
lietuvių Bendruomenės narė mo
kyt. J.* Juknevičienė, kuri taip
gi perdavė JAV Lietuvių Moky
tojų Sąjungos linkėjimus.
Priešmokyklinis auklėjimas
Mokyt. J. Juknevičienė, Mon
tessori vaikų darželio vedėja Či
kagoje, kalbėjo tema — “Mūsų
užduotis priešmokyklinio vaiko
auklėjime”, šis klausimas dabar
pasidarė labai aktualus, nes šeš
tadieninėse mokyklose nusista
tyta įvesti paruošiamuosius sky
rius 4-5 metų vaikams. Tokie
skyriai jau veikia JAV-se, To
ronte ir kitur. Mokyt. J. Jukne
vičienė, konstatavusi modernio
sios pedagogikos pažiūrą, kad
vaikas jau nuo 3 metų gali mo
kytis, o kaikuriuos dalykus šia
me amžiuje išmoksta net geriau,
negu vėliau, — aiškino konkre
čias priemones ir būdus maža
mečiui vaikui mokyti; panagrinėjo darželiuose naudojamas
priemones, įgalinčias patį vaiką
kurti. Toliau ji perėjo prie kal
bos mokymo būdų, labai aktua
lių mums, nes ir mūsų darželiuo
se neretai tenka vaikus mokyti
lietuviškai. Antrąją paskaitos
dalį sudarė skaidrių ir vaikų
darželio darbo demonstravimas
bei aiškinimas.
Torontietė gimnazijos moky
toja E. Krikščiūnienė savo pa
skaitoje gvildeno mokyklinės
drausmės klausimus, remdama
si savo patirtimi ir naująja pe
dagogika. Ji pateikė visą eilę
praktinių sugestijų, kurios ga
lėtų sustiprinti mokyklos draus
mę ir tuo būdu prisidėti prie
našesnio lietuvių mokyklų dar
bo. Mokytojai paskaitos minti
mis gyvai domėjosi.
Naujoji sistema
Daugiausia mokytojai domėjo
si naująja beskyre mokymo sis
tema, apie kurią plačiai kalbė
jo mokyt. A. Rinkūnas. Jo pa
skaitos tema buvo: “Beskyrė sis
tema kaip individualinio ir ko
lektyvinio mokymo sintezė.” Pa
skaitininkas' palygino senovės ir
dabarties mokyklų sistemą su
Prokrusto lova, kurioje visi tu
rėjo būti sulyginti. Mokiniai nė
ra vienodų gabumų, dažnai skir
tingoje šeiminėje aplinkoje au
gę. Vaikai nėra neišsivystę su
augusieji, bet savo amžiaus ri
bose išbaigti individai, kurie to
liau ugdo savo protines, fizines,

Nebuvo jokių pareigų šven
tykloje tuo metu, tačiau Vyriau
sias kunigas Kajipas atėjo čia.
Jo dvasia buvo labai paten
kinta, jo galva stiebėsi augštyn,
ir jis juto, jog turi būti dar la
biau iškeltas ir atžymėtas. Jis
stovėjo prieš uždangą, kuri sky
rė nuo šventų šventosios dalies,
ir galvojo, kad tai yra neteisin
ga, jeigu tiktai metuose kartą
jis pats tegali įžengti į baugi
nančią Visagalio tamsą’ ištarti
Jo vardą. Jis žinojo, kad šioji
diena yra didžiausia iš visų
švenčių, kad negali būti kito
pakartojimo — jis turi teisę at
sistoti Viešpaties akivaizdoje
anoje pusėje uždangos tuojau
ir sulaukti gyriaus ir atlygini
mo, nes be jo pastangų pats bai
siausias priešas, pats pavojin
giausias nuo amžių pradžios ne
būtu nuveiktas. Tiktai per jo
veikimą šiąją pat minutę, kaip
nepaliaujamai nešė žinias tar
nai, anas baigia pasiduoti mir
čiai.
Ir ūmai jis išvydo, kad uždan
ga skyla, ji perplyšo, kaip žai
bas, nuo grindų iki augščiausių
lubų. Ji plyšo tokiu garsu, tarvtum ji nebuvo iš auksu siuvinė
to audeklo, bet iškalta iš uolos,
kuri sutrupėjo su didžiausiu
griaudėjimu.
— Tai vra ženklas, — tarė
sau išdidžiai Kajinas, — tai
kvietimas įžengti už prasivėrusio plyšio, tai atlyginimas jam.
vyriausiam kunigui už tai, kad

socialines, estetines ir jausmi
nes galias individualiniu keliu.
Mokiniai turi ir bendrų intersų
pagal savo amžių būti grupėje su
kitais. Dėlto mokyklos sistemos
kūrimas turi pirmiausia atsi
žvelgti į kiekvieno vaiko moky
mo bei auklėjimo geresnę pa
žangą. Beskyrėje mokyklos sis
temoje siūloma leisti mokiniui
pasirinkti dalyką ir mokymosi
spartą individualiai. Taip bend
rą mokyklos kursą vienas gali
baigti per 6 mokslo metus, o ki
tam gali reikti ilgesnio laiko.
Lietuviškoje mokykloje sugebė
jusiam anksčiau baigti pilną mo
kyklos programą reiktų duoti
tolimesnių tobulinimosi uždavi
nių ar leisti būti mokytojo pa
dėjėju, bet jo nereiktų paleis
ti iš mokyklos.
Mokymo dalykų medžiaga bū
tų suskirstyta tik labai plačiais
ta’rpais-ciklais; pvz. jauniausių
jų, vyresniųjų ir vyriausiųjų
grupėmis. Kiekvienos grupės
dalyko medžiaga būtų paskirs;
tyta į daugelį uždaviriių-klausimų. Mokinys juos galėtų pasi
rinkti pagal jam patinkamą ei
lę ir, pasiskaitęs nurodytu klau
simu knygas, stebėjęs skaidres,
išklausęs atitinkamas plokšteles
ar kitą kurią mokomąją priemo
nę panaudojęs, tą klausimą raš
tu, piešiniais ar kitaip atlikęs
pristatytų mokytojui.Mokytojas,
vienas ar kartu su tos grupės
kitais mokiniais išnagrinėjęs
pristatytą medžiagą betkuriuo
klausimu, priima ir užskaito ar
ba prašo tą mokinį vieną ar ki
tą aspektą papildyti. Mokinys,
gavęs uždavinio užskaitą, gali
pasirinkti naują uždavinį. Kai
mokinys paruošia visus uždavi
nius vienoje dalyko grupėje, ne
atsižvelgiant į mokslo metų lai
ką, gali rinktis naujos — vyres
nės grupės uždavinius iš to da
lyko. Tokiu būdu mokinys gali
būti jaunesniųjų grupėje vie
nų dalykų paruošime, vyresnių
jų —kitų dalykų paruošime pa
gal savo individualinį sugebėji
mą. Mokyklos baigimui reikia
surinkti nustatytas užskaitas iš
visų dalykų. Mokiniams nerei
kalingi specialūs baigiamieji eg
zaminai: Jie negali būti palieka
mi antriem mokslo metam kur
so kartoti, nes yra laisvi pasi
rinkti mokymosi uždavinius pa
gal norimą laiką. Mokiniai jau
čiasi, kad jie dirba nepriklau
somai, nors faktinai yra diriguo
jami uždavinių parinkimu ir už
skaitomis.
Šioj sistemoj reikia turėti
daugiau mokslo priemonių, kad
mokiniai patys galėtų paruošti
pasiimtus uždavinius. Mokytojui
darbas ypatingai pasunkėja, nes
jis turi būti pasiruošęs visiškai
netikėtiems mokiniu klausi
mams. Mokytojas turi sugebėti
mokiniams padėti betkuriuo mo
mentu, pasirenkant uždavinius
bei iuos atliekant.
Kiekvienos darbo dienos me
tu mokiniai turi gauti progą

neseniai apkaltindamas piktžodžiautoją, liudydamas prieš jį,
buvo perplėšęs savo apdarą.
Jis pažengė žingsnį į šventų
šventąją, staiga susvyravo ir kri
to ant marmuro grindų, šven
tykla sujudėjo iš pamatų, tarsi
Viešpats būtų pakratęs ją savo
delne.
Nebuvo spėjęs atsikelti, kai
išgirdo šauksmus — rėkė jo
šventyklos kunigai, ir jis paju
to, kad bėga į tuos balsus rėp
lomis.
— Kas atsitiko? — sudrau
dė jis balsiau už kitus, tačiau
niekas neklausė, nes baimė buvo
didesnė už pagarbą, žibintuvų ir
žvakių liepsnos šokinėjo, lyg no
rėdamos atsiplėšti iš savo vietų,
ir geso. Tamsoje žmonės stum
dėsi, šaukdami ir išmušdami vie
nas kitą iš kelio. Visi bėgo, jieškodami durų į atvirą kiemą. Ir
vyriausias kunigas bėgo.
Pagaliau jis atgavo savo oru
mą ir pasidarė labai rūstus —
norėio nubausti visus už sukel
ta triukšmą, tačiau nematė nė
vieno, tiktai girdėjo šauksmus
tamsoje.
Jis atvertė galvą į viršų, ban
dė žvelgti į vietą, kur saulė švie
tė tūkstančius metu, bet nieko
negalėjo matyti: saulė buvo kaip
užmesta apsiaustu. Ir Kajipui
pasirodė, jog tas apsiaustas yra
perplėštas ir tirštas, kaip sukre
kėjęs kraujas.
Buvo šeštoji valanda dienos.
šeštą valandą Romos vietinin

Vedėjų pranešimai
Išklausę paskaitas ir jas pa-.
diskutavę, prabilo mokytojai su
savo pranešimais. Toronto šeš
tad. mokyklos vedėjas J. And-

mils pažymėjo, kad jo mokykloj
pries dvejus metus buvo 620 modabar — 550. Juos moko
?2 mokytojai 26 klasėse. Nau
jas dalykas^— priešmokyklinis
skyrius su 20 mokinių,
’’
’kuriuos
moko A. Abromaitiene. Leidžia
mas laikraštėlis “Kibirkštis”,
ruošiamasi konkursams, organi
zuojamos vyr. mokinių ekskur
sijos. Trečdalis mokinių ateina
mokyklon silpnai mokėdami lie
tuviškai. Hamiltono mokyklos
ved. J. Mikšys pranešė, kad jo
institucija rengiasi dvidešimtmečiui; turi 180 mokinių, šiais
metais iš turėjusių ateiti pirman skyriun 20 mokinių pasiro
dė tik 10. Mokyklą lanko 75%
lietuvių mokinių. Dirbama gero
se patalpose. Metinės išlaidos —
$4000. Šią sumą sudeda tėvai,
parapija, bankelis ir kt. Leidžia
mas laikraštėlis. Pranešimą apie
Montrealio mokyklas padarė li
tuanistinių kursų vedėja Br. Lu
koševičiene. Pasak jos, Montrealyje yra dvi šeštad. mokyklos,
lituanistiniai kursai ir semina
ras. Mokinių skaičius: šeštad.
mokyklose — apie 80, kursuose
— 50, seminare — 15. Seniau
Kvebeko švietimo vadyba mokėdav0 atlyginimą lietuvių mokyk
lų mokytojams ir duodavo pa
talpas. Su šiais metais toji pa
rama pasibaigė — dabar už vis
ką reikia mokėti. Sekančiais me
tais planuojama sutelkti visas
mokyklas į vieną vietą. Lit. kur
sai ir seminaras (vad. dr. I. Gra
žytė) literatūros pamokoms nau
doja plokšteles iš Lietuvos, geo
grafijai ir istorijai — epidioskopą. Į kursus jaunimą traukia
tautiniai šokiai, kurie įjungti
programon. Leidžiamas laikraš
tėlis “Liepsnos”, kurio Vasario
16 proga išplatinta 300 egz.
Laikraštėlį tvarko patys moki
niai p. Jonynienės priežiūroje.
— Mokyt. L. Eimantas iš Lon
dono nusiskundė patalpų stoka,
neuoliu lankymu. Nuolatinių
mokinių yra 32, nors sąraše žy
miai daugiau. Dirba trys moky
tojai ir du pagalbiniai. — Daug
dėmesio susilaukė Windsoro šeš
tad. mokyklos vedėja J. Kuraitė, bene jauniausia mokytoja,
pirmųjų metų studentė Windso
ro universitete. Ji pabrėžė, kad
dėl mažo mokinių skaičiaus jos
mokykla yra beskyrė (16 mo
kinių 5-14 m. amžiaus). Ji turin
ti 4 grupes, nors kažkurių da
lykų mokosi bendrai. Pastebė
jusi, kad mokiniams Vasario 16
šventė mažai ką sako, stengėsi
prieinamai išaiškinti. — Apie St.
Catharines mokyklą kalbėjo apy
linkės valdybos pirm. p. Šetikas.
Esą veikia 6 skyriai su 10 mo
kinių; numatoma, kad jų skai
čius pakils iki 14 ar 16. Dabar
tinis vedėjas — Steponas Šetkus. Numatoma steigti lituanis
tinius kursus paaugusiam jau
nimui. Mokykla visą laiką nau
dojasi Tėvų pranciškonų patal
pomis. — V. Matulaitis padarė
pranešimą apie paruoštas skaid-

ko rūmuose bičiuliai ir svečiai
gėrė vyną ir kalbėjo linksmus
dalykus, kalbėjo gudrius žo
džius, kalbėjo apie kasdienes
smulkmenas, nes juk nieko įdo
maus neįvyksta tokioje provin
cijoje.
šeimininkas buvo vaišingas.
Nė vienas svečias negalėjo skųs
tis, kad buvo aplenktas. Jis pa
stebėjo ir naujai įžengusį, kuris
ėjo stačiai į jį.
Romos vietininkas Pilotas pa
balo, kaip jo drabužis: svečias,
naujasis svečias buvo senas ir
žilas, malonaus būdo. Jis buvo
jo giminė, kilnus romėnas; at
vyko į Jeruzalę prieš trejetą
metų ir domėjosi kas vyko tais
metais, kai Vyras iš Nazareto
skelbė nauja mokslą. Jis norė
jo pasilikti čia visam laikui. Ir
pasiliko.
Prieš pusmetį minėtasis sve
čias mirė ir buvo palaidotas.
Dabar svečias stovėjo prieš
Pilotą ir žiūrėjo į jo akis: jo
kvėpavimas buvo šaltas, įkapės
dvelkė mirtimi, ir jis šnibždėjo:
— Tu išdavei Tiesą.
Niekas nesijuokė ir tylėjo. Iš
Piloto rankų iškrito vyno taurė
ir sudužo, apšlakstydama ran
kas. Romos vietininkas bėgo iš
salės, bėgo bailus ir nesirūpin
damas savo vardo garbe. Taip
pat bėgo svečiai, nes rūmai su
posi. kaip skęstantis laivas, ir
neliko nė vieno žiburio viduje.
Nebuvo šviesos ir lauke — Pi
lotas stovėjo atsirėmęs į linguo

jantį stulpą, o aplinkui griaudė.
Dangus buvo užtvindytas ir sau
lė panerta į juoda vandenį.
Buvo šeštoji valanda dienos,
šeštą valandą rodė saulės laikro
dis turtingo, mokyto vyro sode.
Jis gulėjo po kvepiančių žiedų
krūmu ir vaško lentelėje rašė ei
les apie gyvenimo saldumą ir mi
nios kvailystes. Jis buvo svetim
šalis. Pats sakėsi, kad jo kraujas
yra daugelio kartų, kraštų ir tau
tų mišinys. Štai kodėl jis turi
daugybės žmonių smalsumą ir jų
išmintį. Jis atvyko seniai į šią
žemę. Dar jaunas buvo suvilio
tas gandų apie žvaigždę, kuri
skelbė nepaprastą gimimą. Jis
atkeliavo, kad galėtų įtikinti ki
tus, jog ji nereiškė nieko stebuk
linga, nes stebuklų nėra. Viskas
yra išaiškinama labai paprastai
— net jeigu ir negali išaiškinti,
užtenka paneigti.
Jis buvo pasisėmęs žinių iš vi
sų mokslų šaltinių — nuo Žvaigž
džių iki gydymo būdų; turėjo
puikią iškalbą ir mokėjo raštu
reikšti savo mintis, štai kodėl
jis buvo laukiamas visur, kur yra
paauksuotos durys. Jis ramino
Erodą, kad jam nebus pavojaus
iš Kūdikio, Kuris ir gimti netu
rėjo kur. Jis juokavo su parisiejais apie Vyrą, prikeliantį numi
rėlius: to negali būti — niekas
neprikelia mirusių. Jis regė
jo padalinamą žuvį bei duoną,
pamaitintus tūkstančius ir žinojo
— to negali būti. Jis juokėsi,
kad iš visų skelbiamų stebuklų
jis pasirinktų tik vestuvių vyną’.
Bet tai juk buvo prasčiokams, o
pagaliau to negalėjo būti.
Ir ūmai jo ranka paslydo len
telėje, užlūžusi ant pusės eilutės,
nes nebematė kur rašyti. Jis pa
šoko iš guolio ir puolė prie laik
rodžio, saulės laikrodis neberodė
valandų. Jis buvo aklas, ir laikas
sutrupėjo, saulės laikrodis buvo
nebegyvas, nebuvo ir saulės.
Kaip tai galėjo įvykti? Jokio
nurodymo nebuvo, jokio perspė
jimo, nors jis žinojo saulės ir
mėnulio užtemimo laikus, korne
tu pasirodymo vietas ir metą.
Kaip jis galėjo būti apgautas,
kaip galėjo apsirikti?

bent trumpą laika, pabūti bendrai pagal savo amzii) ir tą laiką praleisti kaip savo bendruomenėje, pagal savo pačių pageidavimus: dainuojant, zaidžiant. šokant ar ką nors diskutuojant. Taip mokykla virsta in
dividualinio mokymosi sistema
ir kartu tampa kolektyvinio
bendradarbiavimo jauna visuo
mene.
Ši beskyrė mokyklos sistema,
tenka manyti, būtų naujas aks
tinas pagyvinti lankymą mūsų
lietuviškų mokyklų, kuriose
kiekvienas dirbtų pagal savo in
dividualinį pajėgumą ir ruoštų
si lietuviškos visuomenės gyve
nimui. Pagal šią sistemą JAV
viešosiose mokyklose jau yra
dirbama tarp 5% ir 30%, o To
ronte — septyniose mokyklose
ir vienoje gimnazijoje.
Mums reikia daug lėšų nau
joms mokslo priemonėms įsigy
ti ir nemažai vadovaujančių pa
jėgų visa tai praktiškai įgyven
dinti. Norinčių ir pajėgiančių
dirbti mokytojų turime. Turi
me surasti ir pinigų mokslo prie
monėms, juoba, kad yra įvairių
fondų, kurie rūpinasi lietuvių
•i_ ... m
■
tautos atžalyno išlaikymu.
Taip
pat ir tėvai yra pajėgūs remti
savo vaikų lietuvišką mokymą
bei auklėjimą geromis mokslo
priemonėmis. Seniau tėvai darė
“malonę” mokytojams, leisdami
savo vaikus i lietuviškas nemo
kamas mokyklas, dabar jau tik
labai retas neapmoka savo vai
ko mokymo būtinų išlaidų. Ti
kėkime, kad ir šį klausimą sun
kiau ar lengviau išspręsime tei
giamai, o šios sistemos Įvedimas
palaipsniui sujungs i vieną
bendrą jungini vaikus, tėvus ir
mokytojus.
(Būtų labai gera, kad šios sis
temos pradžią pradėtų konkre
čiai ruošti A. Rinkūnas su pa
sikviestais talkininkais, pvz. pa
imdami istoriją ar geografiją
bei paruošdami klausimus-uždavinius, nurodydami mokomosios
medžiagos šaltinius. Mokytojai,
turėdami toki pavyzdi, galėtų
tinkamai savo mokykloje prisi
derinti, papildydami ar išleisda
mi dalį uždavinių, o taip pat su
projektuoti naujus dalykus pa
gal savo mokyklos reikalavimus
bei turimas mokomąsias priemo
nes).
ši sistema būtų įvedama šeš
tadieninėse mokyklose palaips
niui atskirose klasėse, vėliau
gal pilnai kurioje nors mokyk
loje, kol pagaliau būtų įvesta
ir visuose kraštuose. Reikia ma
nyti. kad ateinančiais mokslo
metais kaikurie mokytojai mė
gins šį tą dirbti pagal šią beskyrę mokyklos sistemą.

Dalis Kanados lietuvių mokytojų suvažiavimo daly
lėje š. m. kovo 22 dieną

res mokykloms ir kvietė jas įsi
gyti. Plačiau apie tai rašyta “T.
Ž.” 12 nr.
Kitų mokyklų pranešimų ne
buvo. Sudėjus betgi turimus
duomenis, šeštadieninių mokyk
lų mokinių skaičius pakyla iki
beveik 1.200.
Konferencija baigta vaišė
mis. kuriose vyravo gera nuotai
ka. sudaryta šeimininkių bei šei
mininkų ir vaišių pranešėjo mo
kytojo Vaičiūno. R. M. G.

.u paguitų

meru loronto Prisikėlimo parodų sa
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IŠ TAMSOS
Z

Atkelta iš 1-mo psl.
biuosi, jon pasineriu, jaučiuosi
jos apglobtas ir tarytum jos ne
šamas. ...
Trys nokturnai
Šviesa, kurią mylime ir
Kuri mus myli, švieti tamsy
bėse! Krikščioniškoji misterija
yra naktis, kuri išryškina švie
są. Tai šviesa, kuri sklinda nak
tyje ir ją apglobia, bet nesun
kina.
Krikščioniškasis gyvenimas sa
vo gilumoje apsireiškia trimis
nokturnais. Pirmasis yra anoji
naktis, kurią minėjau ir kurios
metu gerasis farizėjus Nikode
mas slaptai ateina klausyti Vieš
paties, dar gyvenančio ir kovo
jančio, tarytum skubančio už
baigti ir metančio ugnį žemėn.
Antroji naktis — tai Getsemani. kur šviesa, atėjusi pasaulin,
tėra varganas žydas, apleistas
net savo draugu ir savo Tėvo.
Vienintelė ugnis, deganti aną
šaltą pavasario naktį, tėra ka
reiviu būrio deslai. Tai agoni

jos naktis, kuri nesibaigs iki
pasaulio pabaigos. Tai naktis,
kurią tikrieji Viešpaties drau
gai visuomet brangino. Tai Pas
kalio naktis, žodžius, kuriuos
girdėjo Paskalis aną lapkričio
23-24 naktį, girdėjau ir aš nuo
pat jaunystės. Jie pakeitė ma
nyje viską. Tiesa, nieko nebubau paaukojęs, nieko neatsiža
dėjęs; aš tik buvau užmigęs ma
lonumuose. Niekad nebuvau nu
KRISTAUS PRISIKĖLIMAS
stojęs jausti buvimo, kad ir ke
yra gyvenimo pergalė, išstulių varsnų atstume, to nekal
mianti mirties kirminą iš su
tojo, prislėgto aną slogią, tam
žeisto žmonijos kūno. Tai per
sią naktį prisiimtos žmogiško
jo nusikaltimo naštos.
galė, išlyginanti atsivėrusią pra
Trečioji naktis — tai pirmiau
rają tarp žmogaus ir Dievo, tarp
sia
ana prieblanda kelionėje iš
kūrinijos ir Kūrėjo, tarp žemės
Jeruzalės į Emmaus miestelį. Ji
ir dangaus. Tai centrinis įvykis
glosto mano silpnybę, tą mano
žmonijos ir viso pasaulio istori
mirties baimę. Kai šešėlis didė
joj. Kristaus Prisikėlimu buvo
jo aplink anuos tris keleivius,
atslenkančioje naktyje degė
padėtas kertinis akmuo naujai
Kleofo ir jo bendrakeleivio šir
visatai, naujai žmonijai, tai vi
dys. “Argi mūsų širdys nedegė,
suotinei Bendrijai, kuri gimė
kai Jis aiškino Šventąjį Raštą?”
Sekminių rytą.
Jie pastumia duris, įeina į vidų
PROF. DR. ANTANAS RAMŪNAS
namo, kuris buvo turbūt užeigai
skirtas. Galbūt tasai užeigos vi
dus buvo apšviestas tiktai židi
nio šviesos. Bet aš žinau iš kur
sklido šviesa: iš laužomos duo
nos, iš kepalėlio duonos, kurią
Jis davė valgyti savo šventomis,
garbingomis rankomis, pasmerk
to mirti rankomis, kuriose ma
tyti dar vinių ženklai. “Ir jie
atpažino jį iš duonos laužvmo.”
Aš taip pat supratau iš duo
nos laužymo, kad visa tai ^uvo
tiesa. Tai labiausiai nepermato
ma misterija, šuolis anapus žmo
giško proto, kuris padeda tikėti
<isa kita. Eucharistija nuramiia mumyse kylančias abejones,
pasipriešinimą, murmėjimą pro
to. kuris nerimsta. Pagaliau vis
kas nusilenkia mūsų viduje glū
dinčiai tylai, ir mums belieka
Kl_b švietimo komisijos pirm. L. I amosauskos laesineje), organiza atsidusti kartu su Tomu Didyvęs mokytojų konferenciją Toronte. Šalia jo — mokyt. Birutė Če
“,Tano Viešpats ir mano
paitienė
"
Nuotr. S. Dabkaus Dievas!”

Neužslinko joks debesėlis ir
saulė nebuvo užgulta staigios
audros. Tiktai viena vieta buvo
užtemdyta, pajuodusi — lygiai
ties pačia saule. Ji buvo kaip
apskrita anglis, ir visas pasaulis
aptemo.
Buvo šeštoji valanda.
- Ir iri pačios devintosios tie
trys vyrai stovėjo kalne, vadina
mame Golgota. Jie, kurie niekuo
met nevaikščiojo be palydos nei
pėsčiomis, slapta ir sunkiai atko
pė čia, kiekvienas skyriumi, užsi
dangstę galvas, kad nebūtų pa
žinti. Jie sunkiai alsavo užlipę
ir tuojau norėjo bėgti atgal, ta
čiau stovėjo.
Jie stovėjo toli vienas nuo ki
to, nežinodami apie vienas kitą,
ir nėjo jie prie Kryžiaus, kur
raudojo tie, kurie buvo ištikimi
Prikaltajam. Jie nesimaišė nė
minioje. Jie tiktai stovėjo ir ste
bėjo. Jie girdėjo žodžius, matė
kareivių veiksmus. Jie nekrei
pė savo’ žvilgsnio į pritvirtintus
iš abiejų pusių Nukryžiuotojo.
Viskas telkėsi ties Juo — toje
vietoje stovėjo saulė, atsirado
mėnuo ir žvaigždės. Buvo labai
klaiku, ir žmonės šaukė — kaip
tie visi švyturiai gali susirinkti
tuo pačiu metu. Jie bėginėjo po
visą dangų, kaip paklydusios
avys, kaip maži pamesti vaikai.
— Klausykite, klausykite, —
šaukė kažkas, — ar negirdite,
kaip dejuoja visi dangaus kūnai!
— Ir lyja, — žiūrėkit, — šaukė
žmonės. — Lyja, tačiau tai ne
vanduo pilasi, tai suaižėjusios
žvaigždės krinta. Atrodo, jog ir
mėnulio neliks nė trupinio.
Visų tų šviesulių susibėgime
nėra nė tnipučio šviesos — juo
duma, tamsa. Tiktai balti drabu
žiai pasimaišo minioje, ir tada
žmonės traukiasi garsiai persnėdami: — Saugokitės, numirėliai
vaikšto!
Staiga, iš savo atskiru vietų,
trys vyrai pastebėjo žiburį —
vieninteli aiškų tašką tamsoje.
Jie beveik bęgtė nubėgo ten. Ir
kai susirinko, buvo nustebę, kad
niekas nelaikė rankose iškelto ži
binto. Ten stovėjo vienas vy

ras. apsigaubęs apsiaustu, kaip
ir jie, tačiau jo veidas buvo atvi
ras. Jis švietė kaip ugnis, ir toje
atašvaitoje jie pažino vienas ki
tą. Dabar jie nebesigėdino, lyg
visi būtų artimi, surišti savo dva
sia. Ir tas. kurio veidas švytėjo,
tarė:
— Sveiki, mano vaikai.
Pasigirdo paskutinieji žodžiai,
ir vėl pasirodė saulė, dangus nu
švito, mėnuo ir žvaigždės grįžo į
savo pareigas. Labai skaudūs
raudojimai, sielos ašaros, sklido
po kalną, gailesčio balsai ir pasi
tenkinimo šūksniai susiliejo:
— Mirė!
Kas yra tiesa? — galvojo Pi
lotas ir tarė sau: kas čia nuosta
baus — viskas yra paprastai iš
aiškinama. Vyriausias kunigas
Kajipas irgi atsiduso, kad prie
šas galutinai pašalintas.
Ir tas, kurio veidas švytėjo, ta
rė:
— Mes laimėjome!
Buvo devintoji valanda.
Kalno įvykis buvo baigtas —
galėjo ramūs keliauti namo. Ta
čiau žmonės kalbėjo, tylomis kal
bėjo. bet buvo girdimi. Tarytum
iš žemės kažkoks balsas aidėjo,
o kiti kartojo:
— Nenusiminkite, broliai, Jis
kelsis trečiąją dieną! Juk Jis ža
dėjo! Trečiąją dieną’ neužmirški
te!
Trečiąją naktį trys vyrai, pri
sidengę veidus,’ slapukiškai at
slinko netoli Juozapo iš Arimatėjos uolos, kurioje buvo palaido
tas Nukryžiuotasis. Jie pasislėpė
tarp krūmų, kad iš arčiau maty
tų, nors nežinojo ką. ūmai atsi
rado ketvirtasis, ir jie ėmė juo
kauti. Sakėsi atėję smalsumo ir
pasityčiojimo vedami. Esą nega
li būti geresnių liudininku, kaip
jie. tokie garbingi vyrai. Tik jie
galį pasakyti vargšams prasčio
kams, kaip šie buvo apgauti.
Pilotas ir vyriausias kunigas
Kajipas buvo ypatingai išdidūs,
nes matė iš savo pasislėpimo vie
tos, kad ju pastatyti kareiviai ir
sargai yra labai budrūs — niekas
iš mirusiojo pasekėjų negali pri
siartinti.

Mokvtasis žmogus žiovavo nak
ties vėsoje ir gailėjosi pralei
dęs saldaus miego laiką be reika
lo. O ketvirtasis stovėjo toks ga
lingas. kad net puikieji Jeruza
lės vyrai jautė baimę.
Pradėjo aušti ir užtekėjo sau
lė. Bet užtekėjo kitaip — ne vir
šuje, ne už kalvos, rytuose, o iš
uolos. Smalsieji stebėtojai ma
tė. kaip sublizgėjo kareivių j ie
tys ir skydai, kaip jie puolė ant
žamės, nes kapo uola suskilo,
kai > gėlės sprogęs pumpuras, ir
pasirodė Prisikėlusysis, švitėdamas skaistus, tokioje garbėje,
kad jokios akys negalėjo pakelti
tos šviesos.
Vyrai negalėjo žiūrėti — jie
nukreipė savo akis į ketvirtąjį,
nes jis buvo vienintelė juoda dė
mė šioje visuotinėje Pergalės
šiesoje. Jis buvo susitraukęs ir
mažas — galėjai 'nustumti ma
žuoju rankos pirštu. Jis dejavo:
— Kaip aš galėjau nežinoti!
Baimingai jis atsigręžė į tris
aplink jį ir beveik maldaudamas
šnibždėjo:
— O dabar jūs eisite liudyti
Prisikėlimo — kurį regėjote.
Mokytasis vyras abejingai pa
sakė:
— Viskas yra kaip nors išaiš
kinama.
Pilotas tarė abejodamas:
— Kas yra Tiesa?
Vyriausias kunigas sušvokštė:
— Niekuomet! Per amžių am
žius, per visas kartas niekas ne
pripažins, niekas iš mano gimi
nės, kad įvyko Prisikėlimas.
Jie pastebėjo, kad ketvirtasis
paaugo, apglėbė juos savo ap
siaustu ir didžiu balsu ėmė juok
tis:
— Tęskite per amžius. Mūsų
kova tiktai dabar prasidėjo. Svei
ki, mano vergai!
Trys žmonės nuėjo į miestą,
nė neatsigrįždami, nors spindėjo
dangus ir lapai, o paukščiai gie
dojo taip dėkingai ir džiugiai,
kad dangus girdėjo.
Uoloje, įskilime, sužaliavo ir
išleido žiedą gėlė, panaši į saulę.
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J. A. Valstybės

rėtųsi, kad kuo daugiau butų moks

KAZIUKO MUGĖ
Rašinį apie tradicinę Kaziuko mu
gę Vilniuje paskelbė Vacys Milius
“Gimtojo Krašto” kovo 13 d. laido
je: “Kaziuko mugės tradicijos gy
vos iki šių dienų. Daugelį pokario
metų etnografo žvilgsniu stebint šią
mugę, daugiausia tenka fotografuoti
namų apyvokos daiktus bei kai ku
riuos
smulkesnius
žemdirbystės
įrankius. Juos atveža meistrai nuo
Maišiagalos, Palunknio ir kitų vietų.
Ankstesniais metais būdavo ir iš
šiaudų grįžčių bei lazdyno plėšų gra
žiai pintų sėtuvių ir pintinėlių, at
vežtų nuo Ašmenos. Gervėtiškės au
dėjos atveždavo raštuotų lovatiesių
ir rankšluosčių. Vilniaus apylinkių
moterys — margaspalvių verbų. Riogsodavo krūvos medinių žaislų vai
kams — plaktukų, kirvukų ir kt. Kai
kurių tų dirbinių pavyzdžių (namų
apyvokos daiktų, audinių) turi įsi
gijęs Istorijos-etnografijos muzėjus.
Ką gero buvo galima pamatyti šie
metinėje Kaziuko mugėje? Štai iš
vežimo kyšo grėblių krūva, o viršum
jų — vienas reklamai stačias įkiš
tas. Kitame vežime prikrauta kastu
vų kotų, aukštaitiškų
dalgiakočių.
Ten surikiuota rudai, mėlynai dažy
tų arba nedažytų lankų kinkymui.
Pirkėjas, vieną lanko galą žemėn įrė
męs, kitą spaudžia net užgulęs—mė
gina tvirtumą.
Ne vienoje vietoje
ant žemės pristatyta, priguldyta ku
bilų mėsai sūdyti, kubiliukų agur
kams rauginti, vazonų gėlėms. Kitur
galėjai pasirinkti šeimininkavimo
įrankių: lentelių mėsai ir žuvims do
roti, medinių samčių, šaukštų, grūs
tuvų. Vaikų džiaugsmui išdėlioti
mediniai obuolmušiai žirgai su tik
rais karčiais. Braškių augintojai ga
lėjo nusipirkti pintinių uogoms. Buvo
krepšių, krepšelių, pintų iš plačių
pušinių balanų, pamargintų spalvo
tų gėlių piešiniais. Kaziuko mugėje
pardavėjai ir pirkėjai — daugiausia
kaimo žmonės, tačiau šio to naudin
go savo buičiai čia galėjo rasti ir
Vilniaus gyventojas...”

LENINO ORDININKAS

Kovo 19 d. prof. Juozas Matulis,
vilniškės Mokslų Akademijos prezi
dentas, atžymėjo 70 metų amžiaus
sukaktį. Jos išvakarėse auščiausiojo
sovieto prezidiumas Maskvoje jam
paskyrė Lenino ordiną, o spaudos
puslapiai buvo užversti pagyrimų
srautu. Be abejonės, J. Matulis yra
žymus mokslininkas, paskelbęs dau
giau kaip 200 mokslinių darbų, skai
tęs pranešimus tarptautinėse konfe
rencijose Italijoje, Japonijoje, JAV,
V. Vokietijoje bei kitose valstybėse
kaip . elektrolitinių dangų srities spe
cialistas. Jo vadovaujamo Mokslų
Akademijos chemijos ir cheminės
technologijos
instituto
sukurtom
daugiasluogsnėm dangom, saugan
čiom metalą nuo korozijos, jau nau
dojasi sovietinė automobilių gamy
bos pramonė. J. Matulis taipgi yra
vilniškės kompartijos centrinio ko
miteto narys. Sukakties proga kom
partija paskelbė sveikinimą: “Moks
linį darbą jūs sėkmingai derinate su
visuomenine-politine veikla, su neiš
senkančia energija kovojate už Ko
munistų partijos politikos įgyvendi
nimą, už tolesni Tarybų Lietuvos ir
visos Tarybų šalies suklestėjimą.
Lietuvos Komunistų partija ir vy
riausybė, visi darbo žmonės didžiai
vertina Jus, kaip žymų mokslininką,
aktyvų visuomeninį veikėją, nuosek
lų internacionalistą, nenuilstamą ko
votoją už pažangą, už komunizmo
pergalę...” Po tokio sveikinimo ne
jučiomis kyla klausimas — kas gi
iš tikrųjų yra J. Matulis? Mokslinin
kas? Taip. Karjeristas? Labai gali
mas dalykas. Vilniaus universiteto
rektorius Jonas Kubilius, atžymėtas
‘Socialistinio darbo didvyrio” vardu,
turbūt nebe reikalo prasitarė: “Ne
visi vienodai žiūri į mokslą. Man no

lininkų, kurie atsidavę mokslui ir
jam tarnauja, ir kuo mažiau tokių,
kurie vaikosi rublio, išorinio efek
to...” (“Tiesa” nr. 62).

dešimtmečio proga buvusių mokyto
jų ir auklėtinių suvažiavimas — š.
bl rugpjūčio 31 <L Čikagos Jaunimo
Centre. Rengėjų komitetas yra nu
matęs: švėkšniškių kunigų atnašau
jamas Mišias Tėvų jėzuitų koplyčio
je už gimnazijos mirusius ir žuvu
sius narius, vainiko padėjimą prie
paminklo Jaunimo Centro sodelyje,
akademiją su menine programa ir
pokylį Jaunimo Centre. Rengėjų ko
mitetas taipgi nutarė bendru visų
įnašu įamžinti JAV Lietuvių Fonde
Švėkšnos gimnaziją. Kiekvienas galės
aukoti pagal savo išgales. Buvusieji
gimnazijos mokytojai ir auklėtiniai
prašomi pranešti adresus, paskolinti
turimas nuotraukas ir parašyti atsi
minimus sukaktuviniam leidiniui.
Kreiptis: JAV — į rengėjų komiteto
pirm. Aliciją Rūgytę, 6547 So. Wash
tenaw Ave., Chicago, Ill. 60629, tel.
PR 6-3209; Kanadoje — į Janina Vanagaitę-Kaknevičienę, 277 Beresford
Ave., Toronto 9, Ont., teL 766-4492.

“MINDAUGAS”
Neseniai gautame iš Vilniaus laiš
ke rašoma: “čia yra įdomi rašytojo
J. Marcinkevičiaus parašyta drama
“Mindaugas”. Ji statoma Vilniaus
dramos teatre. Visą laiką anšlagas,
kad bilietų nėra. Užsako tik per įs
taigas 2—3 mėn. pirmyn. Drama turi
pasisekimą, kaip joks veikalas po ka
ro neturėjo. Bet tos dramos pirkti
taip pat negalima gauti. Ją jau tie
siog iš bazės išstvarstė pirkėjai. Aš
noriu gauti ją ir Tau pasiųsti. Gal su
laiku ir pavyks”.

ŽVEJYBA BE TINKLŲ
Nerijos pusiasalyje, prie jūros
vartus gynusios senovinės tvirtovės
įsikūrusi elektrožūklės laboratorija
atžymėjo pirmąjį dešimtmetį. Elekt
rožūklės specialistai, vadovaujami
Stasio Malkevičiaus, jieško priemonių
žuvims gaudyti šviesos, garso ir elekt
ros pagalba. Sėkmingus bandymus
elektrožūklės tyrimo laivas “Nerin
ga” yra atlikęs Viduržemio jūroje ir
prie Afrikos krantų. Vandenin nu
leistos šviesos žuvis vilioja j elektros
lauką, kur jos, apsvaigintos elektros
srovės, plaukia prie teigiamo elekt
rodo. Ant laivo denio žuvis ištrau
kia siurbliai. Taip atrodo pirmieji
bandymai žvejybai be tinklų. Se
kančiuose bandymuose žuvims vilioti
bus panaudotos ne tik šviesos, bet ir
atitinkami garsai. Elektrožūklės la
boratorijos tyrimais yra susidomėję
Murmansko bei kitų uostų žvejai, Bul
garijos ir Lenkijos žvejybos specia
listai.

BILIETAI IR KALENDORIUS
Sovietinio biurokratizmo pavyzdį
atskleidžia Ant. Kubilius “Komjau
nimo Tiesos” nr. 30: “Sausio 23 d.
Panevėžio autobusų stotyje, prie ka
sos langelio, nusidriekė ilga keleivių
eilutė. Kaitinėtas, kepurėtas senukas,
atėjus jo eilei, paprašė:
— Man, tamstele, duok bilietą į
Vilnių. Sekmadienį anūkus noriu ap
lankyti ...
— Kokia diena bus sekmadienis?
— metė žvilgsnį kasininkė.
— Kad aš nė nežinau... — mik
čiojo senukas.
— Nežinai, tai ir bilieto nepirk!
— kaip kirviu kirto kasininkė. —
Kai atskaičiuosi dieną, tada ir atei
si!..
Senukas neryžtingai trypčiojo vie
toje. Paskui, nugalėjęs sumišimą,
kreipėsi į greta stovėjusius žmones:
— Gal tamstos turite kalendorių?
Eilutėje stovėję pradėjo krėsti ran
kinukus, portfelius, užrašų knygu
tes. Kalendoriaus, kaip tyčia, nesu
rado.
— Kalendorių reikėtų turėti pačio
je kasoje, šiaip ar taip autobusų
stotis — įstaiga, — pastebėjo jaunas
vyras.
— Mums jo niekas neduoda! —
vėl atsikirto kasininkė.
— Gal jū nereikalaujate?..
— čia jau mūsų reikalas! Jūs per
kate išankstinį bilietą, turite žinoti
ir kokiai dienai! — tarsi iš kulko
svaidžio šaudė kasininkė.
Kažkas mintyse skaičiavo: sekma
dienis bus, sausio 26 diena. Tačiau
kasininkė išraudusi ir iki sielos gel
mių pasipiktinusi “netaktišku” ke
leivių elgesiu, jau nebepardavinėjo
bilietų. Užleidusi savo vietą drau
gei, šoko skųstis viršininkui. Jo ka
binete nebuvo. O gaila! Su viršinin
ku reikėjo daug ką išsiaiškinti...”
Kasininkės pavardės A. Kubiliui
nepavyko sužinoti, nes staiga susilp
nėjo jos bendradarbių atmintis, o ji
pati nenorėjo reklamos, šią proble
mą išspręstų kalendorius prie kasos
langelio ir lentelė su kasininkės pa
varde.
V. Kst.

Fort William, Ont.
LOTERIJA.
Lietuvių
skyriui
įrengti tautybių parke surengtoje
loterijoje fantus laimėjo: I — O.
Guoba Toronte, II — V. Juška Sud
bury. III — Glenn Krupp Port
Arthure. Nuoširdžiai dėkojame K. L.
Bendruomenės vadovybei už pasky
rimą $200. Nuoširdi padėka visiems
platintojams ir visiems aukotojams.
Kiekvienas doleris ir centas labai
reikalingi užsibrėžtam tikslui. Dau
giausia bilietų išplatino J. R. Sima
navičius — net 50 knygučių; mažiau
siai išplatino Glenn Bagdon, 9 metų,
iš Port Arthur — tik viena, bet jo
klientas laimėjo III fantą. Daugiau
sia bilietų nupirko dr. St. Pacevičius
— 20 knygučių už $20. Sudarysime
sąrašą visų grupių ir asmenų, prisi
dėjusių vienu ar kitu būdu prie pro
jekto. Pagal šios dienos atskaitomy
bę, gavome grynais $517.20 už bilie
tus. šiuo būdu telkėme lėšas, tikėda
miesi gauti lėšų ir iš visų kitų ka
nadiečių, nes lengviau pasiūlyti bi
lietėlius, negu prašyti aukų. Bet, ro
dosi, daugiausia surinkta iš lietuvių.
Numatome miesto žmonėms suruoš
ti “bridge party” ir ekrane parody
ti paveikslus iš kelionių po P. Ame
riką, Ispaniją ir gal dar Afriką. Tai
teks daryti balandžio ir gegužės mė
nesį. Per šiuos mėnesius aukų la
pais turime rinkti aukas mūsų pačių
tarpe.
MIESTO SAVIVALDYBES patal
pose kovo 20 d. įvyko susirinkimas,
kuriame dalyvavo nuo kiekvienos
tautybės po tris atstovus. Lietuviems
atstovavo dr.' E. Jasevičiūtė, V. Bal
čytis ir J. Erslavas. Buvo svarstomi

ŠVĖKŠNOS GIMNAZIJOS penkias

“Fri^ndshin Gardens” reikalai.
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME vi
siems, prisidėjusiems prie sėkmin
gos loterijos. Prašome grąžinti liku
sias nepanaudotas bilietų knygutes.
LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMY
BES šventę minime balandžio 26,
šeštadienio vakarą, p. Jokubauskų
ūkyje. Kviečiame visus dalyvauti.
LOTERIJOS FANTŲ TRAUKI
MAS įvyko dr. E. Jasevičiūtės bute.
Pakviesta apie 20 ponių iš kelių gru
pių. kurios mums padėjo ruošiant
“Snring Tea” ir kurios dar padės
mūsų šio pavaasrio parengimuose.
Kadangi mūsų tėra labai mažai, tai
tų ponių talka mums labai reikalin
ga.
Negalėjome
pakviesti
visų
mums reikalingų šia rroga. Tai pa
darysime kitą kartą. Mes patys bu
vome tik penki kaip šeimininkai, šia
proga parodyta ekrane JAV “Peace
Gardens” ir mūsų planai. Parodyta
ir japonų “Friendship Gardens”
Lethbridge, kuris kainavo $300.000,
jo įrengimas užtruko 5 metus. Tarp
svečių buvo vietos laikraščio moterų
skyriaus redaktorė Mrs. A. K. Piper,
Seroptimisčių pirm. Rose Frirn, par
ko reikalams pirm. Ruth Black. Abi
užima augštas tarnybines vietas. Jos
rodė ir paveikslus. Rose Frim atli
ko laimėjimų traukimą.
Dalyvavo
vietos Folk Art Council pirm. Mrs.
E. Nevman, advokato žmona Mrs.
C. Hatherly, mokyt. M. Duggan; Mrs.
Meyers ir Mrs. H. Carroll — gana di
delės veikėjos; jų sūnūs yra kunigai,
kurie daug mums padeda; St. Eliza
beth parapijos katalikių moterų ats
tovės, dr. G. A. ScotTir kt
E. J.

VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas kalba su sen. Edvardu Kennedy Vašingtone š.m. vasario 18 d.

LONDON, ONT.
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BENDRI RŪPESČIAI BENDRA
ME SUSIRINKIME. Moksleiviai atei
tininkai kovo 23 d. Jaunimo Centro
bendrame susirinkime su
tėvais
sprendė tėvų ir jaunimo problemas.
Pradedant diskusijas, D. Juozapavi
čiūtė pateikė eilę minčių.

Norime iš tėvų, kad jie mums pa
dėtų, kai mes juos prašome, mūsų
neatstumtų ir duotų jaunimui gerą
pavyzdį. Kaip jie gali norėti, kad
mes veiktumėm organizacijoje ir ki
tur, jei patys jokių pastangų nero
do. Dažnai girdime tėvų žodžius “kai
mes buvome Lietuvoje”. Jaunimas
supranta, kad ten jūsų gimtinė, iš
kurios turėjote išbėgti ir kuri jums
visada pasiliks brangi ir miela. Už
tai jūs atsimenate visa, kas buvo
ten gero, ir norite mums tai perduo
ti. Mūsų akyse ta Lietuva pasidaro
kažkokia pasakų šalis, kur viskas bu
vo gerai. Mes to negalime priimti,
nes pagal jus ten pasakiškai gera.
Juk taip negali būti. Savo pasakoji
mais mus atstumiate nuo Lietuvos.
Reikia atsiminti, kad laikai keičiasi.
Kodėl nenorite, kad mes bendrautumėm su kitų tautybių jaunimu? Lei
džiate eiti į lietuviškss šokius, bet
ne į kanadiečių. Kodėl? Todėl, kad
girdite kokie jie yra blogi. Bet ar
lietuvių irgi nebūna tokių? Tik mes
negirdime. Ar jūs nepasitikite savo
gerai išauklėtais vaikais, kad jie pa
sirinktų tuos gerus kitataučius savo
draugais bei simpatijomis? Norime iš
tėvų pasitikėjimo ir supratimo. Mes
bręstame, dėlto norime daugiau atsa
komybės, kad patys gaėtumėm savo
reikalus spręsti. Jūsų akimis žiūrint,
mes esame jauni ir taip visada jums
atrodys. Juo daugiau mums drausite
turėti kitataučius draugus, juo dau
giau mes jų norėsime. Tai yra žmo
gaus prigimtis. Jūs norite išlaikyti
mus lietuviais, bet draudimu mus at
stumiate nuo lietuvybės. Kodėl jūs
mus vis lyginate su kitais? Ar pa
miršote, kad mes esame individai,

visi skirtingi?
Dažnai atsitinka, kad tėvai prieš
ką nors nusistatę ir neleidžia savo
vaikams pasakyti savo minčių, savo
norų. Čia ir nutrūksta tėvų ir vaikų
bendravimas — komunikacija.
Po šių minčių prasidėjo gana gy
vos ir įdomios diskusijos tarp tėvų
ir vaikų. Diskusijoms gana suma
niai vadovavo D. Deksnytė. Buvo
įvairių įvairiausių pasisakymų iš abie
jų pusių. Diskusijose iš jaunimo tar
po gražiai pasireiškė D. Juozaoavičiūtė, K. šeštokas, D. Bielevičiūtė
ir kiti. Jaunimas į tėvų kaltinimus
atrado ir puikius atsakymus. Susirin
kime dalyvavęs vysk. V. Brizgys bai
gė šias diskusijas gražiu pamokan
čiu žodžiu tėvams ir vaikams.
Sis pirmasis bendras susirinkimas
praėjo pakilioje nuotaikoje, palikes
visiems gražų įspūdį. Nevienas iš tė
vų ir jaunimo tarpo norėtų, jog to
kie bendri susirinkimai, sprendžia
bendras problemas, būtų dažnesni.
Garbė moksleiviams ateitininkams,
kad jie taip puikiai sugebėjo pra
vesti šio pobūdžio diskusijas, o tėve
liams už gausų dalyvavimą. Po su
sirinkimo moksleivės ateitininkės vi
sus pavaišino pačių keptais pyragais
ir kava.
STUD. M. SAKAVIČIUS, studijuo
jąs McMaster universitete prancūzų
ir lotynų kalbas, gavo metams sti
pendiją gilinti lotynų kalbą Euro
poje ir ateinantį rudenį ruošiasi vyk
ti Italijon.
ATVYKSTA “GRANDINĖLĖ”.
Ateitininkų metinėje šventėje daly
vaus “Grandinėlė” iš Klevelando ir
gegužės 3 d. kartūnų baliuje atliks
naujausią programą. Šios tautinių
šokių grupės pamatyti atvyksta šim
tus mylių ne tik lietuviai, bet ir
kitataučiai. Ji savo koncertais žavė
jo publiką Čikagoje, Detroite, Toron
te, Klevelande, Daytone. Ročesteryje ir kitur. Rengėjai kviečia visus
ruoštis dalyvauti koncerte. J. P.

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR
NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU.
įkainojimas nemokamas, kreiptis rft kuriuo laiku.
MJ 83-100 ANCASTER. ONT,

IfNIPUT
RADl0&
Illi lull I TELEVISION
SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton

Tel. 522-5023

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE, ZENITH
BENDROVĖMS

• Parduodame radijo aparatus, paprastus ir spalvotus te
levizijos priimtuvus, stereo, elektrines krosnis, šaldytu
vus, skalbimo, džiovinimo mašinas ir kt.
• Parduodame visus elektrinius aparatus, kaip lygintuvus
(prosus), keptuves, valymo bei blizginimo mašinas ir kt.
• Taisom radijo aparatus stereo, televizijos priimtuvus
patefonus ir kt
Savininkas ALGIS (AL) PILI PAITIS

IŠTRAUKOS IŠ PENKMEČIO
BIULETENIO. Parapija... “lietuviš
ka oazė, kuri tiek dvasiniai, tiek, tau
tiniai mus gaivina. Reikia prisimin
ti p. J. Butkų, kuris telefono pasi
kalbėjimu pristatė 30 šeimų, kurios
pasisakė ir įsipareigojo išlaikyti paraoijos egzistenciją. Tai buvo neabe
jotinai drąsus žygis su tokia mažuma
pradėti didelius darbus, kuriuos prel.
Balkūnas pavadino stebuklu.” Be to,
klebonas dėkoja visiems, ypač para
pijos steigimo komitetui: J. Butkui,
A Petrašiūnui, Daniliūnui, E. Pet
rauskui, K. Kudukiui, L. Eimantui;
padėjusioms pravesti vajų J. Butkui
ir P. Gončiui, praplėtusiems klebo

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Main St. East, kamb. 203, tel. 528-0511
Mokame nfc

Darbo valandos;

9.30 — 5 v. p.p. depozitus
_______________ 5%
9JO—5 v. p.p. šėres
5,5%
9.30 — 5 v. p.p. terminuotus indėlius .... ... 6%
9.30 — 5 v. p.p. Duodame:
10 — 8 vai. vak. asmenines oaskolas iš .... 9%
nekiln. turto paskolas iš
8% %
— 1 ▼. P P.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius ir
perlaidas (money orderius). Užtikrintas indėliu saugumas. Kapitalas — virš $1,600,000.00.

pirmadieniais
antradieniais
trečiadieniais
ketvirtadieniais
penktadieniais 9
Šeštadieniais 9.0
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PARAPIJOS ŠVENTĖ. Parapijos
ir kat. moterų skyriaus penkių me
tų sukakties minėjimas pradėtas Mišiomis, kurias aukojo kun. B. Pacevičius, asistuojamas kun. P. Ažuba
lio ir Tėvo Rafaelio, OFM. Labai
gražų pamokslą pasakė parapijos
mecenatas kun. P. Ažubalis. Taip pat
dalyvavo kun. dr. J. Gutauskas iš
Delhi ir kun. L. Zaremba iš Montrealio. Po pamaldų sugiedotas Tau
tos himnas ir persikelta parapijos
salėn, kurioje įvyko oficialioji, me
ninė ir “sotinančioji” dalis. Br. Misius, dabartinio par. komiteto pirm.,
sveikino visus susirinkusius, džiau
gėsi parapijos bei prie jos veikiančių
organizacijų nuveiktais darbais ir
kvietė į vieningą darbą. Pagrindinį
dienos žodį tarė J. Butkus, pirmo
jo nar. k-to pirmininkas, vienas iš
pagrindinių parapijos architektų. Jis
nurodė didelius parapijos steigimo
sunkumus ir dar didesnį parapijie
čių entuziazmą, kun. B. Pacevičiui į
Londoną atvykus. Klebonas pasvei
kino susirinkusius, primindamas, kad
visa pasakė penkmečio biuletenyje.
Kat. moterų sk. pirmoji ir dabartinė
pirm. Daniliūnienė pasidžiaugė pa
rapijos sustiprėjimu ir kultūrinės
veiklos suklestėjimu, kartu nurody
dama, kas skyriaus per praėjusį
penkmetį buvo nuveikta. KLK Mo
terų centro valdybos vardu gražų
sveikinimo žodį tarė vicepirm. T. Sekonienė iš Toronto. Taip pat sveiki
no visi svečiai kunigai. Toronto Šv.
Kr. par. katalikių moterų skyriaus
vardu sveikinimus perdavė V. Ottienė, Prisikėlimo — A. Kuolienė, Delhi-Tillsonburgo — p. Žiogienė. Svei
kino ir vietos organizacijos. J. Aušro
tas, pagerbdamas ligoninėje atsidū
rusi anyl. pirm. Z. Paulionį, nuolat
besisielojanti liet, veiklos problemo
mis ir norintį tą veiklą matyti sru
venančią ne atskirų upelių čiurleni
mu, bet plačiojo Nemuno veržlia ir
galinga srove, paskaitė jo gražų svei
kinimą ir nuoširdžius linkėjimus pa
rapijai. Tėvų k-to pirm. A. Petrašiūnas šešt. mokyklos vardu sveikino
parapiją ir kat. moteris, dėkodamas
už jai teikiamą paramą. “Baltijos”
ansamblio vardu lakų žodį tarė St.
Keras. Daniliūnas sveikino sportinin
ku vardu, reikšdamas padėka visiems
uz efektinga paramą sportininkams.
Ačiū ir geriesiems kaimynams, ypač
Rcdnės aovtinkei. Svečių tarne bu
vo nuolatiniai Londono bičiuliai —
visuomenės veikėjai Ignaičiai ir Paketurai iš Rodnės, Garnelienė-Judzentavičiūtė iš Delhi-Tillsonburg ir
kt. Klebonui įteikta dovana ir gel
tonų rožių puokštė, kat. mot. sk.
nirm. Daniliūnienei — raudonų ro
žių ir parapijos k-to pirm. B. Misiui — gėlių puokštė. Meninėje da„ lyje — ištraukos iš “Septynių Kris
taus žodžių”, atliktos vietinio choro,
vadovaujamo E. Bliskio ir globoja
mo klebono kun. B. Pacevičiaus. So
lo partijas atliko D. švilpaitė, sop
ranas, ir Gr. Petrauskienė, mezzosopranas. Kun. B. Pacevičiaus eilė
raštį apie Šiluvą puikiai padeklama
vo D. Bliskienė. Po vaišių sportinin
kai kvietė susirinkusius atvykti j
Klevelando “Grandinėlės” programą
sportininkų metiniame baliuje balan
džio 26 d. Centennial Hall. Iškilmes
gražiai pravedė A. E. Pocius, kurio
paskutinis pasiūlymas padėkoti šei
mininkėms susilaukė gausių ir la
bai stiprių plojimų. Jis gražiai api
būdino ir šios parapijos pastangas,
primindamas Dariaus ir Girėno testa
mento žodžius: “šį žygį skiriame
Tau, jaunoji Lietuva.”

.J

niją — p.p. Judickams; už choro
suorganizavimą muz. J. Petrauskui ir
Daniliūnui; už pagalbą iš kat. mote-

VYSK P. MARCINKUS balandžio
13 d. 12.30 v. atnašaus padėkos Mi
šias Sv. Antano parapijos bažnyčioje
Cicero mieste ir teiks Sutvirtinimo
sakramentą. Priimtuvės naujajam
vyskupui — 3.30 v. p. p. — 7.30 v.
v. parapijos salėje.
DAIL. PETRAS LUKAS, ilgesnį
laiką gyvenęs Indijoje, grįžo į Los
Angeles. Tautiečiai kviečiami aplan
kyti jo studiją 204 Lincoln Blvd.,
Santa Monica, CaL, susipažinti su jo
darbais, šiuo metu P. Lukas kuria
Los Angeles Šv. Kazimiero bažnyčios
paveikslą, priima portretų ir peizažų
užsakymus.
PROF. DR. VIKTORIJA SKRUPSKELYTĖ skaitė paskaitą Ročesteryje tema “Partizanai lietuvių litera
tūroje”. Jaunosios kartos pastabi lite
ratūros kritikė konstatavo, kad išei
viai rašytojai nėra užmiršę partizanų.
Ryškiausi pavyzdžiai — Jurgis Jan
kus ir Algirdas Landsbergis. Ji taip
gi pabrėžė, kad visdėlto mūsų litera
tūra neturi stiprių kūrinių partizani
ne tema. Kaltė tenka rašytojus nuo
tėvynės skiriančiam nuotoliui, dėl
kurio jiems nelengva aprėpti tautus
tragediją ir lietuvių partizanų aukas.
ČIKAGOS “AIDUČIŲ” ANSAMB
LIS, vadovaujamas muz. Alice Step
hens, rengia koncertą gegužės 3 d.,
7.30 v.v., Detroito Lietuvių Namuose.
Ansamblį pakvietė A. Sukausko va
dovaujama SLA 200 kuopa. Kitos or
ganizacijos prašomos neorganizuoti
pobūvių tą dieną.
KŪNO KULTŪROS MOKYTOJŲ
KONGRESE, kuris rengiamas balan
džio 7—12 d. d. Bostone, Statler vieš
butyje, koncertinę programą atlikti
yra pakviestas Onos Ivaškienės va
dovaujamas Bostono lietuvių tauti
nių šokių sambūris. Vienos valandos
pasirodymas iš visos Amerikos suva
žiavusiems mokytojams sudarys pro
gą supažindinti kongreso dalyvius su
lietuvių tautiniais šokiais ir kultūra.

VAŠINGTONE PRADĖJO DARBĄ
“Pušyno” skaučių draugovė. Į jos
ei.es įsijungė moksleivės ateitinin
kės ir Vašingtono lituanistinės mo
kyklos auklėtinės.
Mišias atlaikė,
draugovės vėliavą pašventino ir pa
mokslą pasakė kun. J. žvirblis Die
viškojo Išganytojo seminarijos koply
čioj. Salėje įvyko iškilminga sueiga,
įžodis ir vaišės. Laužą pravedė “Pu
šyno” vyr. si. Gražina česnaitė. Drau
govės vardu sveikinimo žodį tarė
draugininke si. Aldona Kindurienė.
Draugovės vėliavos krikšto tėvai ir
mecenatai Gražina ir Domas Krivic
kai, Elena ir Povilas Mažeikos buvo
apdovanoti lietuviškomis trispalvė
mis, dvasios vadas dijakonas T. De
gutis — tautinės stovyklos rėmėjo
ženkleliu.

Australija
LIETUVIŲ DIENŲ Adelaidėje
jaunimo programai buvo skirtas va
karas Australijos salėje. Dėmesio
centre buvo trys didieji Australijos
lietuvių jaunimo centrai — Melbur
nas, Adelaidė ir Sidnėjus, pateikę et
nografinio pobūdžio dainų ir šokių
montažus. AdelaidiŠkiai suvaidino P.
Pusdešrio “Paparčio žiedą”, režisuo
tą J. Neverausko, supažindindami
žiūrovus su Joninių vakaro tradici
jomis. Lietuviškų vestuvių fragmen
tą atskleidė Melburno lietuvių para
pijos ir “Klumpakojo” tautinių šokių
grupės. Tekstą paruošė A. Karazijie
nė, režisavo H. Statkuvienė. Sidnė
jaus jaunimui atstovavo A. Saudargienės inscenizuota ir režisuota V.
Krėvės “Marcelės nuodėmė”, dėl vie
nos pavogtos silkės žiūrovus nukėlu
si į pragarą ir dangų, supažindinusi
su velniais ir angelais. Koncertinę
programą atliko jaunieji instrumen
talistai: pianistė A. Asevičiūtė iš Sid
nėjaus, smuikininkas G. Kubilius, R.
Kubiliūtė, violončelistas L. Kubi
lius iš Adelaidės, akordeonistė M.
Manikauskaitė iš Geelongo ir pianis
tė J. Kantvilaitė iš Hobarto. Jauni
mo vakarą suorganizavo sol. G. Va
siliauskienė.

LIETUVIŲ FESTIVALIO PARO
DA buvo surengta Roberto Boltono
meno galerijoje. Parodoje dalyvavo
grafikas Vaclovas Ratas, skulptorė ir
tapytoja Jie va Pocienė, keramikė Jo
lanta Jonavičienė, tapytojai Irena
Jokubauskienė,
Vida
Kabailienė,
Henrikas Šalkauskas, V. Simankevičius, A. Šimkūnas, Leonas Urbonas,
Adomas Vingis, Žibutė Mars-Vensbergienė. Atskirą tapybos darbų pa
rodą buvo surengęs daiL S. Neliubšis Australia Hali priešsalyje. lie
tuvių foto mėgėjų parodoje daugiau
sia nuotraukų buvo išstatę V. Vosy
lius ir A. Budrys, mažiau — A. Bosikis, N. Butkūnas ir P. Snarskis.
NSW ŠACHMATŲ SĄJUNGOS są
rašo pirmoje vietoje yra lietuvis Vy
tas Patašius, ALB krašto valdybos
vicepirmininkas, su 1880 taškų įver
tinimu. Taigi, jam tenka šios valsti
jos žymiausio šachmatininko vardas.
Be jo, šiame sąraše taškais pagal
pajėgumą yra atžymėti šie lietuviai;
dr. I. Venclovas — 1810, dr. A. Kabaila — 1780, V. Liūgą — 1700, J.
Mascinskas — 1620, J. Dambrauskas
— 1500, V. Koženiauskas — 1490, J.
Sildžiūnas — 1460, V. Augustinavičius — 1270, B. šaltmiras — 1120,
P. Grosas — 1080, P. Kabaila — 960,
J. Karpavičius — 850, J. Baikovas —
820, J. Kapočius — 720.

Italija
LIETUVIAI SALEZIEČIAI, atsidėkodami čikagiečiui kun. Benedik
tui Sugintai už nuolatinį aukų rin
kimą lietuvių gimnazijai Romoje, su
rengė jaunimo maldininkų kelionę į
šv. Benedikto darbų lopšį — Subiaką. kur buvo pasimelsta kovo 21 d.
hž kun. B. Sugintą jo vardinių ir ar
tėjančios auksinės kunigystės sukak
ties proga.

Prancūzija
LIETUVIAI STUDENTAI PARY
ŽIUJE: G. Joligard studijuoja teisę,
D. Kolbaitė — prancūzu Hteratūrą
ir meną, D. Liaugminas — mediciną,
A. Liutkus — farmaciją, K. Masiuly
tė — literatūrą ir dramą, Y. Matore
— psichologiją, M. Pagnier — teisę
ir sociologiją, V. Kasiulis — fizikąmatematiką, J. Kavaliūnaitė rašo di
sertaciją “La nation le la vertu dans
le roman du XVIII siecle” (“Dory
bės samprata XVIII šimtmečio roma
ne”).

RODNEY, Ont.
JANINA IR STASYS PAKETURAI kovo 15 d. atšventė savo 20
metų vedybinio gyvenimo sukaktį.
Ta proga jų draugai ir pažįstami iš
Toronto, Detroito. Rodney. West
Lome jiems suruošė pobūvį Lietu
vių Klubo patalpose. Prie durų jie
buvo sutikti su duona ir druska. Re
tas atsitikimas, kad tarp šiaip išsi
barsčiusių lietuvių šiuo kartu pasi
taikė ta pati vyriausia pamergė ir
vyriausias pabrolys — p. KolyČienė
ir p. Imbrasas. Abudu Paketurai nuo
pat atvykimo Kanadon aktyviai reiš
kiasi lietuviškoj veikloj. Visa Rod
ney apylinkė jiems linki būti ir to
liau jaunos dvasios “bajorais”.
MIRĖ A. A. PIJUS NARUŠEVI
ČIUS, seniausias šios apylinkės lie
tuvis, kovo 17 d., sulaukės 84 metų
amžiaus. Jis gimė Lietuvoj. Kanadon
atvyko po II D. karo. Paliko žmoną,
dvi dukteris, penkis sūnus. Gyveno
West Lome ūkyje, prižiūrimas duk
ters Teresės ir sūnaus Vinco bei jų
artimųjų. Jis buvo visą laiką, neskai
tant kaikurių negalavimų, sveikas ir
guvus. Turėjo gerą atmintį. Tai bu
vo giliai tikintis ir vidinės ramybės
rų pirmose parapijos dienose — pir
majai pirm. Daniliūnienei. Biuletenis
baigiamas žodžiais: “Šiluvos Merge
lė Marija tegloboja ir laimina mūsų
darbą ir ryžtą.”

“GRANDINĖLĖS”

PROGRAMA

Londono sportininkų reprezentacinia
me baliuje bal. 26 d. bus visai nau
ja, gal tik su vieno antro žinomo
šokio pakartojimu.

L. EIMANTAS, paaukojo LLSK
•Tauras” $10. Ktabas už tai taria
sportišką ačiū. D. E.

žmogus. Kovo 17 d. rytą išėjo pasi
gėrėti gražiu pavasariu, staiga pasi
juto blogai ir širdies smūgio ištik
tas mirė. Laidotuvių apeigas atliko
kun. B. Pacevičius ir vietos klebo
nas kun. J. Smith. Jiedu pasakė at
sisveikinimo žodį bažnyčioj, pabrėž
dami velionies ilgo gyvenimo paslap
tį: velionis buvo giliai tikintis ir vi
dinės ramybės žmogus. Kapuose atsi
sveikino V. Ignaitis ir ta proga už
pylė ant karsto atvežtos iš Lietuvos
žemės, kurioj jis augo ir kurią pu
reno. A.a. Pijus Naruševičius buvo
Lietuvos artojas. Ligi paskutinių die
nų tą žemę jis su liūdesiu ir pagar
ba minėjo, apie ją kalbėjo. Laido
tuvėse dalyvavo ir sūnus Antanas, at
vykęs iš Lietuvos. Po kelių dienų jis
jau rengėsi grįžti, bet. matyt, taip
jau buvo lemta, kad prieš išvykstant,
dar spėjo palaidoti savo tėvą. Kr.

PADĖKA
Mieliesiems bičiuliams: Kolyčiams,
Imbrasams, UI ozams, Gapučiams, Rastapkevičiams, Jasinskams, Javams,
Ignaičiams, Mockams,Vaitiekaičiams,
čerškams, Keraševičiams, Jociams,
Ciparams jr., Wm. Schneidarams,
Gaidauskams, A. Kudirkai, J. Miliušui, J. Launikaičiui už suruoštą Rod
ney Lietuvių Klubo salėje staigmeną-balių ir vertingą dovaną tariame
nuoširdžiausią ačiū!
Taip pat dėkojame pultai Danėnienei už prisiųstą dovaną ir mie
liems O. ir K. Kudukiams, Rūtai
čerškvtei — už sveikinimus.
Jūsų parodytas nuoširdumas 2(X
mečiui atžymėti liks mudviem bran
giu prisiminimu.

Jane ir Stasys Paketurai

5 psL • Tėviškės Žiburiai

jaunimo žiburiai

and Drug Addic
“Alcohol
tion Research Foundation of
Ontario” šių metų sausio 29
dieną “Globe and Mail” laik
raštyje paskelbė, kad Yorkvill
ės “hipiai” yra grynai jaunuolių
grupė. Iš viso gyvenančiųjų šia
me distrikte yra nedaugiau kaip
300. Didelis skaičius motociklistų ir kitokių “gengių” narių su
važiuoja vakarais ir ypač savait
galiais.
Daugumas “hipių” pasilieka
Yorkvillėj tik trumpą laiką. Re
tas kuris pasilieka daugiau kaip
trejus metus. Kai pritrūksta pi
nigų ir reikia gauti darbą arba
dėl vienos ar kitos priežasties
susituokia, greitai išsikrausto,
nes jau nebesiskaito jaunuo
liais ir turi iš tos aplinkos išeiti.
Ši 87 puslapių studija apibū
dina “hipius” kaip paviršutiniš
kus, be talento jaunuolius, ku
rie nėra nieko vertingo parašę

Jaunimo suartėjimo keliu
AL. GIMANTAS
ti nenusimanančius. Tai vis ža
lingi, nesveiki reiškiniai, kurių
neturėtų būti.
Bendri parengimai
Tiek skautai, tiek ir ateitinin
kai turi garbingą istoriją ir vi
siems būtų naudinga, jei abiejų
sąjūdžių jaunuoliai dar geriau
pažintų vierii kitus. Tikslai juk
tie patys, tik priemonės ir meto
dai skiriasi. Galima būtų pagal
voti apie bendrus minėjimus (kai
kur jau bandyta); šventes, pas
kaitas, kurselius, vakarus, pra
mogas. Tokius pasiūlymus teko
girdėti iš jaunimo lūpų. Jo pa
geidavimas yra nuoširdus ir atvi
ras. Kodėl nepaisyti jų pastabų?
Jaunimui visai neįdomu, kas
juos skiria. Jiems kur kas įdo
miau žvelgti į visą, kas juos jun
gia. Pvz., skautai ruošia tradici
nes Kaziuko muges. Kodėl neuž
leisti stendo ar dviejų ir nepasi
kviesti ateitininkų atstovų? Jei
skautai rengia stovyklą,' kodėl
nepasikviesti svečiuosna ateiti
ninkų būrelio? Tas pats, savaime
suprantama, galiotų ir ateitinin
kams. Jei jie ruošia ką nors Įdo
gali pasikviesti skautus.
. mesnio,
Vieni kitus geriau pažins, įver
tins, supras ir pamėgs. O ir suaugus bus žymiai mažiau “trin
ties”. Juk laukia bendroji veikla,
kurioje turės tilpti visi, tiek
skautai tiek ateitininkai. Jei jau
nystėje vieni kitus supras, pa
žins, ir suaugę ras bendrą kalbą,
bus pasiruošę sklandžiam visuo
meniniam darbui. Iki šiol, bent
iš šalies žvelgiant, ar ne perdaug
bandoma ryškinti skirtumus —
“čia skautai”, “čia ateitininkai”?
Ar tai reikalinga?
Lietuvos vyčiai
Negalima užmiršti trečiosios
jaunimo organizacijos — Lietu
vos vyčių. Jai priklauso, su pasi
taikančiomis išimtimis, čia gimę,
bet lietuviais besijaučią jaunuo
liai. Gerai ar blogai, bet jų tar
pe labai maža naujųjų ateivių
jaunimo. Galimas dalykas, kad
mūsų vyčiai, teisingiau jų orga
nizacija, išgyvens nemažą krizę,
nes naujų narių netiek jau daug
atsiranda. Būtų tikrai gaila, jei
ši organizacija ilgainiui užgestų.
Reikia tikėtis, kad tam tikra da
lis mūsų jaunimo, kuriam dėl
vienų ir kitų priežasčių skautų
ar ateitininkų gretos nebus arti
mos, bandys papildyti netaip jau
gausias vyčių eiles. Tokiems vie
tos ten tikrai užteks.

Ateitininkų moksleivių valdyba
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Studija apie Yorkvillės hipius

Girdauskas, Gabija Juozapavičiūtė, Almis Kuolas, Laima švėgždaitė, Aldona Volungytė

Neabejotinai reikšmingą lietu
viškojo jaunimo auklėjimo dar
bą atlieka abi didžiosios mūsų
jaunimo organizacijos — skau
tai ir ateitininkai. Jei jų neturė
tume, galime drąsiai tvirtinti,
kad mūsasis jaunimas būtų kur
kas mažiau lietuviškai susipra
tęs, žymiai mažiau domėtųsi lie
tuviškuoju gyvenimu. Ateitinin
kų ir skautų nuopelnai čia yra
neginčytini. Ir toliau jokiu būdu
negalime mažinti minėtų organi
zacijų reikšmės lietuviškųjų
nuotaikų palaikymo darbe.
Bendri šūkiai
Abiejų organizacijų šūkiai juk
tokie krikščioniški, lietuviški ir
žmogiški. Dievui ir Tėvynei —
ateitininkų, Dievui, Tėvynei, Ar
timui — skautų. Juose sukauptcs visos svarbiosios ir kiekvie
nai bręstančiai asmenybei būti
nos vertybės. Todėl kiekvienas
gali tik gėrėtis skautų ir ateiti
ninkų veikla ir kartu nuoširdžiai
linkėti, kad tie abu jaunimo są
jūdžiai nepritrūktų gerų vadovų,
nuo kurių juk ir priklauso lietu
viškojo jaunimo išeivijoje auklė
jimo ir brandinimo darbas. Tai
didi pareiga, kilnus darbas, gali
mas atlikti tik pasišventusių ir ■
atsidavusiu asmenų.
Ir jei būtų galima ko pagei
dauti iš abiejų sąjūdžių, tai tik
bandymų, kad ąbiems organiza
cijoms priklausantis jaunimas
turėtų daugiau progų bendrau
ti, kartu dirbti, žaisti, moky
tis, tobulėti, poilsiauti. Ir vieni,
ir kiti ruošia kasmetines vasaros
stovyklas. Galbūt vienų ir kitų
reprezentacinės skiltys ar būre
liai galėtų kartu praleisti kele
tą stovyklinio gyvenimo dienų.
Būtų tikrai ko pasimokyti vie
niem iš kitų. Be to, noras geriau
pasirodyti jau būtu akstinas pa
sitempti bendrų užsiėmimų me
tu, laužų programoje, sporte, li
tuanistikoje. Sveikos varžybos,
lenktyniavimas visada yra svei
kos konkurencijos reiškinys.
Kažin ar pas mus jau buvo prak
tikuotas toks pasikeitimas?
Nėra ko slėpti — abiejose pu
sėse yra manančių, kad jokiu bū
du nereikia artinti abiejų orga
nizacijų. Kai kur pastebimos lyg
ir savotiškos intrigos vadovau
jančiųjų gretose, kai kur pusbal
siu bandoma kitos organizacijos
adresu paleisti nevisai simpatin
gą paskalą, siekiant sumažinti
kitos pusės autoritetą, pagąsdin-
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Nuotr. S. Dabkaus

Montreolio jaunimo ansamblio šaunieji muzikantai

Studento viešnagė Lietuvoje
Praėjusią vasarą Hamiltono Mc
Master universiteto lietuvis studen
tas lankėsi pavergtoje Lietuvoje, čia
pateikiame jo Įspūdžius, papasakotus
“Tž” korespondentui. Red.

— Kodėl vykote i Lietuvą?
— Praėjusių metų vasarą apie
penkis mėnesius dirbau Vakarų
Vokietijos pramoniniame Bochumo mieste. Suradęs kiek laisvo
laiko, nusprendžiau aplankyti sa
vo tėvų kraštą Lietuvą. Pats esu
gimęs Vokietijoj. Vizos reikalus
ir kitus kelionės dokumentus
man sutvarkė vokiečių kelionės
biuras. Vykau traukiniu per ry
tinį Berlyną. Nors bilietą turė
jau nusipirkęs iki pat Vilniaus,
tačiau rytiniame Berlyne reikėjo
naujai nusipirkti. Turėjau daug
aiškintis tuo klausimu ir vienoj
raštinėj sutikau lietuvaitę. Iš ry
tinio Berlyno per Lenkiją pasie
kiau Minską ir iš ten jau Vilnių.
— Kokie pirmieji įspūdžiai iš
mūsų sostinės?
— Dvi naktis buvau nemiego
jęs (su Įvairiais “nuotykiais” pa
siekiau Vilnių), barzdotas, alka
nas. nesiprausęs. Išlipęs iš trau
kinio, perėjau prie stoties visus
viešbučius, tačiau laisvo kamba
rio neradau. Užklausiau autobu
so vairuotoją, kaip pasiekti mies
to centrą. Gavau lietuviškai at
sakymą, sėdau Į nurodytą auto
busą ir pasiekiau miesto centrą.
Ir čia vaikštinėjau po viešbu
čius, tačiau nieko nepasiekiau.
Tik viename pasakė, kad pavė
lavau visą parą. Tai nebuvo ma
no kaltė, nes pavėlavimas įvyko

Kur važiuosim
vasara?

KAIP IR KODĖL JI BUVO SUDARYTA TORONTE?
Šią vasarą, kaip ir ankstyvesPrieš kelis mėnesius mes ne siruošę ir pasiuntėm Rimui Da niaisiais metais, Fordham uni
sitikėjome, net negalvojome, mauskui laišką, pareikšdami sa versitete, Niujorke, bus lietuvių
kalbos kursai, kurie užskaitomi
kad kandidatuosime į Mokslei vo kandidatavimą.
vių Ateitininkų Sąjungos centro
Ateinantį savaitgalį nutarėm kaip universitetiniai dalykai kal
vaidybą. 1968 m. lapkričio pa vykti į Montreal}, kur norėjome bas studijuojantiems. Studijuo
baigoj Rimas Laniauskas, buvęs surasti pagalbininkų. Dėl blogo jančių skaičius šiuose kursuose
šios valdybos pirmininkas, atva planavimo labai mažai žmonių būdavo 15—30. Jų tarpe būna ir
žiavo į Toronto moksleivių atei sutikome ir beveik nieko neatsie nelietuvių, studijuojančių kalbas
tininkų studijų dienas. Susitikęs kėme. Keliaudami atgal į Toron ir siekiančių augštesnių mokslo
su įvairiais globėjais, Rimas pa tą. nutarėme surasti stipresnį laipsnių.
1969 m. programa praplečia
siūlė torontiečiams sudaryti nau buri žmonių mūsų mieste.
ją centro valdybą. Būrelis stu
Staiga šeštadienio rytą Algis ma dviem augštesniais kursais:
dentų atsiradome posėdyje su Puteris gavo pakvietimą iš Rimo 1. lyginamoji baltiečių lingvisti
Rimu. Diskusijos sukosi apie Laniausko dalyvauti Dainavos ka (profesoriai A. Sennas ir A.
mūsų šviesią ateitį. Kalbėjom kursų planavimo posėdžiuose Salys); 2. lietuvių kalbos foneti
apie vasaros stovyklas, žiemos Klevėlande. Ten Algis priėmė ka ir morfologija (profesoriai A.
kursus, “Ateities” žurnalą, glo komendanto pareigas ir pasiūlė Salys, A. Vasys ir V. čižiūnas).
bėjų suvažiavimus, bendrairaš- kelis savo valdybos narius į va Už šiuos kursus duodama po 3
čius? Ateitininkų Federacijos po dovybės pozicijas. Pagaliau Dai akademinius kreditus.
sėdžius, dabartim valdybos fi navoje beveik visa valdyba vado
Iš ankstyvesnės programos
nansinį stovį, egzaminų lygį, vavo ir truputį išvargo, nes kur bus tęsiama: 1. lietuvių kalba
ateitininkų ideologiją ir pagaliau sai buvo įtempti ne tik mokslei pradedantiesiems (profesoriai A.
jaunučių moksleivių reikalus. Po viams, bet ir vadovams, kurie tu Vasys ir Rima Salytė); 2. lietuvių
to pirmo posėdžio beveik pasken- rėjo kas vakarą paruošti spaus kalba pažengusiems (profesorius
dome darbo jūroje. Mes pažadė dinamą medžiagą ir gilintis į V. č’žiūnas). Už šiuos kursus
jome Rimui duoti atsakymą iki ateities problemas. Po sėkmingų duodama po 6 kreditus.
kito savaitgalio. Užsidegę darbu kursų ir dar sėkmingesnio suva
Tai puiki proga studijuoti lie
ir planais, nuvažiavome į Hamil žiavimo mes grįžome iš Daina tuvių kalbą vasaros metu gar
toną pakalbėti su J. Pleiniu. Jis vos pavargę, bet labai laimingi siame universitete. Iš kursus
nuoširdžiai mus priėmė, sutiko — laimėjom rinkimus.
lankiusių, jų tarpe ir kanadiečių,
būti mūsų patarėju ir padėti
Naujoji centro valdyba nuo kaikurie yra įsijungę į lietuviškų
■kiek galės? Finansinėje srityje širdžiai dėkoja buvusiąją! už pa- šeštadieninių mokyklų dėstytojų
jis mums davė kelis patarimus ir s.šventimą ir įdėtą darbą, vi eiles.
konkrečius planus ateičiai. Užsi siems suvažiavimo atstovams,
Daugiau informacijų galima
degę pasisekimu, mes aplankė kurie taip gausiai dalyvavo suva gauti parašius adresu: Prof. A.
me Vincą Kolyčių. Jis buvo kal žiavime ir už mūsiškius balsavo. Vasys, Ph.D., Fordham Univer
bėjęs su Rimu Laniausku tą po Mes stengsimės neapvilti Jūsų sity? Bronx, New York, 10458,
pietę, tad šiek tiek žinojo anie pasitikėjimo.
Kandidatas U.S.A.
mūsų planus. Mes pristatėme
i
jam mūsų planą, pabrėždami,
kad juntame pareigą šį darbą
ant savo ir Toronto pečių uždė
ti. Jis mielai sutiko padėti ir
mus skatino dirbti toliau.
Jau kitą dieną užsidegimas ir
jaunatviška nuotaika pasikeitė Į
praktišką, žmogišką pesimizmą.
Mūsų mintys sukosi apie mokslą,
laisvalaiki, šokius, pasilinksmini
mus. Vėl žiūrėjome i tas marias
darbo. į tuos tūkstančius laiškų,
i tuos nepasisekimus ir i mūsų
jauną nepatirti. Taip kalbėdami?
mes priėjome prie žmogiškos
krizės, verčiančios padaryti nu
tarimą: kandidatuosime į centro
valdyba ar pasiliksime savo kas
dienybėje? Pasitarę vėl su vy
resniaisiais, nusprendėm eiti pirmvn su savo planais. Dar buvo
stipri galimybė, kad pralaimėsi "Birbynės" choras, dalyvavęs Vasario 16 meninėje programoje To
me rinkimus. Jiems buvome pa- ronte. Chorui vadovauja D. Viskontienė-Skrinskaitė

ryšium su Čekoslovakijos Įvy
kiais. Vienintelis mano troški
mas buvo poilsis ir miegas. De
ja, jis buvo nutrauktas, nes po
trijų valandų paskambino “Inturisto”atstovas, klausdamas
kaip aš “laikausi”. Netrukus jis
pats atvyko į viešbutį ir davė nu
rodymus.
— Kokie tie nurodymai buvo?
— Atvykus iš laisvojo pasau
lio man labiausiai Įstrigo vienas
nurodymas -— be leidimo nega
liu išvykti iš Vilniaus miesto ri
bų.
— Kaip atrodo gyvenimas Vil
niuje?
— Jis nuo Kanados, JAV ar
net vakarinės Europos atsilikęs
bent 30-čia metų, kaip pvz. au
tomašinos, krautuvės ir t. t.
— Ar teko susitikti su lietu
viais studentais?
— Nuvykti i Kauną leidimo
negavau. Vienas vaikštinėjau po
Vilnių. Aplankiau Politechnikos
Institutą ir čia paprašiau pasima
tymo su lietuviais studentais.
Mano prašymą išpildė prorekto
rius, pakviesdamas studentų sgos sekretorę (ar tik ne komjau
nimo? —- K. B.). Iš jos gavau pa
kvietimą dalyvauti studentų ba
liuje. Tikrai buvo įdomu. Manęs
laukė prie įėjimo dvi lietuvaitės,
kurios mane pavadino broliu.
Prieš patį balių'buvo oficialioji
dalis — daug prakalbų, progra
ma, choras, filmai iš studentų va
saros darbų. Po to vyko šokiai.

Kalbėjausi tik lietuviškai ir jie
buvo truputį nustebę, kad aš mo
ku lietuviškai. Pobūvis primena
(linksmoji dalis) Kanados stu
dentų panašius susibūrimus. Tu
riu pabrėžti, kad vilniečiai stu
dentai visiškai nesidomėjo lietu
vių gyvenimu JAV ar Kanadoj.
— Ar pasakojote apie Kana
dos lietuvius?
— Ne, klausiausi tik ką jie
man pasakojo.
— Ar mėginote kur kitur iš
Vilniaus išvažiuoti?
— Mėginau. Aplankiau eilę įs
taigų, bet leidimo negavau.
— Ar Kanados ir pavergtosios
Lietuvos studentai labai skirtin
gi?
— Išoriniu požiūriu yra pana
šumo. Pvz., studenčių suknelės
ar sijonukai yra virš kelių bent
keletą centimetrų. Kaikurie stu
dentai nešioja ilgus plaukus, šo
ka modernius šokius. Mergaitės
labai gražios. Sutikau keletą stu
dentų, kurie buvo Expo 67 ir
Niagara Falls.
— Ar važiuotumėt gyventi į
Lietuvą?
— Į šiandieninę — ne. Jeigu
Lietuva būtų laisva ir atrodytų,
kad aš jai esu reikalingas—taip.
Aš gimiau Miunchene, užaugau
už Lietuvos ribų, bet prisipažin
siu, kad tikrai maloniai jausčiau
si, galėdamas kalbėtis tik lietu
viškai, vaikščioti tėvų žemėj.
Šių išgyvenimų Vilniuje niekuo
met nepamiršiu.
K. Baronas
//

Studentės skelbia "revoliucija
“Streikuojame,
streikuoja
me!” — pasigirdo klyksmas po
visą bendrabučio trečiąjį augštą.
Subėgo studentės iš visų kampų
pasižiūrėti kas darosi. Ant sta
liuko ir grindų guli sukrautas pa
senęs maistas: pažaliavusi mėsa,
ištižę makaronai, iškeptos su
pjaustytos bulvės kartoninėse
dėžėse. Sukėlusios užtenkamai
triukšmo trečiajame augšte, lai
mingosios maištininkės savo
“turtą” vežėsi toliau į ketvirtąjį
ir penktąjį augštą, kur susilaukė
tos pačios reakcijos. Visos stu
dentės liko baisiai sujaudintos,
susirūpinusios. Staiga kelios net
atsiminė, kad tas pilvo skausmas
pereitą savaitę kaip tik ir buvo
nuo suvalgytų makaronų. Kitoms
pradėjo galvą skaudėti nuo deš
relių, kurias jos buvo valgiusios
prieš mėnesį ir taip toliau, ir
taip toliau. Visos nusprendė, kad
visoms sergančioms negalavimai
kilo nuo maisto, kuris buvo ga
mintas mūsų virėjo. Visą “turtą”
buvo gavusios iš didžiojo virtu
vės šaldytuvo, Į kurį joms pasi
sekė patekti, nes viena buvo nu
siųsta gauti pieno vėlai vakare
užkandžių spintelei ir tuo būdu
turėjo su' savimi raktą. Aišku,
vienai nejauku naktį po tuščią
virtuvę landžioti, tai reikėjo
draugių pulką pasikviesti. Taip
viskas ir prasidėjo.
Sujaudintosios stovėjo kelias
valandas, negalėdamos tikėti,
kad šis maistas galėjo būti iš to
paties šaldytuvo, kuriame laiko
mas maistas jų valgiams gamin
ti. Skanūs valgių prisiminimai
virto pasibjaurėjimais. Suėjo
merginos ir iš kitų augštų. Suė
jo, susibarė ir nutarė paskelbti
streiką — niekas rytoj nevalgys
mūsų virtuvėje gamintų valgių!
Gėrimus tai galima gerti, nes jie
įmonėje pagaminti, taip pat ir
padėtą duoną galima valgyti, bet
nieko daugiau. Rotatoriumi grei
tai atspausdino pranešimus, kad
bendrabutis rytoj streikuoja —
nevalgys. Visos kaip viena rytoj
prieštaraus, kol senas maistas
nebus išmestas, o likučiai sekan
čią dieną nebus duodami prieš
piečiams. pradedant nuo sekan
čios savaitės.
Painformavusios bendrabutietes, maištininkės visą “turtą”
perkėlė i vedėjos raštinę, kad pa
rodytų kas dedasi jos bendrabu
čio virtuvėj. Sukrovė visas dė
žes ant rašomojo stalo ar susėdo
laukti jos grįžtant iš klasės —
atseit, užėmė jos raštine. Grįžusi
vedėja užpyko ir visos kuo grei-

ar sukūrę meno ar muzikos sri
tyse. Jie dažnai nešioja su
savim knygų, bet jų niekad ne
skaito. Jie sako, kad domisi Ry
tų apeigų Bažnyčia, bet jų do
mėjimasis yra labai negilus.
Yorkvillės gyventojai dau
giausia naudoja tokius “vaistus”,
kaip marijuana, LSD, methedrine ir kitokius “hallucinogens”.
Retas kuris naudoja narkotikus,
kaip heroiną arba kokainą. Taip
pat niekas nenaudoja alkoholio,
nes jie mano, kad alkoholis yra
pavojingas gėrimas, tapęs “vul
gariu” nuo besaikiško naudoji
mo “normaliame pasaulyje”.
Pirkti vaistus, pasirodo, yra
labai lengva. Kiekvienas jau
nuolis, eidamas Yorkvillės gatve
gali nusipirkti. Pardavėjų ne
trūksta. Pirkėjai pinigus,' dra
bužius ir maistą gauna vogdami
iš krautuvių ir praeinančių ke
leiviu.
Almis Kuolas

Šį kartą buvo mažiau drebėjimo
TORONTO LIETUVIŲ STUDENTŲ CHORAS KONCERTAVO
DETROITE
Kovo 15 dieną Toronto lietu rai yra kur pasireikšti. Na, ir
vių studentų choras, vadovauja pasireiškėm. Salėje ūžimas ir
mas kun. B. Jurkšo, surengė šauksmai “pakartot”.
Antroli koncerto dalis paįvai
antrą didelę išvyką, šį kartą į
Detroitą. Šiuo atveju choras bu rinta “Dviem solistais iš di
vo parengęs pilną dvieju valan delio miesto”. Atliko K. Jasiūnas ir D. Sablinskas. Jaunimui
dų koncertą.
Atvykome į Detroitą apie patiko. Visa antroji dalis su
ketvirtą valandą. Mūsų laukė Lindos Marcinkutės piano paly
skanūs pietūs ir šilta jaunimo da ir solo publikos buvo priim
nuotaika. Nebuvo daug laiko ta labai šiltai. Po koncerto mū
pietums ir pasikalbėti su Det sų solistė ir dirigentas buvo ap
roito ateitininkais, nes turėjo dovanoti gėlėmis. Visas mergai
me padaryti repeticiją. Mat, vi tes rengėjai papuošė gėlėmis
sų noras buvo.— pasirodyti vi koncerto pradžioje. Koncertą
soje “didybėje”. Repetuojant pabaigėm pavargę, tačiau dva
jau pradėjo rinktis žmonės; tu sioje jautėme pasitenkinimą.
Džiaugėmės pavykusiu kon
rėjome trumpinti. Už kelioli
kos minučių jau stovėjome certu, jautėme pasitenkinimą,
prieš pilną salę žmonių, dau kad priklausome vienetui, kuris
giausia jaunimo, šį kartą drebė jau yra pajėgus duoti pilną kon
jimo buvo mažiau,'negu Niujor certą gražia lietuvių kalba, nors
ke, mat, jau pasidarėme “pro- visi choro dalyviai yra gimę Ka
fesijonalai”. Scenai atsidarius, nadoje. Tai bene pirmasis toks
detroitiečiai pasveikino mus vienetas - choras jaunų studen
gausiu plojimu, o mes jiems dė tų visoje lietuviškoje išeivijoje.
kojome plačia jaunatviška šyp
Iškyla problema, kaip šį cho
sena.
rą, tos pačios sudėties, ilgiau iš
Pradžioje mišrus choras viso laikyti. Dažnas choristų keiti
je “galybėje” padainavo keletą masis labai apsunkina dirigento
dainų. Salėje po kiekvienos dai darbą, sunkina repertuaro plė
nos girdėjosi unisoninis “bis”. timą ir labai kenkia choro tobu
Dabar atėjo eilė mūsų “da lėjimui. Jeigu mes, choristai,
moms” pasirodyti. Jos salėje šią problemą išspręsime, dar il
esančių ir, žinoma, mūsų, užku gai turėsime gerą lietuviškai
lisyje stovinčių, pasitenkinimui, dainuojantį jaunų žmonių cho
‘
‘
‘ J
be kitų dainų, labai subtiliai iš rąReikia tikėtis, kad Niujorko
pildė Barkarolę iš “Hoffmano
pasakų” su R. Kryžanauskaitės ir Detroito išvykos duos mums
baletu? Pirmąją koncerto dalį paskatinimą išsilaikyti ir tobu
užbaigėm garsiąją K. Kavecko lėti.
Almis Kuolas
daina “Balandžiai”, kurioje tik

čiausiai išsinešė visą “turtą” ir
sukrovė šiukšlių dėžėn.
Tuo pačiu laiku bendrabutyje
vyko spėliojimai. Visą vakarą
ėjo pasitarimai — visos nerima
vo: gal reikės prašyti pinigus
grąžinti, gal pasitrauks virėjas,
gal negrąžins pinigu, nes mūsų
kaltė bus, jei virėjas atsistaty
dins Pagaliau visos nusprendė,
kad belieka viena išeitis mūsų di
džiajam virėjui — atsistatydinti
Ot tada bus įdomu! Ir seselės,
kurios gyvena kitame namo gale,
supyks, ir virėjas pakels triukš
mą, ir universiteto laikraštis gal
aprašys, kokį blogą maistą mes
gauname. Tik gal prieštaraus
studentai, kurie džiaugiasi, kai
gali pas mus pietauti, nes čia
toks “geras maistas”. Taip visos,
pagaliau susitarusios rytoj ne
valgyti ir laukti virėjo išeinant,
grįžo prie palikto pamokų ruoši Toronto lietuvių studentų choro merginos pakeliui į Detroitą, kur
mo ir paskutiniųjų rašinių, nes choras atliko koncerto programą. Autobuso gale jos juokiasi iš Pet
egzaminai prasidės už dviejų sa ro Genio pokštų
Nuotr. Almio Kuolo
vaičių.
Atė?jus pusryčių laikui, valgyk
la tuščia. Tik kelios studentės
valgo iš anksto užmokėtą maistą.
Tegul kitos pabūna be maisto,
tegul išmeta pinigus veltui. Kai
išalks, pamirš visus streikus ir
bėgs prie betkokio maisto. Taip
ir išėjo. Atėjus priešpiečių lai
kui. jau daugiau studenčių eina Į
valgyklos kafeteriją ir krauna
lėkštes. O atėjus pietums, visos
ėjo ir krovėsi maistą. Tik kelios
kurios save laikė stipresnėm, ne
pasidavė ir išlaikė iki galo —
nieko nevalgė. Taip ir pasibaigė
streikas — visos išalko ir ėjo val
gyti. Virėjas pasiliko ir dar
streiko vakarienę paruošė maiš
tininkėms nuraminti. Maistas,
kurį studentės buvo slaptai paėmusios iš virtuvės, buvo skirtas
ūkio kiaulėms šerti. Jis buvo
laikomas šaldytuve kartoninėse
dėžėse, kad perdaug nesugestų.
Jei ši reikalą būtų nusprendęs
panaudoti straipsniui universite
to laikraštis, būtu pažiūrėjęs iš
kito taško. Jis būtų rašės, kad
studentės sukilo prieš “the
establishment”, priešinasi vy
riausybei, nori savo teisiu, kurių
negauna. Aiškiai matyti, kad bū
tu palaikoma studenčių pusė
prieš vadovybę. Dabar fnergaitės pamatė, kad be reikalo kėlė
tiek daug triukšmo, nasielgė vai
kiškai. ir viskas išsilygino. Jos
nasiekė savo gal pagrindinį tiks
lą. būtent, sudarė atotampą stu- Nemanykite, kad jis girtuokliauja! Tai Toronto lietuvių studentų

zaminai.
Gabija

choro narys linksmina pavargusius choristus autobuse pakeliui'j
koncertą Detroite. Mat, akiniai — ne jo, kepurė — ne jo, tuščia
bonka — tikrai ne jo
Nuotr. Almio Kuolo

Gražiausias metų
laikas
Metai yra suskirstyti į ketu
ris metų laikus. Visi metų laikai
yra gražūs.
Rudenį mokslas prasideda ir
gėlės beveik visos nuvysta. Me
džiai tada yra gražiausi, nes jų
lapai pasipuošia įvairiomis spal
vomis. Kartais ir sniegas pasiro
do gatvėse. Galima sakyti, kad
ruduo irgi yra gražus.
Žiemą sniego yra visur ir be
veik negalima važiuoti į kaimus,
tik su slidėmis įmanoma pasiekti
tolimesnes vietas. Matome vai
kus su rogėmis ir čiuožyklose su
pačiūžomis. Tad atrodo, kad žie
ma yra irgi graži.
Pavasarį sniegas tirpsta, gėlės
pradeda lįsti iš žemės ir medžiai
sprogsta. Žolė pradeda žaliuoti,
žmonės išvažiuoja į vasarvietes.
Paukščiai lipdo lizdus, o lauki
niai gyvuliai pabunda iš ilgo
žiemos miego.
Vasarą mokslas pasibaigia.
Gėlės jau pilnai žydi. Lapai ža
liuoja ant medžių. Vanduo eže
re šiltas, malonu maudytis. Jau
ni gyvuliai žaidžia su kitais gy
vuliais. Po ežerus plaukioja lai
vai. Vieni plaukioja dėl malonu
mo, o kiti plaukia į mėgiamas
vietas žuvauti. Vasarą galima
žaisti, maudytis, sportuoti. Vasa
ra yra šilčiausias ir gražiausias
metų laikas.
Gediminas Kalinauskas,
9c skyrius, Toronto

Regina Ramonaitė

I šv. Kazimierą
Kuklus,
trapus,
lyg lelija baltoji...
Šiandien
mes meldžiamės
prie Tavo kojų.
Sakyk, maldaujame!
ženklais parodyk,
kada saulutė
tėvynės langą
džiugiai nušvies?
O, gelbėk mus!
Gelbėk tėvynę,
nuo pražūties!

Pasakos zuikių Velykos

Velykų rytą
Kelkis, vaikeli!
Beldžias prie durų
mažas zuikelis.
Stovi pintinė
pilna kiaušinių,
puikiai dažytų,
raštais rašytų.
Zuikelis mūsų
vis kraipo ūsus, —
mes pavaišinsim
zuikį kopūstais!

J. Narūne

Kaip žąsinas pamokė Jonuką?
Velykų proga. seneliai atsive
žė Jonuką Į kaimą. Jonukas jau
seniai apie tai svajojo. Jis žino,
kad čia galės žvejoti, po medžius
laipioti, žaisti. Be to, senelis pri
žadėjo išmokyti jodinėti arkliu
ku. Čia bus tikras rojus. Tik vie
nas dalykas jam kelia rūpesti —
ar reikės vakarais mazgoti au
sis? Mamytė kas vakarą tikri
na ir niekaip negalima išsisukti
nuo jos. Gal senelė bus kitokia.
Laikas greitai bėgo ir iš tik
rųjų Jonukui kaime buvo links
ma — išsipildė visos jo svajo
nės, net ir dėl ausų. Senelė, už
siėmusi Įvairiais darbais, neturė
jo laiko patikrinti ausų, o Jo
nukas nemazgojo, nors jautė,

Galvosūkis
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kad vienoje ausytėje kažkas pra
dėjo augti. Numojęs rankute, ta
rė sau: “Man tai visai netrukdo,
tegu auga!” Užtraukė kepurę ant
ausies ir išbėgo Į lauką pažaisti.
Atsisėdęs prie tvenkinio užsnū
do. Kai atsibudo, pamatė visai
netoli gagenantį žąsiną, kuris
bėgdamas taikė žnybti Į jo au
si. Jonukas pasileido bėgti kiek
tik kojos neša, o žąsinas jį vytis.
Apibėgęs tris kartus aplink
tvenkinį, įgriuvo į kambarį ir
užtrenkė duris. Kai atsipeikėjo,
pasižiūrėjo į veidrodį, žiūri, žiū
ri ir pats savo akimis netiki —
ausytėje išaugęs žalias dobiliu
kas. Tai tikrai nejuokai! Dabar
tik suprato, kodėl žąsinas jį vi
josi. Griebdamas dobiliuką juk
galėjo jam ir ausį nugnybti. 0
kas tada būtų buvę? Tuoj išro
vė dobiliuką ir išsivalė ausytes.
Kai grįžo pas tėvelius į mies
tą, mamytė jo net neatpažino.
Pats prausdavosi ir kartais pra
šydavo mamytę patikrinti, ar jo
ausytės iš tikrųjų švarios. Kar
tą mamytė paklausė:
— Jonuk, pasakyk man, kas
tave kaime išmokė pamilti šva
rą? (Gal ir jūs į tai atsakysite
ir papasakosite savo broliu
kams?)
A. Abr.

Zigmutis ir
paukšteliai
Įrašykite skersai i lange
lius:
1. Moteris, kuri vadovauja
2. Medis, kuri puošiame
3. Mergaičių mėgiamas žais
las
4. Batsiuvio įrankis
5. Kuo vaikščiojame
6. Raguotas gyvulys
7. Gėrimas iš medžio
Perskaitę išilgai 8 eilutę su
žinosite kokia yra didžiausia pa
vasario šventė.
SOXAJ3A siV

Ak. Zigmuti, tinginėli,
Vėl plaukai tau susivėlę.
Ar išmokai vienas praustis?
Oi, nešvarios tavo ausys!
Mes, paukšteliai, sukam ratą,
Pro langelį viską matom,
Kas neklaužada padykęs,
Gaus tik rykštę per Velykas.
Prieš šventes pasitaisyki —
Sakom paskutinį sykį!
Klaus mūs’ kiškiai ilgaausiai.
Ar Zigmučio švarios ausys.
Adelė Abromaitienė

Man gražiausias metų laikas
yra vasara. Viskas žaliuoja,
paukščiai gieda, vaikai žaidžia.
Šiltos, gražios dienos, nereikia
eiti į mokyklą, nereikia kasti
sniego. Vieni keliauja po pasau
lį, kiti atranda kaip pasilinks
minti namuose. Vasara yra ge
riausias laikas važiuoti į vasar
vietes, jodinėti arkliais.
Paskutinė vasara man buvo
ne tik gražiausia, bet ir geriau
sia, linksmiausia. Aš gavau dar
bą Kanados parodoje. Ten su
sitikau daug žmonių ir labai
linksmai praleidau laiką. Be to,
uždirbau nemažai pinigų. Atei
davau kiekvieną rytą ir pradė
davau dirbti. Sutikau visokių
žmonių, kurie ten dirbo arba
ateidavo pavalgyti. Buvo piktų,
linksmų, senų ir jaunų. Vieni
buvo labai malonūs, pasikalbė
davo ir kartais palikdavo “tipsą”. Kiti būdavo pikti, surūgę
ir skųsdavosi arba paprašydavo
atgal savo pinigų. Buvo taip
pat visokių tarp tų, kurie ten
dirbo. Dauguma jų buvo malo
nūs ir linksmi. Galėjai su jais
kalbėtis ir pajuokauti. Tas dar
bas man buvo labai įdomus ir
aš dėl to niekad nesigailėsiu.
Teresė Jurėnaitė,
9c skyrius, Toronto

Pavasaris
Kai pavasaris ateina,
viskas sužaliuoja,
Ir gamta gražioji
Į save vilioja.
Norisi gamtoj pabūti,.
Kiek tik laikas leidžia.
Iš arčiau pasižiūrėti,
Kaip paukšteliai žaidžia.
Bet, kad laiko vis permaža —
Ką gi padaryti?
Ir gamtoj ilgai pabūti,
Negali bandyti.
Alfredas Keliačius, IX sk
Vysk. M. Valančiaus
šeštad. mokykla
Hamiltone, Ont.

Pavasaris atgimsta
Gėlės žydi, paukščiai čiulba,
Visur pasauly visi žino,
Kad jau pavasaris ateina.
Saulė spindi, sniegas tirpsta,
Visur pasauly visi žino,
Kad vėl pavasaris atgimsta.
Laima Deksnytė, IX sk.
Hamiltono šeštad. mokykla
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1 LIETUVĄ

AL. GIMANTAS

DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI

Sekantiems sovietinamos Lie
tuvos gyvenimą, .bęnt kiek tai
įmanoma skaitant iš ten gauna
mus laiškus, vartant tenykščius
periodinius leidinius ar retkar
čiais pasiklausant Vilniaus radi
jo transliacijų,—paskutiniu me
tu kaikurie ženklai iš anapus
jau pradeda kelti savotiško rū
pesčio. Jei iki šiol vis dar gali
ma buvo pastebėti , tam tikro at
lydžio, savotiškos “liberalizacijos” ženklų, tai paskutiniu me
tu valdančiųjų sluogsnių gar
siakalbiai vis dažniau pradeda
šaukti apie reikalą stipriau bu
dėti, kalba apie galimas provo
kacijas ir kviečia saugotis visų
galimų žabangų, kurias esą vis
įžūliau bruka Vakarų pasaulis,
jo agentai. Atrodo, kad ir turiz
mo suvaržymai turi ryšio su ak
cija mažinti visus turėtus kon
taktus tariamojo saugumo var
dan. Visa prasidėjo su Čekoslo
vakijos įvykiais praėjusios va
saros pabaigoje, o dabar, atrodo,
intensyvėja ryšium su įvykiais
Kinijos — Sov. S-gos pasienyje.
ženklai Lietuvoje
Vienas asmuo, gana artimai
stebįs sovietinamos Lietuvos gy
venimą, anądien pranešė: “Gimantai, kažkas ten verda. Spėliojam, kad Maskva čiumpa baltiečius po čekų! Jų manymu, tie
jau bus pertoli nuėję!”Lyg šiuos
žodžius papildydamas, sovietinę
okupaciją Lietuvoje garbinąs čikagiškis komunistų laikraštis
“Vilnis” neseniai išspausdino J.
Bartkaus ilgoką laišką iš Vil
niaus. Jo kaikurios detalės gana
būdingos. Laiške pasakojama
apie pasiruošimus Lietuvos kul
tūros darbuotojų suvažiavimui,
kuris ten numatytas balandžio
mėnesio pabaigoje. Atrodo, kad
suvažiavę iš visos Lietuvos kam
pų kultūrininkai turės progą ne
vien tik pasitarti grynai kultūri
niais reikalais, bet ir išklausyti
grynai politinių instrukcijų. At
seit, partija jaučia reikalą suva
žiavusiems intelektualams pa
diktuoti, kaip grįžus į periferiją
dirbti, aiškinti, platinti, propa
guoti. Va, to laiško autoriaus žo
džiai:

“Kultūros darbuotojų pokalbiuose
raudona gija praėjo ir praeina min
tis, kad tolimesnis mūsų liaudies
ūkio ir lietuviškosios kultūros vys
tymasis bei klestėjimas galimi tik
tarybinių tautų šeimoje, glaudžiai
bendradarbiaujant su visomis broliš
komis tarybinėmis respublikomis. Su
dideliu susirūpinimu kultūros veikė-

jai savo konferencijose kalbėjo apie
paaštrėjusią politinę bei ideologinę
kovą tarp kapitalizmo ir socializmo.
Ir tai suprantama. Juk ne paslaptis,
sakė jie, kad prieš mus kovoja veid
mainiškas ir prityręs priešas. Vaka
ruose ištisa armija juodašimtiškų po
litikų ir diplomatų, filosofų ir eko
nomistų, žurnalistų ir rašytojų, šni
pų ir diversantų bei vadinamų sovie
tology panaudojama ideologinėje ko
voje prieš komunizmo idėjas. Impe
rializmo propagandos mašina mėgina
atgaivinti kapitalistinių elementų li
kučius socialistinėse šalyse, skatina
nacionalizmą, kiršina tautas. Reakcio
nierių sukeltas aliarmas ryšium su
įvykiais Čekoslovakijoje parodė, kad
pagrindini smūgi jie nukreipia prieš
komunistų partijas, siekdami pakirs
ti jų vadovaujantį vaidmenį, štai,
šito viso akivaizdoje kiekvienam mū
sų tarybiniam žmogui suprantama,
kad reikia dar veikliau diegti pasiti
kėjimą kilniomis komunizmo idėjo
mis, kurias, tarytum šviesos fakelus,
neša ir mūsų kultūros darbuotojai”.

Iš čia cituotų žodžiu jau aišku,
apie ką bus kalbama per tą nu
matytą kultūrininkų suvažiavi
mą. Laiško autorius,'atrodo, yra
gerai susipažinęs su partinės dis
ciplinos reikalavimais, bendro
mis gairėmis ir netolimos atei
ties planais. Kultūrininkai, atro
do, bus perspėti gąsdinant tuo
senu ir vis dar neįveikiamu “ka
pitalizmo” baubu, kažkokiais
šnipais, agentais, diversantais,
turistais ir pan. Iš jų bus reika
laujama budrumo ir ištikimy
bės “socialistinei tėvynei”. Nu
manu, kad tokie perspėjimai ne
būtinai liks vien tuščiais žo
džiais. Galbūt bus įvesti nauji
varžymai, gal didesnė cenzūra,
budresnis sekimas, nauji ištiki
mybės reikalavimai ir vieši jos
demonstravimai.
Čekoslovakijoje dar vis sun
kiai sekasi pažaboti laisvesnio
vėjo dvelktelėjimą, čekų pavyz
džiu, tegu ir netaip drąsiai, at
rodo, bandė pasinaudoti ir baltiečių intelektualiniai sluogsniai.
Jei pradžioje tai lyg ir buvo to
leruojama, lyg ir leidžiama pro
pirštus, tai jau dabar susiimta,
nes pastebėta, kad kiekvienas to
vėjelio dvelktelėjimas gali su
kelti net ir ryškesnius skersvė
jus. Tai, aišku, nepakeliui par
tiniams planuotojams ir komu
nistinės “teisybės” platinimo
agentams. 50-ies metų sukaktį
atšventusi sistema dar vis prisi
pažįsta negalinti pašalinti ar su
sidoroti su “kapitalistinių lieka
nų elementais”.

SUDBURY, ONTARIO
Agotėlės ir Miko draugai. Iš Sudbu
rio kun. Augustinas išvyko į toli
miausią šios vyskupijos parapiją
šiaurėje — Manitouwadge, kur pra
vedė susikaupimo dienas portuga
lams ir italams, o pakeliui grįžda
mas dar sustojo Wawoj. Čia pravedė
susikaupimo dieną italams ir aplan
kė lietuvius.
MIRUSIEJI. Gautomis iš Lietuvos
žiniomis, mirė Kretingos apylinkėje
Winnipeg, Man.
mūsų vargonininko Alekso Kusinskio
mamytė,
sulaukusi 80 metų, čia bu
VASARIO 16 MINĖJIME Tautos
Fondui aukojo po $5: L. Stanevičius, vo atlaikytos už jos vėlę Mišios.
Vyt. Jančiukas. Eug. Kalasauskas, Aleksui reiškiame nuoširdžią užuo
V. Januška. M. Sarauskas, K. Mažei jautą. Sudbury pasimirė senosios
ka, K. Strikaitis, Ant. Končius ir J. kartos lietuvis pensininkas Matas
Sudburiškas
Demereckas; po $3: Br. Bujokienė ir žemaitis.
A. Radzevičius; po $2: V. Zavadskie
nė, T. Lukoševičius, A. Kuncaitis,
J. Mikalauskas, V. Kriščiūnas, P. Žiminskas, V. Rutkauskas, H. J. Barkauskaitės, J. Timmerman, A. Bal
čiūnas, Ev. Federas, J. Malinauskas,
V. Galinaitis, kun. J. Bertašius; po
$1: P. Galminas, V. Steponavičius, J.
Mališauskas, V. Marozas, A. Lingė,
Br. Vaičaitis, M. Zavadskas, V. Stan
kevičius, J. Grabys, M. Januška, V.
Šerkšnys, K. Žentelis ir St. Ramančiauskas. Iš viso suaukota $92. At
skaičius išlaidas. Tautos Fondui pa
siųsta $72. Aukojusiems nuoširdi pa
dėka.
D. Januškaitė,
TF atstovė Winnipege
REKOLEKCIJOS, kurias labai
sėkmingai pravedė Sault Ste. Marie
lietuvių kapelionas kun. Augustinas
Sabas, sutraukė daug tautiečių iš
Sudburio ir apylinkės. Lietuvišką
kleboniją šiemet išlaikė J. M. Kriaučeliūnai ir M. A. Pranekūnai. Pas
pastaruosius buvo suruoštos užbaigtuvės, kuriose dalyvavo ir artimieji

CANADIAN ART
MEMORIALS LTD
Skulptorius LOUIS TEMPORALE
(oficialus skulptorius prie Bank of Canada,
Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia ir
Archives Bldg.)

Atlieka įvairius kapų paminklų
akmens ir skulptūros darbus
Skambinti diena ir naktį!
176 Lakeshore Road West — Port Credit

Tel. CR 8-2757
Res. Louis Temporale CR 8-4529
Dabar yra pats geriausias laikas užsaky
mams, nes nesame priversti skubinti išpil
dvti užsakvmus. todėl galime daug atidHat
atlikti darbą savo dirbtuvėje.

(JAV dolerių pažymėjimai)
Jūsų giminės galės pasirinkti,
| KAS jiems patiks, KADA norės
J ir gaus daug DAUGIAU už juos.
Jūsų giminės galės tai patvirtin
ti. Daug tūkstančių asmenų jau
yra išsiuntę DOVANŲ PAŽY
MĖJIMUS sa o giminėms per I
INTERTRADE EXPRESS CORP.
Jų giminės parašė, kad buvo pa
tenkinti. Siunčiant pažymėjimus
neimamas joks mokestis už patarnavima jums, nei jūsų gimi
nėms, nes gauname nuošimtį už
darbą. Jei jūs dar nesate siuntę
DOVANŲ PAŽYMĖJIMŲ, pra
šykite mūsų NEMOKAMAI duo
damų katalogų su pilnomis in
formacijomis.
UŽSAKYKITE DABAR
TIK PER
INTERTRADE EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street,
New York, N.Y. 10010 U.S.A.
PRAŠYKITE MŪSŲ
NEMOKAMŲ KATALOGŲ

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE St., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton)
TeL 487-2147, vakarais 445-8955
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

Margis Drugstore
JOHN V. MARGIS, PhmJB.

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as

meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite

j

betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums
padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLĖS, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO
METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI
TEL. LE. 5-1944.
1

THE BEST MADE EVEN BETTER

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

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

Jvoirios medžiagos namų taisymams
Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
Grindų, lubų ir sienų plytelės
Atliekam vises statybos darbus Ir remontus

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

i

Leidinys apie Lietuvos girias
“Girios Aido” sukaktuvinis
numeris buvo išleistas 50
metų Lietuvos nepriklausomy-

partamento įsteigimo sukakčiai
paminėti. Redaktorius —. prof.
J. Kuprionis, techninis red. dipl.
miškų inž. V. žemaitis, šis nu
meris atspausdintas Italijoj, sa
leziečių spaustuvėj. Jo apimtis
— 128 psl., iliustruotas ir gra
žiai apipavidalintas dail. V.
Aleksandravičiaus- Buv. miškų
d-to dir. A. Rukuiža pateikia iš
samias žinias apie Lietuvos miš
kų 50 metų raidą, čia įdėtos vi-

nuotraukos. Gausų kruopščiai
surinktų žinių apie praeities ir
dabarties Lietuvos girias, medžio
išteklius ir ūkininkavimą jose.
Dipl. miškų inž. V. žemaitis na
grinėja istorinį
dokumentą
“1641 metų pietinės Lietuvos gi
rių ordinacija”. Lietuviai gali di
džiuotis, kad jau 1559 m. (tada
buvo aprašytos - inventorizuotos
Lietuvos karališkos girios), kai
dar niekur Europoj, nekalbant
apie Rusiją, nebuvo taip rūrėjo išleidusi miškams tvarkyti
taisykles.
Dr. Zenonas Prūsas nagrinėja
temą “Medienos panaudojimo
evoliucija ir ateities gairės”, sa
vo mintis pritaikydamas Lietu
vos miškams. Apie vieną trečdalį
Lietuvos miškų sudaro pušynai.
Kadangi jie auga smėlynuose ir
žemės ūkiui netinkamose žemė
se, tai jų plotai išsilaikys. Eg
lynai irgi užima tiek pat plotų,
bet jiems reikia drėgnesnių že
mių, kur taip pat gerai auga la
puočiai. Kaikurie jų, pvz. drebu
lė ar baltalksnis, auga 5 kartus
greičiau, negu eglė. Kylant po
pieriaus ir celiuliozės sunaudoji
mui, greitai augančios rūšys turi
geresnę ateitį.
A. Žemaitis, Vinco Žemaičio
sūnus, anksčiau dirbęs JAV
valstybės departamente, nuo
pernai metų rudens perėjo dirb
ti į Jungt. Tautų maisto ir že
mės ūkio org-ją Romoj. Tai svar
bi tarptautinė įstaiga, ir lietuvio

patekimas ten dirbti mums yra
labai džiugus. Jis šiame n-ry ap
rašo MAO įstaigą. J. Rauktys ra
šo tema “Lietuvoj augančių me
dienų augalų vardai”. J. Kuprio
nis aprašo kontraversinę a. a.
miškininko A. Kvedaro veiklą.
Atsitiktinių sutapimų dėka A.
Kv. buvo vertinamas bolševiki
nėje hierarchijoje- Būdamas pat
riotas lietuvis, jis gynė Lietuvos
miškų reikalus nuo Maskvos
drastiškų užmačių ir daugelį
miškininkų apgynė nuo sunaiki
nimo. A. Tenisonas aprašo “Kaip
okupacijos naikino Lietuvos miš
kus”. Prof. inž. St. Dirmantas —
straipsny “Ir aš buvai Lietuvos
miškininku” aprašo, kaip jis per
ėmė miškus iš vokiečių okupaci
jos po I pasaulinio karo. Toliau
eina pluoštas kronikinių žinių
apie dabartinius Lietuvos miš:
kus ir miškininkų veiklą, apie
JAV ir pasaulines miškų naujo
ves — metodus, atradimus. Pa
minima prof. A. Rukuižos 75
metų, sukaktis, A. Tenisono 70
metų sukaktis, mirusieji miški
ninkai. Pabaigoje aprašoma sėk
minga dipL miškin. Z. Dautarto
veikla sodybų apsodinime (land
scaping) ir nuosavame medely
ne.
Apie 300 nepriklausomoj Lie
tuvoj dirbusių miškininkų pasi
traukė nuo rusų bolševikų oku
pacijos ir išsisklaidė po visą pa
sauli. Dauguma apsigyveno JA
V. Tačiau tik keli iš jų išeivijoj
tepritapo dirbti savo specialybėj.
Dar Lietuvoj išugdytos tradici
jos ir pamėgimas savosios gam
tos — girių pasiliko tiek giliai jų
širdyse, kad jie ir išeivijoj tebe^
sijungia į savo org-ją — Lietuvos
Miškininkų Sąjungą Išeivijoj su
centru Čikagoj. Jos pirmininku
yra V. žemaitis. Sąjunga leidžia,
nors ne visai reguliariai, miškų
žurnalą “Girios Aidas”. Kas no:
rėš daugiau sužinoti apie praei
ties ir dabarties Lietuvos girias
ir kas jose vyksta, galės rasti šia
me žurnale. Administratoriaus
adresas: P. Norkaitis, 2835 W.
Pershing Rd., Chicago, Ill.,
60632, USA. Minėto nr. kaina
$1.50.
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Lietuviška opera pakeliui į sceną

Pasikalbėjimas su 1torontiečiu, vairuojančiu Čikagos lietuvių operą
Šiuo metu Čikagos lietuvių operos Klausant ši kursą per trejus metus, jai. Gal tai daugiau prabanga,
sambūris yra pasinėręs XII sezono jo pareiga buvo dainuoti universite negu šių dienų būtinybė?
darbe, kuris bus apvainikuotas pir to chore. Radęs laisvo laiko, dalyva
— Man atrodo, kad opera at
mosios išeivijoje kompoz. J. Gaidelio vo ir lietuvių kultūrinėje veikloje, lieka tikrai nemažą meninę bei
sukurtos “Danos” operos (libretas St. labiau įsijungdamas j sceninius pa kultūrinę funkciją lietuvių gyve
Santvaro) premjera ir spektakliais. statymus. Persikėlęs Į Čikagą, 1963 nime. Antra, juk mes auginame
Premjera Įvyksta balandžio 12 d., o m. įstojo į Čikagos lietuvių operos žmones, kurie turi talentus mu
kiti spektakliai —13, 19 ir 20 d. d. chorą ir iki šių dienų jame tebedai- zikoje, o be operos kur jie pasi
Marijos Augšt. Mokyklos salėje. Šiais nuoja. žengdama į XII darbo sezoną, reikštų? Paimkime pianistą A.
metais Čikagos lietuvių operos valdy opera visuotiniame narių susirinkime Vasaitį, visą eilę jaunesniųjų
bos pirm, yra ALFREDAS KULYS, praėjusį pavasarį jį išrinko valdybon, merginų, kurios šiuo metu ypač *
ilgesnį laiką gyvenęs Toronte, o vė o šį — pirmininku. Iki šiol tas parei smarkiai studijuoja dainavimą.
liau persikėlęs į Čikagą.
gas per 10 metų ėjo Vyt. Radžius, o Tai vis operos išaugintas prie
Kovo 23, nors ir sekmadienis, Lie praėjusiais metais — inž. V. Juška.
auglis. Augindami naujus talen
tuvių operos nariams buvo sunkaus
— Kokios apimties yra operos tus, juk mes stengiamės išlaikyti
darbo diena. Nuo 1 v. iki 5 v. p. p. valdybos pirmininko darbas? — ir savo sambūrio tęstinumą ateitruko bendra “Danos” repeticija, po paklausiau Alfredą Kulį, kurį čiai.
to operos valdybos pirmininkui rei pažįstu nuo jo gimnazijos dienų
kėjo Į aerodromą nuvežti režisorių P. 1946 m. V. Vokietijos tremtinių
Maželį, kuris paskutiniu metu kiek stovyklose.
vieną savaitgalį iš Klevelando at
— Tai viso operos technikinio
skrenda “Danos” repeticijoms. Kitas darbo koordinavimas. Taip pat
skrajojantis žmogus yra “Danos” di valdybos posėdžiai ir jų pravedirigentas maestro A. Kučiūnas, kuris mas, rūpestis, kad kiekvienas
gyvena Seattle mieste, tolimoje valdybos narys atliktų jam pa
Washingtono valstijoje.
vestą darbą; su valdybos nariais
teatro kritikui Mikalojui LeikiVėlai sekmadienio vakare Operos apsprendimas įvairių išlaidų,
nui. Jis, žinoma, negali visiškai v-bos pirmininką suradau jo namuo
paneigti Stalino psichopatinio se, apsuptą žmonos (buv. Reginos taip pat atskirų parengimų, kaip
žiaurumo, prašokusio žmogišką Mickevičiūtės), su kuria jis sukūrė operos balius ar Naujų Metų su
sias ribas, pripažįsta, kad pjesės šeimą 1955 m. Toronte, ir dviejų duk tikimas, organizavimas. Bet, sa
kyčiau, pats svarbiausias daly
leitenantas buvo neteisus, o po relių.
to kimba autoriui į kudlas. Pa Ką pirmininkas veikė Toronte? Jis kas — išlaikyti darnumą tarp
grindinis kritiko argumentas — ten gyveno nuo 1951 iki 1962 m. ir valdybos ir choro narių. Reikia
rašytojams nevalia didvyriais Toronto universitete studijavo huma pajusti, ko choro nariai nori ir, Airreaas Kulys, Čikagos lietuvių
vaizduoti žmones, kurie nesilai nitarinius mokslus; kaip šalutinę ša kiek įmanoma, tfti-Įvykdyti.
operos valdybos pirmininkas
ko karinės drausmės statuto. ką buvo pasirinkęs muzikos istoriją.
— Ar valdyba gyvena su šia
Tokiais šioje “Lakštingalų nak
diena, ar planuoja ką nors ir at
— Ar yra pavojų, kurie galėtų
tyje” yra ne tik dezertyras P.
eičiai?
lietuviu operą ateityje sužlugdy
Jaunimo žodis nr. 1, sausis. Vokie
Borodinas, bet ir jį nuo Sibiro
—
Programa
yra
planuojama
ti?
išgelbėjęs pulkininkas, kuriam tijos lietuviškojo jaunimo laikraštė trejiem metam į priekį. Ateityje
— Pajėgių meno vadovų, solis
sąžinė svarbesnė už generolo lis, leidžiamas VLB jaunimo sekcijos pramatome, kad bus pastatyta
ir
rėmėjų.
Redaguoja
G.
Bauras,
K.
įsakymą. Kritikas N. Leikinas
viena kita klasikinė pasaulinių tų, choristų ateičiai turime.
užmiršta, kad tokios logikos lai Brazaitienė ir V. Brazaitis. Atskiro kompozitorių opera, o po jų vėl Dėlto ir nesibaiminame. Bet rū
kėsi vokiečių naikinamųjų dali numerio kaina DM 0.50. Redakcija jieškosime lietuviškos, šių deta pestį kelia lėšos. Be rėmėjų ope
nių kariai, žudę nekaltus žmo jieško ne tik bendradarbių, skaity lių plačiau negaliu dar atverti, rų pastatyti jokiu būdu neįma
nes, ir kacetų prižiūrėtojai, mo tojų, bet ir finansinės paramos. Ad nes pirma valdybos planus turės noma. štai kad ir artėjančios
teris ir vaikus lazdomis viję į resas: K. Brazaitis, 6900 Heidelberg patvirtinti choras. Tik noriu pa “Danos” sąmata siekia $35.000
dujų kameras prie rūkstančių 1, Postfach 201, W. Germany.
brėžti, kad pasirinkdami reper išlaidų. Ketvirtį šios sumos bū
Lietuvių
Dienos
nr.
1,
sausis.
Gau

krematoriumų. Jų šūkis buvo
tuarą ateičiai artimai bendradar- tinai turi padengti mecenatai bei
siai
iliustruotas
mėnesinis
žurnalas
“Befehl ist Bfehl” — laikyki
biaujam su meno vadovais bei rėmėjai, nes, išpardavus net ir
lietuvių
ir
anglų
kalbomis.
Vyr.
red.
visus bilietus, dar pritrūksta
mės įsakymo! Pokariniuose teis
solistais.
—
Bernardas
Brazdžionis,
leidėjas
$8—10.000, kuriuos reikia su
muose tokia logika ju neapsau
— Iš pokalbio atrodo, kad dir rinkti aukomis, šiais metais
—
Anthony
F.
Skirius.
Metinė
pre

gojo nuo kartuvių kilpos, vk
numerata — $8 betkuriame pasaulio bat tikrai demokratiškai?
džiaugiamės, kad rėmėjai auko
— Taip, dirbam visiškai de ja dar didesnes sumas. Mums
krašte. Šio numerio didžioji dalis
Atsiųsta paminėti skirta I lietuvių teatro festivaliui mokratiniu — parlamentiniu būtų ypač miela, jei operos rė
Akiračiai nr. 1, sausis. Atviro žo Čikagoje. Adresas: 4364 Sunset Blvd., principu. Esam ne politinė, bet mėjų šeima apimtų ne tik Čika
kultūrinė organizacija, ir mūsų gą, bet ir. kitas JAV ir Kanados
džio mėnraštis. Šio numerio redak Hollywood, Cal. 90029, USA.
toriai — D. Bielskus, K. Drunga, R.
50 LIETUVOS NEPRIKLAUSO pagrindinis tikslas parodyti vp lietuvių kolonijas. Tuomet mes
Mieželis, L. Mockūnas, dr. T. Re- MYBES ATKŪRIMO IR 717 METŲ suomenei dainavimo meną lietu drąsiai galėtumėm rengti išvy
meikis, dr. Z. Rekašius, dr. R. Slia- KARALYSTĖS ĮSTEIGIMO MINĖJI viškai.
kas į kitas, kartais ir žymiai ma
— Kokia Jūsų nuomonė apie žesnes, lietuvių kolonijas be
žas, grafika — dail. A. Kurausko. MAS, Čikaga, 1968. II. 18. ALTos
Metinė 10 numerių prenumerata: Čikagos skyriaus — Čikagos Lietuvių buvusias valdybas, kurių nariai nuostolių iš jų pusės, skleidžiant
JAV — $5, kitur — $6. Adresas: Tarybos — rengto jubilėjinio minė taip pat visu nuoširdumu dirbo? lietuviškos operos meną kuo pla
— Buvusių valdybų pirminin čiausiai. Tad dar kartą norėčiau
6821 So. Maplewood Ave., Chicago, jimo leidinys, kuriame pateikiama
kai
bei nariai atliko tikrai dide pabrėžti, kad operą gali pražudy
Ill. 60629, USA.
eilė sveikinimų, programa, kompoz.
Mitteilungen aus baltischem Le- Juliaus Gaidelio ir poeto Stasio lius darbus, ir kiekvienas dabar ti tik lėšų stoka. Tokį smūgį jau
ben Nr. 4, Dezember 1968. Baltie- Santvaro kantatos ‘‘Kovotojai” teks tinės valdybos narys bei choris turėjom po “Gražinos”. Ačiū
čių žurnalas vokiečių kalba. Leidė tas. Didžioji leidinio dalis skiriama tas tai įvertina su nuoširdžia pa nuoširdžiai lietuvių visuomenei
Atminkime, kad ir jie — po to smūgio dar atsikėlėm.
jas — Baltische Gesellschaft in Čikagos Lietuvių Tarybos veiklai at garba.
Deutschland. Prenumeratas 10 DM žymėti. Kalbą taisė J. Masilionis, dirbo be jokio atlyginimo, o dar Bet jei ištiks antras panašus
($2.50) priima šios draugijos sekr. viršelis — Antano Beieškos. Redak bo ir širdies įdėjo tikrai daug.
smūgis, vargu ar bepajėgsime
Adam Gruenbaum. 8 Muenchen 15, toriai nepažymėti. Spaudė M. Mor
— Atrodo, kad opera nėra bū atsistoti.
Lessingstr. 5, W. Germany.
kūno spaustuvė Čikagoje.
tina išeivijos lietuvių egzistenci— Kur glūdi lietuvių operos
stiprybės pagrindas?
— Begaliniame choro narių
darbštume. Choristų nuopelnai
spaudoje bei visuomenėje gal
mažiausiai linksniuojami, bet jie
savo kruopščiu darbu bei entu
ziazmu tikrai uždega visus kitus
didelio bei sudėtingo operos
laikrodžio sukėjus. Valdyba
taip pat tikrai darbšti ir entu
ziastinga. Atsakydamas į šį klau
simą, dar kartą noriu pabrėžti:
opera tol gyvuos, kol žmonės ją
rems.
— Ką galit pasakyti apie artė
jančią “Danos” premjerą ir ar
numatote gastroles kitose lietu
vių kolonijose?
— Kai buvau išrinktas Čika
gos lietuvių operos valdybos pir
mininku, “Dana” jau buvo nu
spręsta statyti. Man beliko tik
in
vadovauti ar, geriau pasakius,
koordinuoti techniškuosius pa
statymo darbus. Jei nebūtume
tikėję į “Daną” kaip rimtą muzi
kinį kūrinį, nebūtumėm ryžęsi
ją visuomenei pristatyti. Į gast
roles su “Dana” mielai vyktumėm šį pavasarį, bet do vasaros
atostogų jau bus pervėlu, nes ta
Konodos lietuvių mokytojų suvažiavime Toronte. Kairėje mokytoja J. Juknevičienė kalba apie
da kibsime ruoštis naujajai busi
priešmokyklinį vaikų auklėjimų, dešinėje — jauniausia mokytoja J. Kuraitė, dirbanti Windsor©
mojo sezono operai.
lietuvių šeštadieninėje mokykloje
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MEILĖ LAKŠTINGALŲ NAKTĮ
Maskvos Majakovskio teatre
rež. Jefimas Tabačnikovas pasta
tė kontroversinę Lenino premi
jos laureato Valentino Ježovo
pjesę “Lakštingalų naktis”, vaiz
duojančią pokarinius Įvykius so
vietų kariuomenės dalinių oku
puotame Vokietijos miestelyje.
Pagrindiniai veikėjai yra kariai
ir karininkai, bet iškeltoji prob
lema primena Stalino teroro lai
kus, kai buvo nesiskaitoma su
žmogaus laisve bei jo teisėmis.
“Lakštingalų nakties” turinį
atskleidžia “The New York Ti
mes” žinių tarnybos spaudoje
paskleistas rašinys. Raudonosios
armijos karys Petras Borodinas,
iki ausų įsimylėjęs į vokietaitę,
tampa dezertyru. Jį ir jo mylimą
ją suradęs Itn. Federovskis, ku
ris, matyt, yra politrukas, nori
nušauti merginą, bet jo ranką už
laužta pabėgėlis. Supykęs ant
įsimylėjusio kareivio, Itn. Fe
derovskis jį apkaltina didžiąja
politine nuodėme — Sovietų Są
jungos išdavimu, nors iš tikrųjų
tai buvo tik eilinė meilės avan
tiūra, nieko bendro neturinti su
politika. Salėje kilusi žiūrovų
reakcija liudija, kad ši scena
jiems priminė tuos laikus, kai
nanašūs apkaltinimai buvo rea
laus gyvenimo kasdienybė.
Žiūrovai ima ploti, kai majo
ras paklausia Itn. Federovskį:
“Kodėl tu nori sunaikinti vaiki
ną?” Su primestu kaltinimu ne
nori sutikti ir pulkininkas — P.
Borodino likimas atsiduria ge
nerolo rankose. Nors jam atro
do. kad Itn. Federovskis nėra
visiškai teisus, tačiau generolas
visdėlto pritaria politrukui. Su
tokiu sprendimu nesutinka pul
kininkas, apkasuose užgrūdin
tas karys. Savo iniciatyva jis
imasi priemonių, kad P. Borodi
nas būtų išleistas iš daboklės ir
būtų garbingai demobilizuotas
kartu su kitais dalinio vyrais. Į
adjutanto klausimą, kodėl jis
laužo tiesiogini savo viršininko
įsakymą, pulkininkas atsako:
“Lengva pasiteisinti, kad nieko
šiam vyrui negalima padėti,
lengva i visą reikalą numoti
ranka. Jeigu taip padarysi vie
ną kitą kartą, nebeliks nieko
švento, nieko brangaus, žmogus
negali gyventi be idealų. Ne,
žmogus negali...”
Pjesė baigiama Sovietų Sąjungon laisvu karo veteranu
grįžtančio P. Borodino atsisveifanimu su Vokietijoj oaliekama
mylimąja. Jos paskutinieji žo
džiai yra malda: “Viešpatie, tu
matei viską. Dieve, Dieve, Die
ve! Suteik mums malonę, kad
žmonės nežudytų vieni kitų mū
sų žemėje!”
Nuo pat premjerinio spektak
lio pjesė “Lakštingalų naktis”
susilaukė didelio maskviečių
dėmesio prieš Staliną nukreipi
ta autoriau^ V. Ježovo linija, ku
ri. be abejonės, nepatinka sta
lininkams. Savaitraštis “Literatumaja Rosija” visą puslapį
paskyrė konservatyvių pažiūrų
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VI. Ramojus

UETUVIŲ BENDRUOMENĖS RoChester, N.Y., apylinkės valdyba gegūžes pradžioje surengs solistų Dai
vos Mongirdaitės ir Leono Baltraus
arijų bei dainų koncertą.
A< ŠKĖMAI pagerbti akademija
rengiama š.m. gegužės 4 d., sekma
dienį, 3 v. p.p., Detroito Lietuvių Na
muose, 3009 Tillman St. Programo
je: 1. įvadas — A. Škėmos kūrybos
žodinė interpretacija; 2. autorius ir
jo kūryba (J. Kiznio žodis); 3. A.
Škėmos kūrinių ištraukos: “Balta
drobulė” — žodinė interpretacija,
“Šventoji Inga”, inscenizuota vieno
veiksmo drama (režisuoja J. Pusdešris), “Čelesta” — žodinė interpre
tacija, “Živilė” — draminės legen
dos III v. (režisuoja D. Juknevičiū
tė). Režisorių padėjėja — Danutė
Jankienė, scenos apipavidalinimas —
Vytauto Ogilvio, garsų efektai ir ap
švietimas — Algio Plečkaičio. Ren
gia akademijos komitetas Detroite.
VINCĖ JONUSKAITĖ LESKAITIENĖ, lietuvių operos teatro vetera
nė, lankėsi Muzikologijos Archyve Či
kagoje. Prof. J. Žilevičius 3.600 pėdų
ilgio magnetofono juoston įrašė pa
sikalbėjimą, atskleidžiantį jos bio
grafinius duomenis ir atsiminimų
pluoštą apie Kauno operos teatrą.
NAUJOSIOS ANGLIJOS BALTIEČIŲ DRAUGIJOS XIII koncertų se
zoną užbaigė Bostono Jordan salėje
kovo 14 d. surengtas soprano Dai
vos Mongirdaitės rečitalis. Fortepi
jonu palydima Myron Press, solistė
atliko eilę Gruodžio, Jakubėno, Pergolesi, Mozart, Brahms, Duparc, Ra
vel, Leoncavallo kūrinių, atsisakyda
ma populiarių operinių arijų. Kon
certas buvo skirtas 1968 m. rugpjū
čio 3 d. mirusios Baltiečių Draugijos
rėmėjos a. a. Onos Gegužienės atmi
nimui.
ALVUDO VAIKŲ TEATRAS Či
kagos Jaunimo Centre .kovo 23 d.
atskleidė uždangą penktai premje
rai, kuria šį kartą buvo Anatolijaus
Kairio 3 veiksmų eiliuota pasaka
“Du broliukai”. Spektaklį režisavo
buvęs Kauno dramos teatro aktorius
Alfas Brinką, talkinamas Aldonos
Sobieskienės, kuriai tenka rūpintis
mažųjų aktorių priežiūra ir draus
me. Dekoracijas sukūrė dail. Juozas
Kiburas, drabužius — dail. Jonas
Narukynas, muziką — kompoz. Juo
zas Bertulis, šokius — baletmeiste
ris Simas Velbasis.
KOMPOZ. BRONIAUS BUDRIŪNO vadovaujamas Los Angeles Šv.
Kazimiero parapijos choras rekolek
cijų užbaigai surengė religinį kon
certą. kuriame buvo atlikta prancū
zų kompozitoriaus C. Dubois orato
rija “Septyni Kristaus žodžiai”. Cho
rui talkino solistai Birutė Dabšienė,
Antanas Pavasaris ir Rimtautas Dabšys. Vargonais grojo Montvydas
Preikšaitis.
LITERATŪROS IR DAINŲ VA
KARĄ balandžio 20 d., 3 v. p. p.,
Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos
salėje rengia LVS “Ramovės” sky
riaus valdyba. Vytauto Volerto pa
ruoštą dailiojo žodžio ir dainų pynę
“Margais takais keliauja žodis” at
liks jaunosios kartos menininkai iš
Filadelfijos — Vytautas Volertas,
Dalia Jakienė, Virginija Majauskienė, Bronius Balčiūnas ir sol. Ona
Pliuškonienė. Vakaro pelnas skiria
mas “Kario” žurnalui.
ČIKAGOS LIETUVIŲ RADIJO
programa “Margutis” ruošiasi pa
statyti Juozo Gruodžio baletą “Jūra
tė ir Kastytis”. Premjera numatoma
Toronte, nes choreografija ir šokė
jais rūpinasi Toronto universiteto
modernaus šokio fakulteto vadovė
Birutė Vaitkūnaitė-Nagienė. Spek
takliai čikagiečiams — gegužės 17—
18 d. d. Marijos Augštesniosios Mo
kyklos salėje. Baleto orkestraciją
paruošė čikagietis kompoz. Darius
Lapinskas, kuris į pastatymą įjungs
dainą ir žodį, baleto šokėjus papil
dydamas aktoriais bei dainininkais.
MONS. DR. JONAS BIČIŪNAS ke
tina atvykti į JAV š. m. rugsėjo - spa
lio mėnesiams. Kviečiamas sutiktų
š^aitvti paskaitas šiomis temomis: 1.
Dešimtmetis Bažnyčios atsinaujini
mo ženkle (1959—1969); 2. Lietuvis
Aniochijos patriarchas, 25 metus
apaštališkas delegatas (nuncijus) In
dijoje ir Ceilone; 3. Vysk. M. Valan
čius, Lietuvos rezistencijos vadovas,
jo 120 m. nominacijos Žemaičių vys
kupu proga: 4. Lietuva 16 š. antroje
pusėje, pagal naujai atskleistus doku
mentus; 5. 400 metų sukaktis nuo jė
zuitų įkurdinimo Lietuvoje; 6. Vil
nius, Lietuvos sostinė, pagal lenkų
šaltinius ir literatūrą; 7. Ar galimas,
naudingas ir reikalingas šiandien dia
logas su lenkais? 8. Slavų apaštalų šv.
Kirilo vienuolikos šimtmečių sukaktis
ir Rytų Bažnyčia ekumeninio sąjūdžio
perspektyvoje; 9. Katalikų jaunimo
globėjai ir jų idealai šiandien, jų
400 metų mirties jubilėjaus proga.
Besidomintieji gali rašyti: Mons. J.
Bičiūnas, Via Zucchelli 12, 00187 Ro
ma, Italy.
NAUJĄ DAINŲ RINKINĮ suau
gūsių ir lituanistinių mokyklų cho
rams, gavusi JAV LB centro valdy
bos pritarimą, planuoja išleisti IV
dainų šventės rengėjų muzikinė ko
misija. Lietuviai kompozitoriai pra
šomi siųsti dar neišleistas dainas
vaikų chorams iki š. m. birželio 1 d.,
suaugusių chorams — iki š. m. rug
pjūčio 1 d. komisijos pirm. muz. Pet
rui Armonui, 4538 So. Hermitage
Ave., Chicago, IM. 60609, USA Kom
pozitoriai taipgi raginami sukurti ir
naujų dainų. Už rinkinyje panaudo
tas dainas bus mokami honorarai pa
gal turimus finansinius išteklius.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
SU KOMPOZ. DARIAUS LAPINS
KO biografija ir kūryba skaitytojus
supažindina muzikologo Vytauto
Landsbergio straipsnis “Jieškom
protėvių žemės”, paskelbtas “Kultū
ros Barų” 1968 m. 12 nr. Iš pasku
tiniųjų D. Lapinsko kūrinių V.
Landsbergis mini “Mergaitės dalią”,
“Ainių dainas”, operą “Lokys”, kan
tatas “Mirusiems mūsų mylimiems”,
“Karalius Mindaugas”, operą “Ma
ras”. V. Landsbergis rašo: “Dvi pa
starosios kantatos ir “Maras”, įkūny
tas totalinio teatro priemonėmis, at
skleidė Lapinsko talentą bei polinkį
kurti ne tik muziką teatrui, o tiesiog
savąjį teatrą. Lapinskas čia ir dra
maturgas, ir dirigentas, ir režisie
rius. Bet pirmiausia vis dėlto —
kompozitorius. “Mindaugo” partitū
ra — ne vien “ilustrata”, bet ir pui
kiai organizuotas, atseikėtas, ryškus
dramatinės muzikos veikalas, kurio
būtų įdomu klausytis ir iš plokštelės...” V. Landsbergis konstatuo
ja: “Jei susidomėtų šiuo veikalu mū
sų muzikiniai kolektyvai, būtų įdo
mu išgirsti “Mindaugą” ir Lietuvo
je... ”

PROF. JURAS POŽĖLA Vilniaus
puslaidininkių fizikos instituto di
rektorius, išvyko į JAV. Amerikos
Fizikų Draugijos pakviestas, jis skai
tys pranešimus mokslinėje konferencijoje puslaidininkių nestabilumo
klausimais. Tai yra antroji prof. J.
Požėlos viešnagė JAV. Jam jau yra
tekę skaityti paskaitas žymiausiuose
amerikiečių universitetuose ir moks
linio tyrimo centruose. JAV taipgi
vieši puslaidininkių fizikos institu
to sektoriaus vadovas Algirdas Ši
leika.
NAUJĄ LIETUVIŠKĄ FILMĄ
“Kai aš mažas buvau” sukūrė rež.
A. Araminas, scenarijaus autorius I.
Meras, dailininkas A. Ničius ir ope
ratorius D. Pečiūra. Pagrindinį vaid
menį atlieka Linas Kriščiūnas. Šis
filmas esąs lyrinis pasakojimas apie
pirmąją meilę, jauno žmogaus kovą
su savimi, kad, susidūręs su aplinka,
neprarastų savo asmenybės.
KOMPOZ. VYTAUTO KLOVOS
naujosios operos “Amerikoniškoji
tragedija” premjerą ruošia Rygos
akademinis operos ir baleto teatras.
Libretą šiai operai pagal amerikie
čio rašytojo T. Dreizerio romaną yra
sukūręs Jonas Mackonis. Pagrindi
nius vaidmenis atliks žymiausi lat- .
vių dainininkai: Klaido — Milano La
Scaloj tobulinęsis tenoras Janis Zabers, Robertos — Laima Anderson,
Sondros — Vera Davidone. Spektak
lio režisierius — Karlis Liepa, daili
ninkas — E. Verdaunis, dirigentas—
J. Lindbergas, chormeisteris — H.
Mednis. Operos premjera turėjo
įvykti balandžio pradžioje, bet darbą
sukliudė dainininkų susirgimai. V.
Klova “Amerikoniškąją tragediją”
sukūrė Rygos operos teatrui, pabrėž
damas lietuvių ir latvių muzikinius
ryšius, seną draugystę su vyr. rež.
Karliu Liepa. Vilniuje buvo pasta
tytas latvių kompoz. R. Grynblato ba
letas “Rigonda”, Rygoje rampos
šviesą išvydo J. Juzeliūno baletas
“Ant marių kranto.” Dabar bus pa
sikeista lietuviškomis ir latviškomis
operomis.
BULGARŲ DRAMATURGIJOS
FESTIVALYJE premiją laimėjo rež.
S. Ratkevičius už Peičo Mančevo
“Zuikių mokyklos” pastatymą Kau
no lėlių teatre. Premija taipgi bu
vo paskirta rež. V. Lincevičiui už to
paties autoriaus pjesės “Pasaka apie
keturis dvynukus” pastatymą Lenin
grado V. Komisarževskos teatre.
KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRE
žiemos darbų parodą surengė skulp
torės V. Skirgailaitės vadovaujama
Dailininkų Sąjungos Klaipėdos sek
cija, kurią sudaro Palangoj, Šilutėj
ir Klaipėdoj gyvenantys dailininkai.
Šiemetinėje parodoje dalyvavo 16
dailininkų su 60 darbų. Dėmesio
centre buvo Ž. Jonuškaitės dekoraty
vinė skulptūra “Saulytė”, V. Skir
gailaitės šamoto darbai “Prabudi
mas”, “žaidimas”, “Vyras”, E. Augaitytės šamoto portretai “Mergai
tė”, “Žiema”, D. Jefremovo skulptū
ra “Amžininkas”, M. Narbuto “Tėvo
portretas”, A. Rozmantaitės terako
tinė skulptūra “Atsisveikinimas”, P.
Balčiaus kalto vario dekoratyvinės
plokštės. Grafikai atstovavo V. Jaksčio “Medžiai”. “Peizažas su žuvimis”,
monotipija “Pavasaris”, “Afrikietė”,
tapybai — E. Malinausko “Klaipė
da”, “Architektės portretas”, ikonų
technika sukurti P. Kozmino darbai
“Mąstytojas”, “Suvirintojas”, E. Jo
nušo pastelės ir temperos peizažai
“Karaimų kapinėse”, “Radzinio ra
ge”, A. Gabrilaičio darbai, G. Oškinytės akvarelės. E Pleškytė buvo iš
stačius! kilimėlius “Gėlės”, “žiemos
fantazija”, S. Petreikienė — kilimė
lį “Medžiai”.
LIETUVIŠKĄ MUZIKINĮ FILMĄ
“Rūta žalioji” Vilniaus televizijai
sukūrė rež. V. Dabašinskas ir ope
ratorius R. Tamariūnas, talkon pa
sikvietė liaudies dainininkus ir mu
zikantus. Filmas — etnografinio po
būdžio, atskleidžiąs senąsias lietuvių
liaudies dainas bei su jomis susiju
sius vaizdus, kaip pvz. jojimas nakti
gonei!, grėbėjos, pabaigtuvės, rauda
senose kapinėse, senelės daina ranki
nių girnų ūžesyje. Baigminiai kad
rai nuo senovinio piliakalnio žiūro
vui pateikia Dzūkijos kalvas ir mė
lynus vandenis.
V. Kst

1

Ateitininkų žinios

MANIM MART

vus ir visus tautiečius.
Ateitininkų šventė — balandžio 19-

Tel RO 2-8255
kamb 1-me augšte. vandens alyva
šildymas, Extra kambarys rūsyje i

BABY POINT — JANE $4 900 įmo

kėti, tik 8 metų senumo, mūrinis 6
kb. namas su privačiu įvažiavimu,
moderni virtuvė ir vonia, 6% ilsaskola, už mėnesio salima už
imti.
WESTON — JANE. 5 kambarin at
skiras mūrinis (bungalow) namas
sn garažu ir ivažiavimn. įrengtas
rūsvs. Prašoma kaina $25 900 įmo
kėti ame $4.000. Arti susisiekimo ir
krautuvių.

BLOOR — CLENDENAN.

$9.000 {mokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je. abu butai po 2 miegamus, platus
jvažiavimas. 2 mūriniai garažai,
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
|

NEW TORONTO.
I
RUSHOLME RD. — COLLEGE, $15.000 Įmokėti, 6 butų apartmenti-

$10.000 įmokėti. 12 dideliu kamba
riu. atskiras mūrinis namas su ga
ražu ir privačiu įvažiavimu D’dplis
skhmas. 3 virtuvės. 2 prausyklos.
Gproę naiamos.
PRINCE EDWARD Drive-Berrv Rd.
4 butai po 2 miegamuosius: $25.000
įmokėti, 14 metu senumo. 4 garažai,
vandens alyvos šildymas. Pirma sko
la tik iš 5% ir ilgam laikui.

nis pastatas, privatus įvažiavimas, j
vandens alyva šildymas, arti krau-1
tuvių ir susisiekimo, viena atvira ‘
skola balansui. $7.500 metinių paja- i
mų, geras išnuomavimas.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255
Namų telef. 766-8479
P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turime
naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

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

Moka:
už depozitus - 51/4%
už šėrus
1968 m. išmokėta 53A%

Sekm. 9.30-1

PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI

VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ

$2.000 gyvybės drauda nemokamai ,

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.
REALTOR

1072 Bloor Str. W.

Nuotr. B. Tarvydo

SPORTAS

S. JOKŪBAITIS

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

1611 Bloor St. W.

SPORTAS LIETUVOJE
Sov. Sąjungos krepšinio pirmeny
bėse — Kauno Žalgirio krepšininkai
įveikė Maskvos Dinamo 76:71, bet
vėliau pralaimėjo tai pačiai Dinamo
75:92 ir Rygos A. S. K. 82:85. Nežiū
rinti šių pralaimėjimų, Žalgiris dar
laikosi II vietoje.
Į Sov. Sąjungos rinktinę pakviesti
sklandytojai: S. Sudeikytė, R. Gar
mutė, V. Žukas, A. Beržinskas, V.
Sliumba ir K. Cicėnas. Taip pat pa
kviesti augštojo pilotažo meistrai J.
Kavaliauskas ir P. Vinickas.
Stalo teniso baigminėse pirmeny
bėse Baku mieste dalyvauja 9 lietu
viai. Kol kas pasekmės vidutiniškos.
Bokso pirmenybėse svarių laimėji
mų nepasiekta. Geriausiai pasirodė
J. Juocevičius, pasiekęs ketvirtbaigmę.

VYČIO ŽINIOS
G. Kerniūtė dalyvavo plaukymo
rungtynėse Pittsburge: 100 jardų
plaukime nugara laimėjo II vietą
(1:05.2 sek.); 200 jardų plaukime nu
gara laimėjo I vietą (2:21,4). Ji taip
pat pat buvo pakviesta į Ontario
rinktinę plaukimo rungtynėms tarp
Kvebeko, Pittsburgo ir Ontario, šios
rungtynės įvyks balandžio 5 d.
V. Nešukaitytė balandžio 14 d. lėk
tuvu per Montreal! išskrenda į Miun
cheną, kur atstovaus Kanadai pasau
lio stalo teniso pirmenybėse.
Krepšinio treniruotės Prisikėlimo
salėje bus balandžio 1 ir 8 d. Vėliau
jų nebebus. Baigdami treniruotes,
nuoširdžiai dėkojame Tėvams pran
ciškonams ir Prisikėlimo parapijai
už leidimą treniruotis lietuviškoje
aplinkoje. A. S.

rungtynių, baigmę pasiekė be pusbaigmių rungtynių. Mergaitės B II,
neatvykus St. Leo komandai, pusbaigmių rungtynes laimėjo be žai
dimo; mergaitės B I pusbaigmių
peržaidime nugalėjo Corpus Christi
24:23 ir 31:26. Komandoje B I žai
dė: R. Girdauskaitė 10, 13, L. Mačionytė 10, 7, R. Bukšaitytė 2, 3, D.
Kiškūnaitė 2, L. Simanavičiūtė, D.
Kairytė 5 ir V. Gataveckaitė 4. Baig
minėse .rungtynėse, kurios prasidės
po Velykų žais: merg. A su Vyčiu;
merg. B I su merg. B II ir merg.
D su St. Edwards.
Kanados sporto apygardos krepši
nio pirmenybės vyrų klasėje įvyks
balandžio 26-27 d.d. Dalyvaus: Montrealio Tauras, Hamiltono Kovas, To
ronto -Vytis ir Aušra. Prieauglio kla
sių pirmenybės įvyks balandžio 19-20
d.d., užbaigiant KLK lygos rungtynes.
KLK lygoje dalyvauja: Londono
Tauras su jaunių A komanda, Ha
miltono Kovas su jaunių A ir B,
Toronto Vytis su jaunių A, B ir D
ir Aušra su jaunių A. B, 2C ir D.
Mergaičių pirmenybės įvyks balan
džio 19 ar 26.
Š. Amerikos krepšinio pirmenybė
se balandžio 12-13 d.d. Klevelande
Aušra numato dalyvauti su vyrų,
jaunių A, jaunių B ir mergaičių A
komandom.

Delhi - Tillsonburg

NAUJA VALDYBA. KLK Moterų
Draugijos Delhi skyrius metiniame
susirinkime kovo 16 d. išrinko valdybon šias nares: E. Augaitienę, J.
Žiogienę, E. Ąugustinavičienę, A.
Ratavičienę, E. Kairienę; revizijos
komisijon: O. Šiurnienę, R. Augustinavičienę. Prieš susirinkimą vi
AUŠROS ŽINIOS
Visos 4 Aušros mergaičių koman siems lietuviams V. Garnelienė ro
dos pateko į CYO lygos peržaidimų dė šviesovaizdžių iš kelionės po Ita
baigmę. Mergaitės A ir D. nepralai liją, Vokietiją ir Austriją, duodama
mėjusios nė vienų reguliarių lygos paaiškinimų. Kor.

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
skola.
PARKDALE, trys atskiri butai, 13 kambarių, naujos statybos, moder
niai įrengtas namas. Gražūs ir skoningai išdekoruoti kambariai, dide
lės nuomos pajamos. Dvigubas mūrinis garažas ir platus privažiavimas,
arti krautuvių ir prekybos centru. 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
su maždaug $10.000 įmokėjimu.
HIGH PARK — BLOOR, 8 kambariai per du augštus. naujos statybos
namas. Idealus didesnei šeimai, arba nuoonojimui. 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 NAMAI PARDAVIMUI.

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
BATHURST — ST. CLAIR, $10,000 įmokėti, mūro, atskiras, 10 kam
barių dvibutis (dupleksas), 2 šildymo krosnys ir du atskiri įėjimai,
du rūsiai. Prašoma kaina $32.000, liks viena atvira skola.
NUO TORONTO 135 MYLIOS 211 akrų ūkis, 30 akrų ežeras, 50 akrų
dirbamos žemės, o kita dalis apaugusi įvairiais medžiais. Žiemą ir va
sarą geras susisiekimas. Prašoma kaina $16,000.
ST. CLAIR — CHRISTIE, $7,000 įmokėti, mūro, atskiras, pirmame
augšte 5 kambariai ir prausykla iš 4 dalių, antrame augšte 2 miega
mieji, garažas, nauja šildymo krosnis, prašoma kaina $23,900. Liks
viena atvira skola iš 8% dešimčiai metų.
Didelis pasirinkimas namų. Prieinamos kainos. Norintieji pirkti
prašomi tuojau skambinti.
Geri pirkiniai. Skubiai teiraukitės.

J.

Skautės prie savo rankdarbių Kaziuko mugėje

TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In- *

dian Grove, $7 000 įmokėti, atski- *
ras. mūrinis. 10 kambarių per du
augštus dupleksas, vieta — dviem
automobiliam, šildomas vandeniu WINDERMERE — BLOOR.
alyva; viena atvira skola 10 metų.
88.000 įmokėti. 10 kambariu atski Visai arti Bloor požeminio trauki
ras mūrinis namas, dvigubas gara nio. Viršutinį butą galima tuojau
žas. 2 vonios, 3 gražios virtuvės. 4 užimti.

KUDABA

Toronto Real Estate Boards narys.
LE 1-1161, namu 783-2105

•
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Kristaus Prisikėlimo šventės pro
ga sveikiname visus ateitininkus, tė-

R E A I TOR

2320 Bloor St. W.

8 pst • Tėviškės Žiburiai

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SIŪLAITIS
ALVUDO — AMERIKOS LIETU sėjas. o jo pareigas ėjo 2 lietuviai
VIU VAIKO UGDYMO DRAUGIJOS teisėjai. Kovo 23 d. “Lituanika” tu
Vaikų Teatras kovo 23 d. Jaunimo rėjo važiuoti net porą šimtų mylių į
Centre suvaidino savo penktąją Peoriją, kur susitiko su vietine ko
premjerą — Anatolijaus Kairio 3 v. manda. Išvykoje lietuviams nekaip
eiliuotą kūrini “Du broliukai”. Įvai sekėsi — pralaimėjo 1:3.
raus žanro veikalų autorius A. Kai
šiemet I divizija yra gerokai su
rys, ši kartą panūdęs sukurti ką stiprėjusi, nes iš dviejų grupių pa
nors jauniesiems, yra pagirtinas už daryta viena. Taigi “Lituanikai” rei
savo darbštumą, tik vargu ar jo kū kės pasispausti, norint išlikti I divi
rini Čikagoje stebėję jaunieji supra zijoje, jau nekalbant apie pakilimą
to. Veikale visą laiką aiškinama, jog į “major” diviziją, kurioje žaidžia ir
vaikai turi lietuviškai kalbėti. Mo profesijonalų “Mustangs” vienuolikė,
kyklinio amžiaus jaunimui tai sun čia patekusi likvidavus š. Amerikos
kiai suprantama — kodėl? Tokia profesijonalų futbolo lygą. Pasirodo,
problema jau tiktų gimnazistams, kad ir profesijonalams futbolinin
bet jų salėje nebuvo.
kams Čikagoje reikia gerai prakai
ALVUDO teatro vaidintojai, kurių tuoti, nes kovo 23 d. jie prakišo
buvo net 36, turėjo pašvęsti nemaža “Kickers” futbolininkams, su kuriais
valandų šiam pastatymui, juoba, kad kelis kartus ir “Lituanika” visai gra
daugeliui iš jų lietuvių kalba nėra žiai yra sukovojusi.
taip lengvai įkandama. Geriausi bu
vo du broliukai — Arvydas žygas,
“LITUANUS” ŽURNALAS išsiun
11 m., ir Kestutis Černiauskas, 8 m. tinėjo eilei lietuvių laiškus, kuriuo
Veikalo režisoriumi buvo Alfas Brin se prašo paramos šiam anglų kalba
ką, kuris turi daug kantrybės su jau spausdinamam leidiniui. Juose yra
naisiais vaidintojais. Į šį vaidinimą sakoma: “Lituanus” dar nesukėlė to
atsilankė apie 500 čikagiečių, kurių kio dėmesio kaip erdvėlaivis Apollo.
apie pusę sudarė jaunieji. Jie čia Bet visdėlto “Lituanus” yra mūsų
ne tik vaidinimo žiūrėjo, bet ir val ‘erdvėlaivis’ užkariauti dėmesiui mū
gė cepelinus bei pyragus ir girą sų, lietuviškiems reikalams.” šių me
gėrė.
tu lapkričio 15 d. sueis 15 metų nuo
šiuo vaidinimu buvo paminėta pirmojo žurnalo numerio pasirody
ALVUDO 10 metų veikla, kurios pa mo. Ta proga rašoma: “Į ‘Lituanus’
grindinis judintojas yra dr. J. Ado eiles stengiamės įjungti veikliausią
mavičius, šios organizacijos steigė ir pajėgiausią mūsų jaunimą. Tačiau
jas. Plėsdamas savo veiklą, ALVU- šiais šeimos metais nenorėtume ma
Das telkia lėšas Vaikų Nameliams tyti vyresniąją kartą, besitraukian
ir Pagyvenusių Lietuvių Namams. čią iš lietuviškų reikalų kovos lauko,
Tam reikalui jau yra sukaupta virš besiteisinančią, kad dabar jaunimas
$20,000.
turi viską perimti.” “Lituanus” žur
nalo reikalų vedėju pasirašo J. KuLIETUVIŲ FONDAS, kuris ruo čėnas, o šių metų redaktoriais: dr.
šiasi savo metiniam suvažiavimui Či Ant. Klimas ir dr. K. Skrupskelis.
kagoje, jau paskyrstė 1968 m. pelną,
TRUMPAI Iš ČIKAGOS: Prel. Mykurio susidarė $28,000. Iš šios su
mos daugiausia paskirta švietimui ir kolo Krupavičiaus širdis ir vėl kiek
lituanistinėms mokykloms — $10,150, stipriau sunegalavo — turėjo atsi
mokslo veikalų paruošimui ir leidi gulti St. Luke - Presbyterian ligonimui — $6,800, lituanistinių studijų nėn. — Kelionių biuro savininkas
stipendijoms — $5,800, lietuvių spau Walter Rask-Rasčiauskas šiemet or
dai — $3,050 ir kt. šio Fondo pel ganizuoja kelias ekskursijas į Lietu
nas buvo pradėtas skirstyti 1962 m. vą. Pirmoji iš jų išvyks gegužės mėn.
Tada jo turėta tik $1,200. Dabar, au 26 d. — “Sandaros” savaitraštis, ku
gant pagrindiniam Fondo kapitalui, rio redaktorius Mikas Vaidyla dar
didėja ir pajamos, šiemet Fondas tebėra ligoninėje, rengia savo pava
sarinę pramogą-banketą balandžio 20
^avo prašymų S70,000.
d. Veteranų salėje, 7256 W. 63 St. —
ČIKAGOS “LITUANIKOS” FUT Pranas Stonys, gyvenantis Vokietijo
BOLININKAI kovo 16 d. pradėjo je, viešėjo Čikagoje ir čia buvo ap
pirmenybių rungtynes amerikiečių sistojęs pas VI. Radavičių.
lygos I divizijoje. Tą dieną rungty
niavo su “Maccabi” komanda, kuri
Įkilo H n divizijos, kaip tos grupės
nugalėtoja. Laimėjo lietuviai 2:1. Tačiau šios rungtynės nebus užskaity
tos, nes neatvyko lygos paskirtas tei

20 d.d. Šventėn atvyks daug jaunimo
iš kitų kuopų. Iš anksto prašome
nakvynių. x šeštadienį po pietų įvyks
hendri susirinkimai visiems vyr.
moksleiviams ir jaunučiams, po to
bus religinis susikaupimas ir Mišios.
Vakare — jaunimo šokiai Prisikėli
mo par. salėje, o tėvams ir sendrau
giams — vakarienė parodų salėje.
Vakarienę ruošia sendraugiai. Sek
madienį, 10 v. r., bendros Mišios, 4
v.p.p. — iškilmingas posėdis, kurio
metu bus duodamas įžodis; kalbės dr.
A. Darnusis ir bus trumpa meninė
programa.
Įžodžiui egzaminai įvyks balandžio
19 d. Iki to laiko dar bus dvi įžo
džiui pasiruošti pamokos. Jos bus
viduryje savaitės ir visiems kandida
tams bus atskirai paskambinta. Vyr.
moksleiviam, duodantiem įžodį, pri
menama, kad jie privalo pasirinkti
vieną iš duotų klausimų ir parašyti
mažiausiai vieną puslapį raštu.
Visų jaunesniųjų mergaičių ir ber
niukų susirinkimai įvyks sekmadie
. nį, balandžio 13 d., 2 v. Mergaičių
susirinkimai vyksta L. V. Namuose,
berniukų — Prisikėlimo patalpose.
Kadangi tai paskutinis susirinkimas
prieš šventę, tai labai svarbu, kad
visi dalyvautų.
Vyr. moksleivių susirinkimas —
sekmadienį, balandžio 13 d., 4 v. atei
tininkų kambaryje.
Papildomas nario mokestis po $1
priklauso centro valdybai. Visi priva
lo būtinai jį sumokėti iki balandžio
13 d.
Studentai ruošiasi įžodžiui ir kas
šeštadienį turi specialias pamokas.
Studentų veikla šiais metais yra labai
pagyvėjusi.
Moksleivių Sąjungos centro val
dyba. kurią sudaro Toronto studen
tai, yra sunkioje finansinėje padėty
je. Išlaidų yra daug: laiškai, bendraraščiai, kitų kuopų lankymas ir
pan. Centro valdybos iždas tuščias.
Gal atsiras geradarių? Gal kas turi
kokių pasiūlymų? Reikia pagalbos.

Skautų veikla
•Kristaus Prisikėlimo aušroje
“Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų skautai-tės, vadovai-vės sveikina tėvelius,
rėmėjus, bičiulius ir seses-brolius
visame pasaulyje.
• Lietuvių skaučių seserijos vy
riausia skautininke v. s. M. Jonikie
nė pereitą savaitę lankė Kanados
skaučių vienetus. Toronte viešnia
buvo kovo 25 d. Čia ji aplankė kon
sulą J. žmuidziną, “Tėviškės Žibu
rius” ir parapijLi klebonus. Vakare
Prisikėlimo parodų salėje Įvyko “Šat
rijos” tunto sueiga, kurioje dalyvavo
virš 100 sesių, būrys svečių-tėvelių.
Vyriausiai skautininkei, lydimai tuntininkės s. L. Gvildienės. atraporta
vo adjutante v. si. R. Baltaduonytė.
Vėliavas Įnešus, tunto vėliavą vieš
nia papuošė iš Lietuvos gauta juos
ta. kurią išaudė tėvynėje likusios
skautininkės. šia juosta papuošiamos
visu vienetų vėliavos, tuo tėvynėj
pasilikusioms sesėms simboliškai da
lyvaujant seserijos sueigose. Ps. R.
Augustinavičiūtė perskaitė skautų
maldą. Sekė Įsakymai. Seserijos va
di jos Įsakymu apdovanotai G. Bal
taduonienei vyriausia skautininke
prisegė ordiną “Už nuopelnus” su rė
mėjo kaspinu. “Šatrijos” tunto dva
sios vadas kun. kleb. P. Ažubalis
pašventino naują jūrų skaučių gintarių vėliavą, šventinimo apeigas
pravedė ps. A. Biškevičienė. Krikšto
tėvais buvo seselė Igne ir M. Ab
romaitis. Vėliavą vėliavininkėms per-^
davė s. B. Mažeikienė. Kun. kleb. P.
Ažubalis tarė sveikinimo žodį. Suei
goje skaučių įžodi davė S. Bakevičiūtė, D. Melnykaitė, L. Kutkaitė, E.
Kobelskytė. R. Jonaitytė, A. PĮučaitė, V. Plučaitė, D. Sinkevičiūtė,
R. Zubrickaitė, R. Rautinšaitė, N.
Paulauskaitė, K. Mačiulytė, S. Šar
kaitė. Jaun. skaučių Įžodį davė R.
Karosaitė. Vyriausioji skautininke
buvo apdovanota dviem lėlytėm —
lietuvaite ir skaute, simbolizuojant
mintį: per skautybę į lietuvybę. Tau
tos himnu buvo baigta oficialioji da
lis. Laužo dalyje tunto kanklininkės,
vad. v.s. S. Kairio, pasirodė su nau
ju repertuaru. Į' dainavimą buvo
įtraukti visi sueigos dalyviai. Vyriau
sia skautininke sudomino seses pa
sekta pasaka, kurią pabaigti turėjo
pačios skautės. Pasakos išvada — da
ryk gerą kitiems ir nelauk atlygini
mo: Dievas atlygins. Laužo progra
ma baigta daina, “Lietuva brangi” ir
vakarine malda “Ateina naktis”.
Skautininkių ir vyr. skaučių “Biru
tės” dr-vės paruoštomis vaišėmis bu
vo baigta sueiga su vyriausia skauti
ninke, kuri dar aplankė skautų
būklą ir pasirašė svečių knygoje.
• Jūrų skaučių gintarių vėliavą
pasiuvo D. Balsytė, L. Teišerskytė,
M. Butėnaitė ir V. Balčiūnaitė.
• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų
naujas tėvų komitetas pasiskirstė pa
reigomis: K. šapočkinas — pirm., J.
Pacevičienė — vicepirm., L. Imbrasienė — ižd., G. Stauskienė — sekr.
• Balandžio 11, penktadienį, 7.30
v.v., šv. Jono Kr. parapijos salėje
“Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų tė
vų komitetas ruošia vadovams-vėms
pobūvį-vakarienę. Norintieji joje da
lyvauti vadovai ir vadovės susisie
kia su savo tuntininkais iki balan
džio 7 d. C. S.

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

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, $8000 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-alyva, 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 - tributis (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
la.
GLENLAKE — BLOOR, 10 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
jamų, garažas, puiki vieta, liks viena skola.
14 JBUTŲ 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; Nottawasaga upė teka pro kampą.

2232 BLOOR ST. W.

Tel. RO 7-5454

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

Darba tel. RO 7-5454

Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE
MOKAME
DUODAME
mortgičius iš 7/2% _
5!4% už depozitus
asm. paskolos iš 1Y2%
53A % už šėrus išmokėta
Kapitalas virš trijų milijonų dolerių
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS
nagai valdžios nustatyta normą — 66% Įkainuoto turto.
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje

PARAMA

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min.
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West,
Toronto 3, Ontario.
•
Telefonas LE 2-8723

A. J. M 0 R K I S
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS
VASARNAMIS_ Springhurst Beach, Wasagos apylinkėje, dėl savininko
mirties turi būti parduotas sumokant grynais. Sklypas 105 x 142
pėdu dydžio.
BLOOR — ISLINGTON atskiras plytinis namas su garažu, 6 dideli
šviesūs kambariai, šiltu vandeniu šildymas, arti Bloor, apie $30.000
vertės.
WRIGHT AWE — SORAUREN rajone, $20.900 pilna kaina, atskiras,
atskiras, 7 kambariai, saulės kambarys, 4 kambariai antrame augšte,
dvigubas garažas.
BLOOR — KENNEDY, atskiras, plytinis, 7 kambariai per 2 augštus,
3 modernios virtuvės, 2 prausyklos, gera šildymo krosnis, šoninis įva
žiavimas, garažas; $12.000 įmokėti.
DUNDAS — CLENDENAN, plytinis 6 kambarių namas, nauja šildy
mo krosnis, moderni virtuvė, naujai ištinkuoti, alyviniais dažais išda
žyti visi kambariai; lieka viena skola; $5.000 įmokėti.

1082 BLOOR St. W., Toronto 4,
Tel. LE 4-8459
Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, moteliu
įvairiose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.
VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS ALV> (MIELDAŽUKĖį VISTOSKI

GERIAUSIA MĖSA

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 64982
Yorkdale Shopping Centre 783-8866

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO. ONT.
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS
24 vai veikianti greita krosnitj taisymo tarnyba
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE
Rindleto ir patarnavimo planai. Išslmokėjimas 5-riems metams ir ilgiau
ninazew f r
Q (CHUCK) ROE Tel 362_5777.
LietuvUkai visais SiMvmo reikalais kreiptis: SL Prakapas
tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

i

9 psL » Tėviškės Žiburiai

•
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KANADOS IVYKJAI

Pasaulio įvykiai
BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA
Namų tel. 277-0814

Tel. 251-4864

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

ALFA RADIO & TV

Buikas

PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ
PLOKŠTELIŲ.
NAUJAS SKYRIUS:
672 Lansdowne Ave.,
295 Roncesvalles Avė.,
TeL 531-6165
TeL 536-1373
Dirbtuvė
Atidaryta: Kasdien 9—6 vai.

Ket. ir penkt. 9—9 vaL

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU
BE MUITO DOVANOS:
Įvairios sudėties maisto siuntiniai,
Turime naujus iliustruotus kata
automobiliams motorai ir padan logus, kuriuose yra smulkus apra
gos, motociklai, dviračiai, skalbia šymas ir paaiškinimai. Pažymėtos
mosios mašinos, siuvamosios ma
šinos, televizijos priimtuvai, piani kainos yra galutinės.
Taip pat persiunčiame pinigus,
nai, foto aparatai, radijo priimtu
vai. transistoriniai radijo aparatai, už kuriuos gavėjas gali nusipirkti
įvairių prekių specialiose doleri
laikrodžiai, kilimai ir baldai.
Maisto siuntinių svoris neribotas. nėse krautuvėse.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti
nius iki 19% svarų g^no svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa
kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų
pranešimą.
a Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti,
mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Musų 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 ĮSTAIGA

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT.
Telefonas LE 1-3098
Savininkai A. ir S. KALU ZA

/^LIETUVIAI STALIAI
mloniai kviečia
\

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti
su gaminių kokybe ir kainomis
2160 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289

A

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

K. Striaupis

Sav. A. B. Beresnevičius
343 Roncesvalles Ave.,
Toronto 3
(TARP GRANADIER RD. IR NEEPAWA AVE)

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

•
—"

----- -------- Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos
Portretai ir kt.

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE B-A
SERVICE CENTRE benzino stotis 1181 Queen St W.,
(prie Gladstone). Tel. 535-9468
IS
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, bateri-| f ffl
jos ir L t. Automobilių vilkikas (towing). Autoveži-\^Bw
mių taisymas, elektrinis (Alen Scop) patikrinimas.
Po darbo valandų skambanti tel. RO 6-8503.
Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (balandžio 2—8)
atidaryta visą parą — 24 valandas.

PAKISTANO DIKTATORIUS AYUB KHAN PASITRAUKĖ
iiirm
Iš PREZIDENTO PAREIGŲ, krašto valdymą perduodamas
ka
riuomenės vadui gen. Yahya Khanui, kuris tuojau pat paskelbė
karo stovį, pagalbininkais pasirinkęs laivyno admirolą, aviacijos
maršalą ir pėstininkų dalinių generolą. Prez. Ayub Khaną pri
vertė pasitraukti streikai V. Pakistano miestuose ir kruvinas maiš
tas R. Pakistane. Dešimtmetį prez. Auyb Khanas, buvęs kariuo
menės maršalas, Pakistaną valdė geležine ranka, laikydamasis
“vadovaujamos demokratiios” principų. Jį ir jo parlamentą rink
davo ne visi Pakistano piliečiai, bet tik 80.000 kaimų seniūnų ir
žemvaldžių, nors Pakistanas turi 125 milijonus gyventojų. Prez.
A. Khanas buvo uždaręs kalėjime didžiausią savo kritiką — bu
vusį užsienio reikalų min. Z. A.O
Bhutto, tačiau jį turėjo išleisti, buojami savanorišku principu,
kai prasidėjo visuotinis gyven viliojami patriotiniu šūkiu: “Ke
tojų neramumas. Opozicinėms liauk į Rytus, jaunasis drauge!”
grupėms nepakako prez. A. Didelis paskatas jaunoms šei
Khano pažado pasitraukti iš pre momis yra skubus butų parūzidentūros 1970 m., pravedus pinimas Sibiro centruose. Vladi
laisvus rinkimus. Prez. A. Kha vostoko pajūrio zonoje kuriamas
no šalininkų skerdynės buvo naujas Lučegorsko miestas.
pradėtos R. Pakistane, kur pir
P. Vietnamo prez. N. V.
muoju smuiku groja Awami Thieu pasiūlė tiesiogines dery
partijos prokinietiškos grupės bas su komunistų Tautinio Išsi
vadas Hamid Bhashani, o V. Pa laisvinimo Fronto atstovais.
kistane pramonę paralyžavo ma Spaudos konferencijoje jis taip
sinis darbininkų streikas. Abi gi prasitarė apie koalicinės vy
Pakistano dalys artėjo prie vi riausybės sudarymą. Jeigu bū
siško chaoso. Valdžios instituci tų užbaigtas karas, rinkimuose
jos neįstengė atstatyti tvarkos. galėtų dalyvauti ir Tautinis Iš
Vieninteliu autoritetu liko ka silaisvinimo Frontas, bet jis tu
riuomenė ir jos vadas gen. Y. rėtų pasirinkti nekomunistinį
Khanas. Įvedęs karo lauko sto vardą, tapti eiline politine par
vį, jis aptramdė maištininkus ir tija. Tiesioginių derybų minti
streikininkus, nes už šiuos veiks tuojau pat atmetė Paryžiaus
mus dabar gresia ilgi metai ka konferencijoje TI Fronto atsto
lėjimo. Per radiją pasakytoje vas T. B. Kiem. Pasak jo, pasi
kalboje gen. Y. Khanas užtik tarimai tarp Saigono ir komu
rino Pakistano gyventojus, kad nistų partizanų būtų tik nerim
jis nesiekia diktatoriaus kėdės, tas manevras.* Jeigu amerikie
kad kraštui vėl bus grąžinta de čiai nori užbaigti karą P. Viet
mokratinė santvarka, kai bus pa name, Vašingtonas turi pradėti
šalintas suirutės pavojus. Ar pa tiesioginius pokalbius su Tauti
žadas bus ištesėtas, sunku pa nio Išsilaisvinimo Frontu. Sis
sakyti, nes ir jo pirmtakas prez. kompromisas yra nepriimtinas
A. Khanas, dabar pasitraukęs iš amerikiečiams, nes būtų suteik
pareigų, valdžią buvo užgrobęs tas oficialus pripažinimas Hano
1958 m. rudenį karinio sukili- jaus marionetinei partizanų or
, mo priemonėmis.
ganizacijai.
Gen. Dwight D. Eisenhoweris,
Rygoje buvo suimtas komu
buvęs JAV prezidentas ir Vaka- nistas Ivanas Jakimoyičius, ku
rų sąjungininkų karo vadas, mi ris su buvusiu sovietų generolu
rė Walter Reed karinėj ligoninėj P. Grigorenko buvo paruošęs at
kovo 28. Palaidotas balandžio 1. sišaukimus, smerkiančius sovie
Maskvoje posėdžiavę 67-nių tų invaziją į Čekoslovakiją. Jie
kompartijų atstovai nutarė pa buvo platinami Maskvoje P. Litsaulinę kompartijų vadų konfe vinovo, L. Danielienės teismo
renciją rengti š.m. birželio 5 d. metu. I Jakimovičius yra filolo
Baigminiame pranešime nė žo gas, 1956 m. baigęs Rygos uni
džiu neminima komunistinė Ki versitetą. Jis išgarsėjo kaip su
nija, nors daug kas spėja, jog manus kolchozo “Jaunoji gvar
ši konferencija organizuojama dija” pirmininkas, paskelbęs sa
“ekskomunikuoti” Kinijai. Pas vo dienoraštį 1964 m. “Komsokutinis pasaulinis kompartijų molskaja Pravda” puslapiuose.
vadų suvažiavimas įvyko I960 Pradėjus platinti minėtuosius
m., kai dar nebuvo Įtampos tarp atsišaukimus, I. Jakimovičius
Kinijos ir Sovietų Sąjungos.
buvo pašalintas iš kolchozo pir
Sovietų spauda paskelbė karą mininko pareigų. Dabar jam, at
Kinijos diktatoriui Mao. “Prav rodo, teks atsakyti už Sovietų
da” ji apšaukė buržuaziniu na Sąjungos “šmeižimą”. Galimas
cionalistu, kuris savo veidą yra dalykas, kaltinamųjų suolan bus
pridengęs marksizmo kauke. Ka pasodintas ir gen.* P. Grigo
riuomenės laikraštis “Raudono renko.
Jordanijos karalius Husseinas
ji žvaigždė”, kalbėdamas apie
kiniečių pretenzijas Į sovietinį priėmė premjero B. Al-Talhouni
Sibirą, * priminė skaitytojams, atsistatydinimą ir naujojo prem
kad Adolfas Hitleris kadaise sa jero pareigoms pakvietė ligšio
vo žemėlapiuose i Vokietijos te lini užsienio reikalų ministerį A.
ritoriją buvo įtraukęs Sovietų M. Rifai, kuris taipgi yra žino
Sąjungos žemes iki Uralo, o mas poetas. Vyriausybės pakei
šiandien jo jau nė kaulų nebė timas gali neturėti didesnės
ra. Komjaunimo oficiozo “Kom- reikšmės, tačiau dėmesio yra
somolskaja Pravda” pranešimu, vertas faktas, kad premjerų pa
sovietai dešimteriopai sustipri keitimas įvyko tada, kai spauda
no savo kariuomenės dalinius paskelbė slaptus karaliaus HusTolimuosiuose Rytuose po susi seino susitikimus su Izraelio už
kirtimų su kiniečiais prie Ussu sienio reikalų ministeriu A. Ebari upės. Pasienio zonoje pasku nu Londone praėjusių metų ru
bomis steigiami nauji kaimai, deni ir šių metų pradžioj. Hus
kad ten nebeliktų ligšiolinės tuš seinas nori taikos su Izraeliu,
tumos. šis procesas betgi nėra bet jis yra priverstas skaitytis su
lengvas. Profsąjungų laikraštis arabų opozicija, nes jo tėvas ka
“Trud” konstatuoja, jog į vieną ralius Abdullah 1951 m. buvo
vietovę Sibire per paskutinį de nužudytas už slaptus ryšius su
šimtmetį buvo pasiųsta 1.800.- Izraeliu. Nenuostabu, kad šį kar000 gyventojų, bet šiandien jų . tą abi pusės paneigė spaudos
tenai tėra 170.000. Nors darbi oranešimus apie susitikimus
ninkams Sibire kartais mokamas Londone.
Australijos premjeras J. Gor3-5 kartus didesnis atlyginimas,
negu europinėje Sovietų Sąjun tonas laimėjo pasitikėjimo klau
gos dalyje, pinigas netenka pras sima parlamente. Konservatyvių
mės. kai už jį nedaug ką tegali nažiūrų australai buvo pradėję
is’gyti. Didžioji naujakurių da kibti prie. J. Gortono asmeninio
lis grįžta i europinę Sovietų Są gyvenimo, jo ilgesnių pokalbiu
jungą. kur sutaupytus rublius su filmu aktorės Judy Garland
lengviau galima panaudoti as dukra Liza Manelli ir viena jau
meniniams reikalams. Po Stali na laikraštininke.
Izraelio parlamentaru grunė
no mirties ir oficialaus jo me
todų pasmerkimo koncentraci pirmą kartą pokarinėje istorijo
nės stovyklos Sibire buvo užda je atvyko oficialaus vizito į V.
rytos. Gyventojai ten dabar ver- Vokietiją. Grupės vadovas* D.

KARDINOLUI
Royal Bank of Canada $50.000
premija šiemet buvo paskirta
karaįnolui Paul-Emil Leger, bu
vusiam Montrealio arkivysku
pui, kuris dabar dirba Kamerū
no raupsuotojų kolonijoje, už
eilinio žmogaus gerovei pašvęs
tą gyvenimą. Premiją minėtasis
bankas įsteigė Kanados šimtme
čio metais. Tada ją laimėjo chi
rurgas dr. Wilder Penfield už
Montrealio neurologijos institu
to suorganizavimą. 1968 m. pre
mija teso dr. C. Mackenzie, vals
tybinės tyrimo tarybos ir ato
minės energijos vadovui, kurio
dėka Kanada įžengė į' atominį
amžių, šią metinę premiją ski
ria ne bankas, bet specialiai su
daryta komisija, pasinaudodama
banko parūpintais pinigais. Ko
misijos pirm. J. V. Clyne, pa
skelbęs nutarimą premijuoti
kardinolą P. E. Leger, spaudos
atstovams pareiškė: “Premiją
skiriame ne už vieną kurį nors
laimėjimą, bet už eiliniam žmo
gui pašvęstą visą gyvenimą. Tas
gyvenimas yra paženklintas dau
geliu laimėjimų, pasiektų ne
vien pažangia įtaka Katalikų
Bendrijos reikaluose, bet ir
energija bei ryžtu gerinti žmo
gaus kasdieninę buitį.” Kardino
las P. E. Leger žadėjo Kanadon
atvykti šį rudeni. Tada jam bus
įteiktas karališkosios pinigų ka
lyklos pagamintas aukso meda
lis ir $50.000'premija, už kurią
nereikia mokėti pajamų mokes
čio. Šie pinigai greičiausiai bus
panaudoti raupsuotojų kolonijos
reikalams.
Premjero P. E. Trudeau ir
prez. R. Niksono pokalbius Va
šingtone dominavo trys pagrin
diniai klausimai: amerikiečių
antiraketiniai ginklai, kviečių
kaina pasaulinėje rinkoje ir kanadiškos naftos eksportas. Antiraketinių ginklų klausimu, at
rodo, nebuvo padaryta jokio
sprendimo, nors premjeras P.
E. Trudeau, be abejonės, gavo
papildomų informacijų. Antiraketinė užtvara yra ne ofenzyvinė, bet defenzyvinė. Jos tikslas
— sulaikyti bent dalį sovietų ar
kiniečių raketų pasaulinio karo
atveju. Ar antiraketinė sistema
bus įrengta, priklausys nuo So
vietų Sąjungos nusiginklavimo
derybose. Maskvą ir Leningra
dą jau saugo apie 200 tokių antiraketinių raketų. Jeigu L.
Brežnevas atsisakys ginklavimo
si varžybų, prez. R. Niksonas at
silygins antiraketinės sistemos
įrengimo sustabdymu. Kviečių
problemą sukėlė Australijos ir
Prancūzijos laužoma tarptautinė
kainų sutartis. Jeigu šie kraštai
kviečius pardavinėja žemesne
kaina, savaime suprantama, Ka
nada taip pat negali laikytis su
tartyje nustatyto augštesnio kai
nos minimumo. P. E. Trudeau
ir R. Niksonas nutarė daryti ati
tinkamą spaudimą Australijos
premjerui J. Gortonui, kai jis
viešės JAV ir Kanadoje. Vėliau
bendromis jėgomis bus siekia
ma pokalbio ir su Prancūzija,
kad būtų išvengta kviečių kai
nos karo. Kanadiškos naftos eks
portui i JAV grėsmę sudaro
Aliaskos Prudhoe Įlankoje ap
tikti dideli naftos ištekliai, šį
klausimą turės išspręsti kom
promisu iš abiejų kraštų minis
teriu kabineto narių sudaryta
komisiia, kuri pirmo posėdžio
susirinks birželio 25-27 d.d. So
vietų kompartijos oficiozas
“Pravda” pirmą kartą puolė
premjerą P. E. Trudeau vizito
Vašingtone metu. Pasak sovie
tų propagandistų, JAV nori Ka-

Cohen pareiškė, kad jis nėra už
miršęs nacių žiaurumų, tačiau
Izraelis turi atsilyginti vokiečių
tautai, kuri šiandien remia Iz
raeli konflikte su arabais.
Maskvos simfoninio orkestro
gastroles Niujorke ištiko ooliti
nė nesėkmė — iš viešbučio pa
bėgo ir politinės globos panrašė
37 m. amžiaus violončelistas
Vsievolodas Ležnevas. Jo reika
lus imigracijos deuartamente
tvarko adv. Elmer Fried.

; Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą
,

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

Pagrindini įstaiga: 670 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036.

Hamiltone skyrius:

293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont.

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

Tel. 549-2005

Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis;

didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų,
TO

kuriuos gave giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka jvair. plum
bin? ir vandens apšildymo darbus
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto
Metro Lie. PH. 136 TeL LE 2-5191

BALTIC MOVERS

A.P. GARAGE
A. PAŠKEVIČIUS

30 Dewson St, Toronto, Ont

2264 DUNDAS St W.

LE. 5-9130

REAL ESTATE BROKER

Towers — Loblaw’s kiemas

Darbas sąžiningas ir garantuotas
Lietuvius antamsnia Jonas Jurėnas
430 BATHURST ST.
Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

Vienmarškinis Vydūnas
“Akiračiuose” Z. V. Rekašius,
rašydamas apie A. Kraušo pa
skaitą Santaros-Šviesos suvažia
vime, porina:
“Vydūną pasvėrė vien tik su
marškiniais (!). Po to buhalte
rija, radusi reikalą atkreipti
klausytojo dėmesį į tai, kad Vy
dūnas 1912 metais išsitarnavo
pensiją... sužinojome, kad čiuo
žykloje Vydūnas buvęs vikresnis
už daugelį jo mokinių ir gerbė
jų. Vydūnas skaitęs paskaitas
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose,
Skuode ir dar keliuose Lietu
vos miesteliuose. Tik tiek —
skaitė paskaitas — kada ir kur?
Ir, pagaliau, ^griūdamas nusilau
žė nosį ir po kiek laiko mirė.”
Z. V. Rekašius klausia: “... ką
gi blogo šioj žemėj padarė Vi
lius Storasta, kad apie jį kaip
žmogų būtų galima kalbėti taip
buhalteriškai, biurokratiškai, be
veik vulgariai...”
• Per dykumą jodamas nesibark su kupranugariu.
Vaikų darželyje
Lietuvaičių vedamame vaikų
darželyje viena seselė paklausė
vaiką:
— Kodėl Marija ir Juozapas,
vykdami į Egiptą, pasiėmė su
savim ir Kūdikėlį Jėzų?
— Turbūt negavo “baby-sit
ter”. ..
Parinko Pr. Al.

LEGER $50.000
sijos” Vietname bendrininke.
“P r a v d o s” išminčiai, žinoma,
nutylėjo faktą, kad Sovietų Są
junga jau turi antiraketinius
ginklus, kad P. Vietname komu
nistai į amerikiečius šaudo iš
sovietinės gamybos šautuvų ir
patrankų.
Kanados CBC valstybinio ra
dijo ir televizijos tinklo 2.200
streikuojančių tarnautojų buvo
padidintas atlyginimas 17,7%
sekančių dvejų metų laikotar
pyje, nors vyriausybė lig šiol
laikėsi principo algas didinti tik
12-14%. ši nuolaida gerai ap
mokamiems CBC tarnautojams
gali būti nuostolinga visam kraš
tui, jeigu ir kiti valdinių istai
gų tarnautojai pradės reikalauti
panašaus nuošimčio, kai pasi
baigs jų sutartys. Visas CBC
operacijas padengia mokesčių
mokėtojai.

Pajieškojimai
Marijos ščepanavičienės ar Elenos
ščepanavičiūtės įieško Monika Panumytė, tarnavusi jų vaistinėje Kre
tingoje. Atsiliepti šiuo adresu: Mo
nika Panumytė, Akmenės gatvė 6,
Kretinga, Lithuania.
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BEAUTY SALON
TEL. 762-4252
Sav. Alė Kerberienė

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

STASYS DARGIS 48145(0

TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir HiFi
STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS-

532 - 7733

Sav. R. Stasiulis

1613 Dundas St W.

DUFFERIN

RADIO and TV

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamo*
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga, praktika

1000 College St., • LE. 1-3074 •

sav.p. uzban

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami j tofimesnę kelionę, patikrinti
ir pataisyti savo automobilį! FRANK PETIT, kvalifikuotas auto me
chanikas, su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
BROCK AVĖ, (tarp DunDioor Autorire ftnrnna
taarage 296
dasir
couego.Tei. 531-1305

RIs*z*b>

D R. E. Z U B RIE N Ė

NOTARAS

DANTŲ GYDYTOJA

A, UGDŽIUS, B.L.

1577 BLOOR ST. WEST

Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D.
Mamų. ūkių ir betkuno verslo
pirkimo—pardavimo dokumentų su
larymas, mongičiai, sutartys, tęsamentai ir kiti teisiniai reikalai.
468 Roncesvalles Avenue - Toronto.
Margio vaistinės namų II augštas.

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

(įėjimos iš Howord Pork Avenue)
Priėmimo loikas: kosdien/nuo 10 v.r. iki 1
Antradienio is ir peaktodieniois nuo 6-8 v.v.
v.p.p. išskyrus treciodj^i. Ir sekmadienius.

DR. J. MATULI0NYT6
DR. D. ANDRIULIONYTĖ
DANTŲ GYDYTOJOS
1796 Bloor St. W. (prie Keele)
Pirm., antr. ir penkt.: 9.30-5 v.p.p.
Antr. ir ketvirt: 12.00 — 8 v.v.
Pagal susitarimą.

Įstaigos tel. i*E 7-1708;
Namų — CR 9-6166

OKULISTĖS

Tel. 766-1372

Br. Bukowska-BEJNAB, 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.

DR. V. J. MEILUVIENĖ
DANTŲ

184

GYDYTOJA

ELLIS

AVE.

(prie Queensway)

Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal
susitarimą.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

Kabineto telefonas LE 4 - 4451
DR. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais
pagal susitarimą.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas
LE 1-4251. Darbo valandos nuo 10
vai. ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vaL p<>
pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

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

DR. N. NOVOŠICKIS
dantų gydytojas
794 BATHURST ST.
(kampas Bloor & Bathurst)

OKULISTAS

L.LUNSKY, R.O.

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS

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

TeL 921 - 3924

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus
kilimus.
P. KARALIŪNAS.
Skambinkite LE. 3-4912.

Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v.
Dėl priėmimo skambinti telefonu

DRAUDIMO AGENTŪRA
Telefonas 7694131 arba 769-4612
2231 Bloor Street West — Bloor prie Runnymede

VISŲ

ROSIU

AFDRAUDA

857-1383

NT.

(Town of Bolton)

231 -6226

◄
’
-

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi

AL DŪDA

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Dnndas gatvės.

INSURANCE AGENCY LIMITED

Visų rūšių automobilių išorės*
(body) taisymas, mechaniniai
darbai ir automatinės transmisijos

(International Auto Body)

Įvažiavimas tiesiai IS

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

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS
BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas
Skambinti tek LE 4-1403

laikinai persikėlė i

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

S Y P SEN OS

Komercinio, privataus turto ir automobilių draudimas

Finansavimas — Bonds — Mortgage garantijos.
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TORONTO
Sr. Jono Kr. par. žinios

Prisikėlimo par. žinios

— Viešpaties Prisikėlimas teap
jungia, tesustiprina tėvynėje ir pla
čiame pasauly gyvenančius Lietuvos
sūnus ir dukras velykiniu džiaugs
mu ir nepalaužiama Prisikėlimo vil
timi.
— D. Ketvirtadienį — 7.30 v. va
karo Mišios, pamokslas ir procesija
prie Kristaus karsto.
— D. Penktadienį — Viešpaties
mirties minėjimas — pamaldos 3 v.
P-P— D. Šeštadienį — Velykų vigili

— Visiems nuoširdūs Velykų svei
kinimai. Triumfe Prisikėlusiojo per
galė testiprina musų tėvynę ir jos
vaikus. Pasitikėjime ir vilty žiūrime i ateitį.
— Nuoširdi padėka Tėv. A. Tamo
šaičiui, SJ, už gražiai pravestas par.
rekolekcijas. Savo išmąstytomis min
timis ir nuoširdžiai perduotu žodžiu
vedėjas paliko gražiausius įspūdžius.
— Užbaigiant metines rekolekcijas
įdomią ir turtingą didžiųjų kompozi
torių kūrinių programą atliko Sv.
Mykolo katedros berniukų ir vyrų
chorai.

jos pamaldos 7.30 v. vakaro; bus
šventinama ugnis, vanduo, velykinės
žvakės, po to — Mišios. Velykų vi
gilijos pamaldos yra gerokai sutrum
pintos. Visomis dienomis pamaldų
metu dalinama Komunija.
— Velykų rytą Prisikėlimas 7 v.
Dienos metu pamaldos 10 ir 11 v.
— D. savaitės laikotarpyje lanko
mas apylinkėje esančios lietuvių
mažosios kolonijos ir namuose lai
komos Mišios.
— Prašom pranešti ligonius, kad
kunigai galėtų juos aplankyti na
muose.
— Bičiuliška padėka kim. dr. F.
Jucevičiui, Montrealio šv. Kazimie
ro par. klebonui, už mūsų parapi
jos bažnyčioje vestas rekolekcijas.
Jo gilūs, bet kartu visiems supran
tami žodžiai sutraukė daug klausy
tojų.
— Kunigų seminarijai ir misijoms
pasiųsta $652.00.
— Kun. J. Staškevičius Verbų sa- .
vaitgalį vedė rekolekcijas Windsoro lietuvių parapijoj.
— Sutvirtinimo sakramentas para
pijos bažnyčioje bus teikiamas ge
gužės 18, sekmadienį. Iškilmėms yra
pakvietas vysk. V. Brizgys. Pirmo
sios Komunijos iškilmės įvyks ant
rąjį gegužės sekmadienį.
— Velykų dienos 11 vai. pamaldo
se prisimenama a.a. Teresė ir Jo
nas Vaitukaičiai.

,

— D. Ketvirtadienį apeigos prasi
deda 7.30 v. v., D. Penktadienį —
3 v.pj>.; D. šeštadienio apeigos, Pri
sikėlimas, iškilmingos Mišios, išpa
žintis, Komunija — 11.45 v. naktį.
Velykų ^dieną bažnyčioje sekmadie
nio tvarka.
— D. Ketvirtadienį, Penktadienį
ir šeštadienį prie švenč. Sakramen
to adoruoja organizacijos.
— Mišios: antrad., 8 v. — už a.a.
O. Trečiokienę, metinių proga užpra
šytos p. Trečioko; 8.30 v. — už a.a.
O. Stikliuvienę, užpr. Vyt. Butrimo
kaip užuojauta velionės artimie
siems; trečiad., 7 v. — už a.a. E.
Laurinavičienę, užpr. S. Putrimo;
7.30 v. — už a.a. P. Butrimienę.
— Šis penktadienis — mėnesio
pirmasis. Bažnyčioje prisilaikoma D.
Penktadienio tvarkos. Ligoniai ir se
neliai ligoninėse ir namie aprūpina
mi iš anksto susitarus.
— Mėnesinė rinkliava par. sko
loms sumažinti — šį sekmadienį.
— Tretininkų mėn. susirinkimas
nukeltas į Atvelykį. Mišios kongre
gacijos intencija per Velykas 9 v.
— Sekanti pirmosios Komunijos
pamoka — per Atvelykį.
— Atvelykio sekmadienį, po 10
v. Mišių, parodų salėje kviečiamas
pirmosios Komunijos einančių vai
kučių tėvų pasitarimas.
— Katechetinių pamokų švenčių
metu nebus. Sekanti pamoka — per
Atvelykį. Religijos pamoka gimna
zistams. — per Atvelykį
— Šiuo metu parapijos kunigai ir
katalikių moterų dr-ja lanko ligo
nius namie ir ligoninėse. Pagal iš
gales visi apdovanojami.
— Velykų laikotarpyje lankomos
šeimos Abbott Ave., Alhambra Ave.,
Boustead Ave., High Park Gdns,
Kenneth Ave. ir Wanda Rd.
— Studenčių choro repeticija —
trečiadienį, 7 v.v.; vaikų choro re
peticijos penktad. nebus, bet jie gie
da bažnyčioje per Velykas 10 v. Mi
šiose.
— Velykų Bobutė ir bazaras L. V.
Namų naudai — per Atvelykį. Jau
nimas ir tėvai raginami atsilankyti.
— Pensininkų laisvavakaris — ba
landžio 9, trečiadienį po Velykų,
6.30 v.v.

VI. Pūtvio šaulių kuopos nau
joji valdyba pirmajame posėdy
je pasiskirstė pareigomis: pirm.
St. Jokūbaitis, I vicepirm. ir šau
dymo vadovas V. Keturakis, II
vicepirm. ir ryšininkas su baltiečių veteranais P. Jonikis,
sekr. R. Daugėlienė, ižd. J. Moc
kus. Moterų sekcijos vadovė —
E. Dambrauskienė ir padėjėja
Z. Jonikienė. Valdybos kandida
tai: K. Daulenskas, G. Daugėla
ir V. Pilėnas. Š. P. G.
Opera “Ponia Tarnaitė” (“La
Servą Padruna”), parašyta G. B.
Pergolesi, statuma balandžio 19,
šeštadienį, 7.30 v.v., Brocktono
auditorijoj Toronte. Tai dviejų
veiksmų komiška opera, su dide
liu pasisekimu pastatyta Čika
goje. Tie patys aktoriai vaidins
ir Toronte. Šį spektaklį rengia
radijo programos ‘.‘Tėvynės pri
Prisikėlimo bankelis D. penk
siminimai” vedėjas J. R. Sima tadienį, sekmadienį — Velykų
navičius.
pirmąją dieną bus uždarytas.
ĮVAIRIOSE LIGONINĖSE atlikęs Nariams, įnešusiems savo indė
praktiką ir baigęs ligonių priežiūros lius i depozitų sąskaitas iki ba
bei praktiškos medicinos kursą B. landžio 10 d., palūkanos prira
NAUJALIS va reguliariai priima šomos nuo balandžio 1 d.
Valdyba
pacientus SVEIKATOS KLINIKOJE,
460 RONCESVALLES AVE., TO
RONTO 3, ONT. Priėmimo valandos

nuo 8 v. ryto fld 8 v. vakaro, susi
tarus telefonu LE 3-8008.

Fleet Electric Co; Ltd.
ELEKTROS RANGOVAS
Atlieku visus elektros
įrengimo darbus
923-7194.

Sav. A. Čeponis

Parduodamas
nepasterizuotas
medus
IS NUOSAVO BITYNO

ĮVAIRIAIS KIEKIAIS.

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

ATLANTIC
valgykla
1330 DUNDAS ST. W.,
TORONTO 3.
Tel. LE 3-6045
LIETUVIŠKI PATIEKALAI

NAUJI SAVININKAI
V. ir V. IVANAUSKAI

ATLIEKU visus namų medžio re
monto darbus. Tel. 5354724.
MAŽAS IR NEBRANGUS ORKESTRAS įvairiems parengimams. Skam
binti — A. Zaremba 767-7084.

DARAU NUOTRAUKAS vestuvių,
krikštynų; atvažiuoju fotografuoti į
namus. Skambinti teL 766-5738. Ad
resas: fotografas B. Tarvydas,
277 Runnymede Rd.
REIKALINGA MOTERIS vyresnio
amžiaus moteriai prižiūrėti. Tel.
763-1894.______________________
SUOMIŠKA PIRTIS —
MAUDYMASIS IR MASAŽAS
583 Annette St. Tel. 7674086
Atidaryta vyrams ir moterims
nuo antradienio iki šeštadienio
1—11 vai. vakaro

Lietuviška baldų
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA.
P. LUBYS. Telefonas WA 2-7981
Namu telefonas AM 1-0537.

"Gintarėlių” vakarą-balių

Toronto arkivyskupijos sieto*
MONTREALIS
vadinė taryba savo pirmininku
Rekolekcijos abiejose parapiišrinko advokatą John O’Dris*
jose
buvo labai sėkmingos —
coli Priimtame statute numaty
ta, kad pagrindinis tarybos užda dalyvavo daug tautiečių. Turi

LAUKIAM ATSILANKANT. NEMOKAMAS PRISTATYMAS.
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ VISIEMS LINKI

vinys yra būti ryšininku tarp ningus rekolekcijų pamokslus
tikinčiųjų ir arkivyskupo, per sake kun. Alf. Grauslys iš či
teikti pastarajam žmonių nuo- kagos.
Danutė Vekterytė susižiedavo
mones, pageidavimus, pasiūly
mus, studijuoti kunigų-pasaulie- su Kevin Doherty; jungtuvės —
čių santykius, parapijų sąrangą rugsėjo 6 d. Jaunosios tėvai yra
ir t.t. Tarybon įeina: Toronto vasarnamių savininkai prie Lac
arkivyskupas, reikalų vedėjas, 4 Henry St. Henry de Mascouche
kunigai (vienas jų — vienuolis), vietovėje.
dvi vienuolės, vienas brolis, de
Abiejų parapijų klebonai ve
vyni vyrai ir devynios moterys dė rekolekcijas — kun. dr. F.
įvairaus amžiaus. Taryba posė Jucevičius Toronto Šv. Jono Kr.
džiauja kartą į mėnesį.
parapijoj, kun. Zaremba - Delhi,
Ateitininkų stovykla Wasago- Ont. Pirmasis taipgi kalbėjo To
je rengiama liepos 6-19 d. Bus ronto lietuvių radijo programoj
dvi atskiros grupės: jaunučių ir religinėmis temomis ir įrekorvyresniųjų; atskiros programos davo keletą pamokslų būsimoms
ir vadovybės. Tėvai prašomi iš programoms.
anksto susitvarkyti savo atosto
Moterų dailininkių paroda, pa
gas žinodami, kada vaikai galės vadinta “Les Femmes Peintres”,
stovyklauti. Jieškomos šeiminin atidaryta kovo 27 d. Maisonneukės. Jos stovyklos metu dirba ve Recreation Centre, 3000 Viau
kas antrą dieną ir 1 vaikas sto St. Išstatytas 71 kūrinys 43 dai
vyklauja nemokamai. Galinčios lininkių. Iš lietuvių dalyvauja
padėti prašomos paskambinti Z. tik Adolfina Zubienė. Aplamai,
Girdauskui tel. 533-0342. — Ki kitataučių maža — viena estė ir
tos ateitininkų stovyklos: Daina pora svetimų pavardžių. Paveiks
voje vyr. moksleivių — birže lai buvo atrinkti iš 200 dailinin
lio 22 — liepos 6; Dainavoje jau kių atsiųstų 500 kūrinių. Paro
nučių — liepos 6-19 d. Seselių da bus atidaryta iki balandžio 27
ruošiama mergaičių stovykla d. Lankymo valandos 2.30 v. p.p.
Dainavoje — liepos 20-rugpjū — 10.30 v.v. Įėjimas nemoka
čio 2 d. Montrealio “Baltijos” mas.
stovyklavietėje — ateitininkų
Naują sekmadieninį laikrašti
stovykla bus liepos 12-19 d.
Smulkesnių informacijų apie vi “The Sunday Express” pradėjo
sas stovyklas galima gauti pas leisti “Express Publishing Co.”,
vadovaujama J. Azaria, kuris
V. Kolyčių tel. 534-5586.
Norintieji įsigyti iš anksto bi leidžia ir kitus laikraščius. Nau
lietus į “Gintarėlių” balių pra jasis laikraštis stengiasi pateik
šomi skambinti: dr. O. Gustai ti savaitgalio žinias, kurias pran
nienei tel. 445-4521, A. Kuolie cūzų kalba spausdina “Dimannei 769-7051, V. Ottienei 531- che — Matin” ir “Dimanche —
0954, A. Sungailienei 239-1047. Derniere Heure”.
“Litas” bus uždarytas Didįjį
Studentų ateitininkų centro
valdybos nariai — Kliorė ir Penktadienį, bet veiks norma
Razgaitis lankėsi Toronte, turė liai pirmadienį — antrąją Vely
jo eilę pasitarimų su vietos vei kų dieną.
kėjais ir moksleivių ateitininkų
“Baltijos” stovyklavietės val
centro valdyba.
dyba yra. pasiryžusi ateinančią
“Tauro” klubas šiais metais vasarą atlikti visą eilę darbų:
numato savo 500 akrų ūkyje ke praplėsti sporto aikštę, pagerin
letą pagerinimų — pasodinti ti paplūdimius, išvalyti paežerės
dar 2000 eglučių, pataisyti ke sklypus, praretinti mišką apie
lią prie ežero, išvalyti pakran stovyklavietės namukus, įsigyti
tę, pastatyti klubo būstinę. Pa didelį šaldytuvą (o gal kas ga
rengiamieji darbai jau pradėti. lėtų padovanoti?). Tiems dar
Lėšų tiem reikalam klubas turi, bams reikės apie $1000. Pusė
tik reikia narių talkos. Naujo tos sumos jau surinkta.
ji klubo valdyba norėtų atkreip
“Baltijos” stovyklavietės lo
ti dėmesį šeimų, turinčių jauni terijai savo kūrinius padovano
mo. Klubo ūkyje vietos "yra pa
8 Montrealio lietuviai meni
kankamai. Ja ypač galėtų pasi jo
ninkai. Visi Montrealio lietuviai
naudoti jaunimas. Tam yra jau kviečiami
“Baltijos” stovykla
nimo sekcija, kuriai kol kas pri vietę paremti
nuperkant nors po
klauso tik 6 jaunuoliai. Galėtų vieną bilietų knygutę,
kai
būti žymiai daugiau. Nebūtinai nuoja $1.00. Bilietai kuri
gaunami
jie turi būti medžiotojai — ga abiejuose “Lito” skyriuose ir
li būti meškeriotojai. Nario mo
platintojus. Laimėjimų pa
kestis — tik $1.00 į metus. Jau pas
nimo sekcija tvarkosi atskirai, skirstymas — balandžio 20 d.
Montrealio policija išsklaidė
klubo valdybai padedant mate
6.000
studentų demonstrantų,
rialiai ir moraliai. Klubo valdy
ba kviečia’visus medžiotojus ir reikalavusių prieš 148 metus
žūklautoj us tapti klubo nariais. Įsteigtą anglų McGill universi
Kreiptis į valdybos sekretorių tetą paversti "prancūziška moks
K. Budrevičių tel. 535-9755". lo institucija. Demonstracijoms
Naujoji klubo" valdyba dėkoja vadovavo Mokyklų Imigracijos
buvusiai valdybai už atliktus Sąjungos pirm. R." Lemieux ir
darbus, ypač buvusiam pirmi iš pareigų atleistas McGiU un
ninkui S. Kuzmui, kuris ne tik to politinių mokslų prof. S.
darbu, bet ir lėšomis parėmė Gray. Policija buvo priversta
veiklą.
_ ^įsikišti, kai demonstrantai pra“Tėviškės žiburiai” dėkoja Kilmėje daužyti krautuvių ir autoL. K. Moterų Draugijos Delhi mobilių langus, mėtyti akmenis
skyriui už $25 auką. Pirm. J. į policininkus. Lazdomis gink
žiogienė pridėtame laiške rašo: luoti policininkai ne tik išsklai
“Atsidėkodamos už mums su dė demonstrantus, bet ir suėmė
teiktą paramą, siunčiame kuklią apie 20 triukšmadarių. De
auką ir dėkojame už gražiai lei monstracijos išvakarėse buvo
džiamą laikraštį. Jis yra tikras kalbama, kad gali tekti pasi
mūsų žiburys, laukiamas mielas kviesti kariuomenę tvarkai at
svečias.” Taip pat nuoširdi pa statyti, tačiau demonstrantams
dėka Toronto lietuvių skautų tė sutvardyti nakako vietinės Mont
vų bei rėmėju komitetui, atsiun realio policijos.
tusiam $15.00 auką laikraščiui,
Sol. G. Capkauskienė, neseniai
ryšium su jo paslaugomis skau koncertavusi Plateau salėje, pa
tų veiklai.
kviesta giedoti Velykų rytą šv.
Inžinieriai P. Lelis ir J. Preik- Kazimiero bažnyčioje.
šaitis atostogauja Floridoje ir
“T. Žiburių” skaitytojai prašo
savo pažįstamiems siunčia linkė mi pranešti “TŽ” administraci
jimus. P. Lelis atostogauja su jai naujuosius savo pašto zonų
šeima; griš į Torontą balandžio
numerius.
15 d.
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A. NORKELIŪNAS

Sav. Albina ir Justas Krasauskai

Commissioner of the Superior Court of Montreal

BALANDŽIO 12, ŠEŠTADIENĮ, 7 VAL. VAKARO,
Prisikėlimo parapijos auditorijoje
•

"GINTARĖLIŲ" PRISTATYMAS

•

MENO KORINIŲ LOTERIJA

•

JŲ ATLIEKAMA PROGRAMA

•

VAIŠĖS IR ŠOKIAI (D'Amico orkestras)

Rengėjos —
K. L. K. Moterų Draugija

BILIETAI
—$3.00
STUDENTAMS — $1.00

Didįjį Penktadienį, balandžio
4, katalikų vienybės komisija ir
Kanados protestantų komitetas
rengia ekumeninį vakarą. Pro
gramoje: bendros katalikų ir
protestantų pamaldos šv. Myko
lo katedroj 5.30 v.v.; jų metu
pamokslą sakys laikraščio “Sa
turday Night” leidėjas Arnold
Edinborough; 6.30 v.v.. bendra
vakarienė Metropolitan United
Church patalpose (prie šv. Mykolo katedros). Vakarienės pelnas skiriamas Nigerrjos-Biafros
alkaniesiems, dėlto ir pati vaka
rienė pavadinta “alkanųjų va
kariene”. Jos dalyviai bus pra
šomi sumokėti įprastinę vaka
rienės kainą. Pabaigai bus rodo
mas filmas ir diskutuojama pa
rama pasaulio neturtingiesiems.
Vyr. skautininke M. Jonikie
nė iš Čikagos, lydima I. Šernaitės-Miklejohn, lankėsi “TŽ” re
dakcijoj ir papasakojo apie skau
čių veiklą. Esą per pastaruosius
metus lietuvių skaučių veikla
pagyvėjo, skaičius padidėjo. Tu
__ ______
____kalrima
sunkumu _su______
lietuviu
ba’’jaučiama vadovių’stoka. Per
pastaruosius metus "viešnia yra
aplankiusi daugumą skaučių vie
netų. Šį kartą ji aplankė visus
Kanados vienetus — Montrealy, Toronte, Hamiltone, Niaga
ros pusiasalyje. Apie jos priėmi
mą Toronte žiūr. skautų veiklos
skyriuje.

Apylinkės valdyba, posėdžia
vusi kovo 25 d., nutarė balan
džio 20, sekmadienį, 4 v. p. p.,
Prisikėlimo par. parodų salėje
šaukti Toronto apyl. tarybos su
sirinkimą. Jame dalyvauja rinkti
tarybos nariai ir lietuviškų or
ganizacijų atstovai. Susirinkime
bus padarytas valdybos veiklos
metinis pranešimas. Bendruomeniniais reikalais žodį sutiko
tarti PLB švietimo tarybos pirmin. A. Rinkūnas. Valdyba į To
rontą dar šį pavasarį yra pa
kvietusi Čiurlionio Ansamblį.
Dail. A. Rūkštelės paroda, įvyks
tančia Toronte balandžio 19-17
d.d., pavesta rūpintis vald. na
rei stud. L. švėgždaitei. Motinos
Dienos minėjimą apylinkė rengs
kartu su Toronto .šeštadienine
mokykla. Suvestos ’Sąskaitos pra
ėjusios Vasario 16 minėjimo. Visuomenininkės a.a. Izabelės Ma
tusevičiūtės Fondui, besirūpi
nančiam ant jos kapo pastatyti
paminklą, iš apylinkės valdybos
iždo paskirta $50. Nutarta: pareikšti gilią padėką atsistatydinusįam valdybos^ pirm.. adv.^G.
Balčiūnui
už rūpestingą pirmi
”
ninkavimą per dvejus metus;
valdybos vardu Velykų švenčių
proga pasveikinti kolonijos lie
tuvius. Iki tarybos susirinkimo
valdybos pirmininko pareigas
pavesta eiti vicepirmininkui
kun. P. Ažubaliui.

TORONTO MIESTAS
ATMATŲ IŠVEŽIMO TVARKA
DIDYSIS PENKTADIENIS —VELYKŲ ANTROJI DIENA
Abi minėtos dienos yra nedarbo dienos miesto tarnybai.

DIDĮJį PENKTADIENI atmatos nebus išvežamos.
Įprastinis išvežimas — sekantį antradienį.
VELYKŲ ANTRĄJĄ DIENĄ atmatos bus išvežamos tik
tose gatvėse, kur pirmadienis yra reguliari išvežimo diena

Gatvių priežiūros Viršininkas
PIRMAUJANTIS TORONTO PLASTIKINIŲ GAMINIŲ

FABRIKAS JIEŠKO VYRŲ IR MOTERŲ

ĮVAIRIEMS DARBAMS
Pastovus darbas. Prašome kreiptis į Mr. E. Lember
tel. 751-3820
SCEPTER Mfg. Co. Ltd., 11 BERMONTSEY Rd., TORONTO 16, Ont

Kredito kooperatyvas “Para
ma” D. Ketvirtadienį dirbs nuo
10 iki 7 v. v.; D. Penktadienį bus
uždarytas; šeštadienį atdaras
nuo 9 v. iki 1 v.p.p.. Vedėjas
Dr. A. Damušis, gyvenąs Det
roite, pakviestas pagrindiniu
kalbėtoju ateitininkų šventėje,
kuri įvyks balandžio 20 d. Pri
sikėlimo auditorijoj. Svečias
taip pat kalbės ateitininkų sen
draugių rengiamoje vakarienė
je balandžio 19 d. Pakvietimus į
vakarienę prašom įsigyti iš anks
to pas pirm. B. Sakalą ir kt.
Baltiečių Federacijos vadovy
bė kovo 27 d. buvo susirinkusi
posėdžio Prisikė^mo par. patal
pose. Iš kiekvienos tautybės da
lyvavo po 7-8 atstovus. Jie per
4 valandas apsvarstė specialios
komisijos paruoštą naują konsti
tucijos projektą ir jį priėmė. Iš
lietuvių posėdyje dalyvavo: KLB
krašto valdybos pirm. dr. S. Če
pas, Baltiečių Federacijos pirm.
J. R. Simanavičius, KLB vice
pirm. ir kultūros komisijos pirm.
Stp. Kairys, politinio komiteto
pirm. B. Sakalas, baltiečių mote
rų tarybos atstovė I. Miklejohnšernaitė, Arvydas Kalendra, E.
čuplinskas. Konstitucijai pa
ruošti komisijoj iš lietuvių da
lyvavo p. Nausėdas.
Leidinys “Lithuanians in Ca
nada” jau gana plačiai paskleis
tas angliškoj ir lietuviškoj vi
suomenėj. Iki šiol išplatinta arti
1500 egzempliorių. Gana daug
egzempliorių pateko į universi
tetų ir viešąsias bibliotekas.
Daug kas iš tautiečių tą leidinį
įteikė kaip dovaną savo bičiu
liams kanadiečiams ir amerikie
čiams. Leidinio administracinė
’komisija pastaruoju metu papil
domai išsiuntinėjo 200 reklami
nių lapelių įvairioms bibliote
koms ir gauna naujų užsakymų.
Būtų gera, kad tautiečiai Vely
kų ir kitų švenčių proga “Li
thuanians in Canada”, gražiai
išleistą knygą, padovanotų savo
bičiuliams kanadiečiams, šio lei
dinio dar platesnis paskleidi
mas yra visų Kanados lietuvių
rūpestis. Leidinys gaunamas “T.
ž.” administracijoj ir Toronto
spaudos kioskuose. Kaina — $8.
Bazaras ir Velykų bobutė —
Atvelykio sekmadienį, balandžio
13, Prisikėlimo salėje. Bazaro
pradžia — po 9 vai. Mišių, pa
baiga — 1.30 v.p.p. Velykų bo
butės programa — 3 v.p.p. Ją at
liks darželio mokiniai. Rengėjai
kviečia visus tautiečius dalyvau
ti bei paremti seselių darbus.
K. L. K. Kultūros Draugijos
metinis susirinkimas .— balan
džio 12, šeštadienį prieš Atve
lykį, 3 v. p.p., salėje virš “TŽ”
redakcijos.

Velykų stalui pas mus galima gauti;

šviežių kalakutų, antienos ir kitos paukštienos
Lietuviški, gerai rūkyti kumpiai, tinkami virti arba jau paruošti valgyti, įvairios
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.

2899 Bloor W.

(KAMPAS PRINCE EDWARD DR.)

Tel. 233-9783

MONTREAL ENTERPRISES REG'D

City Driving School

VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS

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.

6695 - 35-ta Avę., Rosemount (kampas St. Zotique)

Jau galima gauti Velykų šventėms:

M U Z Ė J A U S RETENYBĖ
Parduodamos baigiančios pranykti nepriklausomos Lietuvos
sidabrinės monetos: 5 litai su J. Basanavičiaus atvaizdu,
10 litų — su Vytauto Didžiojo, 10 litų — su prezidento A.
Smetonos ir kitos. Kainoraštis — pareikalavus.
P. ZABLOCKIS, 2333 ONTARIO St, Vancouver 10, BC, Canada

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 silkių. Savaitgaliais galima gauti bulvinių dešrų.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS.

ik

šviežių kalakutų, ančių,

Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

viščiukų, žęsų, paršiukų ir kt.
Mielai kviečiame atsilankyti į krautuvę, kur rasite didelį pasi

I

Tel. RAymond 7-312C

Montreal, 36 Que.

I IT A O”
L 1 1 Hū

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

DUODA PASKOLAS:

MOKA UŽ:

Asmenines iš___________ 9 %

Depozitus_______________ 5.0%
Šerus (numatyta)_______

rinkimų įvairių savo patalpose rūkytų mėsų, dešrų, importuotų

Nekiln. turto iš_________ 83%

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

{skaitant gyvybės draudimą
iki $10.000.

pasirinkimų šviežių mėsų ir kt.
UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR TELEFONU — NEMOKAMAS PRISTATYMAS

PARKSIDE

6,5%

Ter. ind. 2 met____ ___ 6.75%
Term. ind. 3 met._______ 7.0%
Nemokamas gyvybės draudimas
iki $2.000 šėrų sumos.
------------------------------------ —------------ ----

Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v„

^ket

Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius.

Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3997 Rosemount BivtL, teL 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo 1 ik.
« v?l. ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v.

Sav. E. Punkris tf A Matulaitis

335 Roncesvalles Avenue. Toronto.

JAU IŠDUOTOS PASKOLOS
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 63%)

Tenn. ind. 1 met_______

Tel. LE 5-1258

Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d.
ir v’er visus ilguosius savaitgalius.

