
Velykiniai sveikinimai visiems!
KRISTAUS PRISIKĖLIMO AUŠRA TEBŪNIE MŪSŲ KOVŲ IRMLČIŲ STIPRINTOJA!

Brangūs Lietuviai, 
visiems džiaugsmingo Aleliuja!

Šiomis dienomis ir žmonių sielose ir bažnyčių erdvėse ir 
šeimų židiniuose skamba džiaugsmo ir didelės šventės aidas. Savo 
žodžiais, mirtim ir prisikėlimu Kristus davė atsakymą i didžiau
sius žmogaus gyvenimo ir mirties klausimus.

Nemokėtume Švęsti Velykų ir būti Kristaus sekėjais, jei 
pasisavintume tą džiaugsmą tik savo šeimoms ar sau. Per mus, 
Kristaus pavyzdžiu, jis turi pasiekti ir abejojantį keleivį ir klys
tančią samarietę ir Kristui nusikaltusį jo niekintoją ar kankinto
ją. Kristaus pavyzdžiu, su pagarba ir meile kiekvienam žmogui, 
skelbkime atpirkimo ir atleidimo tiesą, skelbkime visam pasau
liui, ką randa savo sielai mylintieji ir sekantieji Kristų.

Visus lietuvius nuoširdžiai sveikindamas visiems linkiu, 
kad Velykų ryto džiaugsmas, kuris aną rytą buvo Marijos, apaš
talų ir visų Kristaus draugų, pripildytų visų širdis ir namus.

Aleliuja!
Jūsų Kiisluje

t Vysk. V. BRIZGUS.

NAUJO GYVENIMO VILTIS
Greit sugaus Velykų varpai ir suskambės altorių varpeliai. 

Kančios savaitė užsibaigs mirties pergale. Iš mūsų krūtinių galingai 
nuaidės “Linksma diena mums nušvito, visi laukėm džiaugsmo 
šito. Kėlės Kristus, mirtis krito, aleliuja”. Šis džiaugsmingas ale
liuja paskelbs pasauliui naują Velykų rytą, kuris pirmą kartą iš
aušo pačiame -Gotgotos^kalne, kryžiaus papėdėje?' kapų angoje. Tą 
džiaugsmą Kristaus mokiniams pranešė dangaus angelai, kaip jie 
buvo pranešę ir Jo gimimą šios didžiosios pasiuntinybės pradžioje.

Jau praeitin nugrimzdo beveik du tūkstančiai metų, kai Kris
tus užbaigė šios žemės gyvenimą mirtimi ant kryžiaus. Apaštalams 
ir ištikimiesiems mokiniams atrodė, kad visos viltys sudužo, tartum 
jūros bangos atsimušusios i uolėtą krantą. Jo priešai džiaugėsi, kad 
jau nugalėtas Tas, kuris atrodė jiems nenugalimas, kuris ligonius 
gydydavo ir mirusius gyvenimui iš naujo pažadindavo. Tačiau melo 
ir neapykantos viešpatavimas yra laikinis, jo laimėjimai tartum 
rūkas. Velykų rytą Kristus savo dieviška galybe prisikėlė iš miru
siųjų, patvirtindamas savo mokslo galią ir sulaužydamas laikinai 
laimėjusių priešų pergalės triumfą.

Kristus mirties pergale išpildė žmonijos didžiuosius lūkesčius, 
sustiprino viltis laimėti naują gyvenimą, — gyvenimą laimingą ir 
nesibaigiantį. Kaip savo gyvenimu Kristus žmogui parodė naują 
gyvenimą, naujus kelius ir aiškesnius tikslus, taip savo prisikėlimu 
Jis patvirtino savo mokslo nekintamumą ir kilnesnio gyvenimo 
prasmę. Su Jo prisikėlimu sušvito žemėje nauja šviesa — krikščio
niškosios eros pradžia.

Žmonija prieš Kristų gyveno tiktai geresnių laikų viltimi ir 
jų išsipildymo lūkesčiais. Po Kristaus prisikėlimo ji pajuto savyje 
naujo gyvenimo sruvenimą, kilnesnius troškimus ir gaivališką jėgą, 
kuri tarp pagoniškų usnių išsiskleidė puikiais šventumo žiedais. 
Žmonijos veidas staigiai persikeitė, ji atsinaujino aukos ir pasiau
kojimo dvasia naujojo mokslo išpurentoje dirvoje. Pagoniškasis 
pasaulis, kuris anksčiau augino tik piktžoles, kuris nepažino meilės 
palaimos, kuriam teisingumas buvo toks svetimas, kaip žemei žvaigž
džių šilima, — tas pats pasaulis nustebo iš savo tarpo kylančiomis 
galingomis dvasios jėgomis, pasireiškiančiomis mirties nebijančia 
auka bei gyvybės atidavimu už tikėjimą ir dorą. Kankinių kraujas 
padarė derlingą dirvą, kurion buvo sėjama krikščioniškojo mokslo 
sėkla. Gimė naujas gyvenimas, naujas pasaulis, kuriame pasirodė 
Kristaus kančios ir prisikėlimo prasmė, — nyko piktžolės, užleis- 
damos vietą tikrajam derliui. •

Nors žmonijos “akys buvo sukliudytos, kad jo nepažintų” (Lk. 
24, 16) ir Jo mokslo nuostatams nepaklustų, nors nebemažas skai
čius žmonių dar ir dabar tebeieško “gyvojo tarp mirusiųjų” (Lk. 24, 
5), bet Kristaus prisikėlimu tikintieji supranta, kad Jis turėjo ken
tėti ir taip Įeiti i savo garbę (Lk. 24, 26). Ugnis apvalo auksą nuo 
rūdžių, o kančia nuskaidrina žmogaus sielą, kad joje atsispindėtų 
krikščioniškojo gyvenimo skaistumas ir sužydėtų dvasios žiedai. 
Krikščionybė daugiausia laimėjo kantriai kentėdama ir su meile 
bei aukos dvasia nešdama savo Mokytojo kryžių. Užtat ir šv. Pau
lius tvirtina: “jei mes numirėme su Kristumi, tai mes tikime, kad 
taip pat drauge su Kristumi būsime gyvi” (Rm. 6, 8). O tas pasiti
kėjimas prisikėlimu duoda vilčių ir mums susilaukti pergalės ir 
laimėjimo džiaugsmo.

Tačiau ir po tiek daug metų dar vis yra žmonių, kurie nepajėgia 
Įsigyventi, kad vienintelė viltis tegali būti mirti nugalėjusiame Kris
tuje. Mes dar ir dabar neretai savo nedalioje imame ieškoti Kristaus 
ten, kur Jo nėra. “Jo čia nėra, nes jis prisikėlė” (Mt. 28, 6). Negali
me Jo ieškoti nei savo silpnybėse, nei žmogiškoj išmonėj, nei juo 
labiau mūsų priešo ateistiniu akmeniu užverstame kape. O mūsų 
ir mūsų tautos priešas nieko taip netrokšta, kaip sunaikinti mumyse 
dvasios jėgą ir laimėjimus gimdanti tikėjimą bei Kristaus pergalės 
neleidžiančią pamiršti tikrąją viltį. Kristaus prisikėlimas juk paro
do, kad tiesa negali pralaimėti melui, meilė nepralaimi neapykantai, 
teisingumas — skriaudai ir dvasia — medžiagai.

Mūsų tautos ir kiekvieno asmeniniai lūkesčiai nūnai tegali at
siremti tiktai Kristaus mirties pergale ir prisikėlimu. Nugalėti mo
ralinius nuopolius, iš gyvenimo išveisti prievartą, sunaikinti blogį 
pasaulyje ir pataisyti išsigimusias politines sistemas tai reiškia lai
mėti pasaulį gėriui. Tačiau mes tiek galime laimėti, kiek pajėgiame 
kovoti už gėri paties gėrio ginklais. Šioje kovoje mums reikalinga 
prieš šėtonišką neapykantos dvasią pastatyti krikščioniškos meilės 
gaivumą, prieš melo ir apgaulės viešpatavimą — teisingumą minty
se, žodžiuose ir gyvenime, prieš išnaudojimą ir prievartą — teisin
gą tarpusavio santykių tvarką, prieš žmogaus išniekinimą — jo kil
numo ir vertės pripažinimą.

Velykų pergalė yra žmonijos pergalė ir prisikėlimas naujam 
gyvenimui bei naujoms viltims. Su žmogaus dvasios atnaujinimu ir 
jo prisikėlimu Kristaus dvasioje prisikels žmonija, tautos ir visas 
gyvenimas. Prisikels ir mūsų tauta, sulaužydama vergijos antkapį.

Valstybinė meno galerija Vašingtone.KRISTAUS PRISIKĖLIMAS. Borgognone.

JEI KVIEČIO GRŪDAS MIRŠTA
MOZĖS ĮSTATYMAS 

reikalauja, kad pasmerkto žmo
gaus kūnas “negali per naktį pa
silikti ant medžio”. Todėl prašyti 
leidimo jį palaidoti reiškė laikytis 
Įstatymo. Pagal Talmudą, pa
smerktų nusikaltėlių kūnai būda
vo sukraunami i duobes, priklau
siusias teismams, kur jie būdavo 
laikomi kol nupūdavo raumenys 
ir tik tada būdavo grąžinami jų 
šeimoms. Pasielgti kitaip reikėjo 
Piloto malonės.

Romėnų paročiu, negrąžinti pa
smerktojo žmogaus kūno šeimai 
ar reikalauti už jo sugrąžinimą 
užmokesčio buvo laikoma nepa
prastu kietaširdiškumu. Pilotas 
šiuo atveju neturėjo jokio pagrin
do būti negailestingu. Jis todėl 
išpildė Juozapo prašymą palaido
ti Jėzų, kartu nusistebėdamas, 
kad jis taip greitai numirė. *

Tuo pačiu laiku jį pasiekė ki
tas prašymas. Kaikurie ortodoksi
nių pažiūrų žydai bijojosi, kad be
siartinanti jų Velykų šventė už
eis prieš nukryžiuotų vyrų mirtį 
ir jų kūnų nuėmimą subatoje — 
nes tai reikštu suteptį visam mies
teliui — meldė leidimo pagrei
tinti mirtį sulaužant mirštančiųjų 
vyrų blauzdas; o tai nebuvo ne
įprasta. Siam reikalui Pilotas pa-

DANIEL - ROPS 
Prancūzų Akademijos narys.

siuntė savo vyrus.
“Todėl kareiviai atėjo ir su

laužė blauzdas vienam ir kitam, 
kurie buvo prikalti prie kryžių 
drauge su juo. Priėję prie Jėzaus 
ir pamatę, kad jau miręs, jie ne
laužė jo blauzdų, tik vienas karei
vis atvėrė jietimi jo šoną, ir tuo
jau išėjo kraujo ir vandens”. 
(Jon. XIX, 31-37).

LEGENDOS IR 
SIMBOLIAI
Sv. Jonas, kuris tai liudija, sa

ko visa tai matęs.
Savo dramatiškumu ir simbo- 

liškumu ši scena tapo viena pačių 
žymiausių Kančios scenų, ir 
kirkščionių tradicija ją labai daž
nai primena. Kareivis, kuris jie
timi pervėrė šoną, buvo pramin
tas Longinus. Sis vardas tikriau
siai yra paimtas iš graikų žodžio 
Lonche ir reiškia jietį. Legenda 
pasakoja, kad jis sirgęs akių liga 
ir staiga stebuklingai pagijęs nuo 
Įtryškusio Į jo akis kraujo. Taipgi 
ji sako, kad jis tapęs krikščioniu, 
Įstojęs į vienuolyną Cezarėjoj, 
kur išbuvęs dvidešimt aštuone-

rius metus ir miręs kankinio mir
timi. Iš šito Įvykio taip pat kilo 
legendų grupė apie Gralį — vazą 
ar kieliką, kurin apaštalai yra su
rinkę Jėzaus kraują. Bet legen
dos, kad ir kaip natūraliai atro
dytų, kartais yra perdėtos. Sv. 
Rašto Sen. Testamentas pabrėžia 
šitą simbolizmą dviejose vietose. 
Mozės Įstatymas reikalavo, kad 
velykinio avinėlio “nebūtų sulau
žyti kaulai”, kad “jie žiūrės Į tą, 
kurį pervėrė”.

Romos kareivis, stebėjęs kūną, 
iš kurio tryško vanduo ir kraujas 
nebuvo vienas; su juo stovėjo vi
sa Kristaus atpirkta žmonija. Juk 
vanduo ir kraujas yra krikšto 
simboliai: vandens ir kraujo 
krikšto.

ATRODO, .
MIRTIS NUGALĖJO ...
Pagaliau kareiviai galėjo nuei

ti ir užtikrinti Pilotą, kad Jėzus 
buvo tikrai miręs, kad tai nebu
vo Jo draugų sąmokslas nuimti jį 
nuo kryžiaus ir bandyti jį atgai
vinti. Todėl Pilotas jo kūną grą
žino Jėzaus bičiuliams. Juozapas 
iš Arimatėjos ir dar keletas jo 
draugų turėjo ištraukti vinis iš jo 
kūno prieš jį palaidojant. Mes 
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ALOYZAS BARONAS

Kalvarijos kalne dar buvo gied
ra ir šviesu. Žemės sukosi Įprastu 
savo taku, šlamėjo medžiai ir vė
jas praskrendančių paukščių 
sparnuose, blizgėjo žalsvi stogai, 
kareivių sagtys ir šalmai. Šimtas 
Rymo kareivių stoviniavo Kalva- 
rijėškalne ir žiūrėjo i triukšmau
jančius žydus.

— Geloėkis, jei esi žydų kara
lius.

Kareiviams buvo nuobodu. Jie 
buvo daug kartų matę kryžiavimo 
scenas, tačiau keistas žydų triukš
mas dėl vidury nukryžiuoto tre
čiojo, juos truputi erzino. Šimti
nės vadas sėdėjo ant arklio ir žiū
rėjo Į Jeruzalės blizgančius bokš
tus arba atsigręžęs Į priešingą pu
sę, stebėjo vedančią i Egiptą siau
rą kelio juostą. Pilką su nedide
liais judančiais vorais, asilėliais. 
Šimtininkas laukė pamainos žy
dams vis šūkaujant.

— Jo velnias pasitraukė nuo jo. 
Šimtininkui buvo vistiek ar vie

nu žydu daugiau ar mažiau, ir 
kryžiuojamais jis nesirūpino, ta
čiau tas nuolatinis žydų erzelis ji 
pykdė vien todėl, kad vidurinysis 
kryžiuojamas kėlė nerimo ir nu
sistebėjimo. Šimtininkas vėl pasu
ko galvą i kryžių, aplink bestovi 
žydai truputi aptilo viduriniam 
nukryžiuotajam tariant:

— Tėve, atleisk jiems, nes jie 
nežino ką daro.

Šimtininkas vėl atsisuko i ke
lią. Į kalną lipo Abenadaras su 
penkiasdešimt kareivių pakaitu. 
Trys nukryžiuotieji greit turėjo

jo nesuprantamas pažvelgimas. 
Tai paguoda, saldumas, viliojantį 
ramuma ir geismas kažko neže
miško. Galbūt jis Dievo sūnus- 
Nežinau kodėl dievai kenčia ir 
miršta”. Išdidus Abenadaras nu-, 
šoko nuo arklio ir neišlaikydamas 
šitų susitvenkiančių minčių, mete 
jietį žemėn ir šūktelėjo:

— Mirė Teisingasis. Tikiu, kai 
jis buvo Dievo sūnus. i

Paskui Abenadaras atsistojo ir 
minutę žiūrėjo į savo karius. Su 
jais jis malšino žydus, su jais jis 
jojo pavergtos Jeruzalės gatvėm, 
su jais jis žygiavo pro Piloto fo£ 
rūmą. Jie ir jis buvo nenugali*  
mos Romos kariai. Bet išdidumas 
lūžo nuo ano tylaus ir nesupran-; 
tarno Žydo žvilgsnio. Ir staiga 
Abenadaras pakėlė nuo žemės jie- 
ti ir, ja parodęs Į dvidešimtpenk- 
mėtį savo pavaduotoją Kasijų, su-‘ 
šuko: • •

— Aš nebe vadas. Aš tikiu ši
tam nukryžiuotam Dievui. Jūsų 
vadas Kasijus.

Valandėlę jis žiūrėjo Į karius 
ir šie Į ji. Nustebę žydai valan
dėlę nukreipė akis nuo kryžių! 
Paskui Abenadaras lėtai ir neat-;^ 
sigrįždamas nuėjo per žalią Giko- 
no slėnį į Himmono uolas pasa-_ 
kyti Kristaus mokiniams kas at
sitiko. Vakare jis jau liudijo besi*,  
stebinčiam Pilotui, ir šis, su savo 
buvusiu šimtininku, valandėlę 
stovėjo prieš savo dievus susi
mąstęs ir nekalbus. Jo žmona 
Proklė jį buvo palikusi ir dabar, 
paliko vienas vadų. .

mirti, <4»bšhsvo laukiama išsi^^<^--a»^KaiH?rijpskajl‘tQ dalis— 
kimų, todėl sargyba Piloto buvo minios plėšė žemėn drabužius, py< 

ve . • "i * • 1 . V . _ "5 4 •sumažinta pusiau.
Po keletos keitimosi akimirkų, 

šimtininkas lygias gretas vedė na
mo, o i triukšmaujančių žydų mi
nią nuo arklio žiūrėjo Abedaną- 
ras. Jis kartais apžvelgdavo ža
lias pakalnes, plytų kelią ir mėly
nas dangaus properšas.

Pasikeitus sargybai, Jonas, Sa
lome ir Marija Kleofa priėjo vi
sai arti kryžiaus. Abenadaras nie
ko jiems nesakė. Jis jautė kažko
kią širdy tuštumą, kažkoks keis
tas graudulys daužėsi širdy lyg 
akmenys verčiami i pakalnę, ku
rie lauždami mažus daigus tratė
jo žemyn. Visa tai prasidėjo nuo 
Kristaus pažvelgimo Piloto kie
me. Tuo laiku iš Judėjos ir Jop- 
pes atvyko šventėms i Jeruzalę 
būrys žymių vyrų. Saulė buvo 
pradėjusi temti. Pasirodė žvaigž
dės. Jie stebėjo besikeičiančią 
gamtą ir garsiai šaukė.

— Vargas. Jei ne ta Dievo 
šventovė,- reikėtų ugnimi sunai
kinti tą šlykštųjį miestą, kurį pri
slėgė toks nusižengimas.

Kristaus artimieji nebebuvo 
vieni. Žmonės pasidalino pusiau 
ir abi pusės barėsi. Abenadaras, 
kad nebūtų daugiau erzinimosi, 
uždraudė tyčiotis iš Kristaus. Mi
nia ir dangus buvo pritvinkę ne
suprantamos Įtampos. Mėnulis 
dengęs saulę perėjo Į vakarų pu
sę, nusirito kažkur už horizonto 
ir tartum kieno pasuktas lėkė erd
vėmis neįparstu keliu. Po kiek 
laiko pasirodžiusi saulė buvo ap
traukta rūku. Ji atrodė kruvina, 
jos spinduliai sklido pamažu, švie
sa buvo nyki ir silpna. Pasirodžiu
sios žvaigždės ėmė gesti. Farizė- 
jai, grįžtant šviesai, vėl ėmė 
džiaugtis ir iš naujo tyčiotis.

— Kitus prikeldavo, o pats 
miršta.

Abenadaras pradėjo žydus 
drausti, pats nesuprasdamas ko
dėl dabar gynė tą gilaus žvilgsnio 
žmogų. Šimtininkas buvo matęs 
daugybę mirčių, bet Kristaus 
mirtis jį užkrėtė nerimu, siau
bu ir smalsumu. Abenadaro ark
lio pirmutinės kojos buvo beveik 
ant kryžiaus kalvelės, šimtininkas 
iš arti žiūrėjo Į erškėčiuotą gal
vą. Tuo laiku Kristus ištarė pas
kutinius žodžius. Sudrebėjo žemė, 
skilo uola, vieni keikė, kiti klau
pėsi žemėn. Išdidus Abenadaras 
sėdėdamas ant arklio galvojo: 
“Tikrai kažkas nepaprasto. Gal
būt jis Dievo sūnus? Bet argi die-

lesi pelenais galvas ir nužemintai 
mušėsi Į krūtines. Virpėjo me
džiai ir olos, klaikiai skambėjo 
verkiančių balsai ir skubančių na
mo žingsniai. Ant kryžiaus kabėjo 
Kristus pravira burna, krauju pa-, 
sruvusiom, ligi pusės primerktom, 
akim. Nugara Jo buvo prisišlieju
si prie Kryžiaus, keliai sulinkę, 
kojos pasisukę apie jas prikalusią 
vinį. -

Atsipeikėję nuo baimės kaiku-; 
rie prisiartino prie skilusios uor 
los tarp Kristaus ir kairiojoj pu{ 
sėj nukryžiuoto žmogžudžio ir me
tė i pasidariusią bedugnę akme-' 
nis. Vėliau leido Į gelmę surištas 
virves ir, negalėdami pasiekti 
dugno, jautė keistą baimę. Vient 
vis bandė nugalėti siaubą, buvo 
užkietėję, o kiti jautė, kad įvykti 
kažkas nepaprasto jų sielose kaip 
ir gamtoj. Kasijus staiga tapęs 
viršininku išskirstė sargybas ir 
pats su penkiais kareiviais paliko 
pačioj Kalvarijos kalno viršūnėj’ 
Žydai ginčydamiesi lipo pakal
nėn, tik artimieji Kristaus girai! 
nės vis dar stovėjo po kryžium: 
Kartais bailiai prislinkdavo artyii 
betkuris iš Kristaus mokinių ir 
vėl skubėdavo atgal. O diena vis 
šviesėjo, vėl stiepėsi saulėn dai
gai ir palmės mojavo saulei, tik 
Jordano vanduo nebebėgo nuo
sekliai savo vaga, o veržėsi į pie
vas. Per žemės drebėjimą prie 
Tarichejos ilgas, juodas akmeni
nis pylimas, reguliuojąs Jordano 
vandenis, visiškai Įgrimzdo. Sm 

(Nukelta į 7 psl.)

na ir laimi. Net ir Rymo dieviška
sis imperatorius parodo savo ga
lią. Ne, dievai šitaip nemiršta”. 
Bet Kristaus žvilgsnis tebebuvo 
Abenadaro akyse. “Bet jo akys,

“Sminga Velykų varpų gau
desys Į žmogų, sudrcbinda-_ 
mas sielos gelmes. Bet ar il
gam? Tai jau nuo mūsų pa
čių priklauso. Velykinės mis- “ 
tikos prasmė didinga. Pri
mindama Atpirkėjo paslap
ties vainiką, ji neša ir didį
jį šauksmą pertvarkyti savo 
vidų ir gyvenimą. Dieviška
sis Mokytojas ne nupuoli- • 
mus pasmerkė, bet užkietė
jimą i? nenorą Jo balso 
klausytis. “Sek mane!” — 
Ir dabar Jis sako, tik nerei
kalauja palikti savąjj darbą. 
Sek ne pėdomis, bet gyveni
mu. Nemiegok, savo gyveni
mą sutvarkęs savaip, “išmin
tingiau”, pagal laiko dvasią, ■ 
bet “Kelkis ir sek Prisikėlu- . 
sį”, akimis nematomą, bet - 
didžiąją Tien liudijantį, kol ' 
būsi nebe velykinių varpų 
pašauktas”. ;
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Ar tai kova su komunizmu?
Šiandie kova su komunizmu yra 

svarbesnė ir turi būti vedama pla
tesniu mastu, negu anų laikų tau
tos kovojo prieš Džengischano or
das. Bet ar ta kova vedama rei
kiamu mastu ir intensyviai?

Nekalbant apie Vakarų pasau
lio valstybių vadų dažną linkčioji
mą prieš Kremliaus bonzas, ir 
plačioji visuomenė į kovą su ko
munizmu mažai kreipia dėmesį, o 
kartais net nekomunistai patar
nauja komunistams. Vieni tai da
ro dėl nesusipratimo, kiti dėl ko
munistų baimės ir panašiai.

Viename Kanados mieste vie
nas katalikų kunigas, kurs turė
jo progos praktiškai patirti tik
rąjį komunizmą, per vietos radijo 
stotį skaitė keletą paskaitų apie 
komunizmą. Bet kai jis savo pa
skaitose konkrečiai pasakė, kad 
komunizmo šaknys yra Maskvoje, 
tos radijo stoties vedėjas parei
kalavo, kad ateityje to kunigo kal
ba būtų iš anksto peržiūrėta, per
eitų per jo cenzūrą. Kunigas ne
sutiko leisti cenzūruoti savo anti
komunistinių paskaitų, nes jis gy
venąs laisvame pasaulyje, o ne 
raudonųjų vergijoje. Žinoma, jo 
paskaitos per radijo stotį atpuolė. 
Ar tas radijo stoties vedėjas ko
voja prieš komunizmą?

To pat miesto dienraščio redak
toriui lietuvis katalikų kunigas 
įteikė antikomunistinį straipsnelį, 
kuris lietė katalikų persekiojimą 
Lietuvoje. Jame buvo pažymėta 
vysk. Steponavičiaus areštavimas 
ir arešto priežastis. Redaktorius, 
nenorėdamas to straipsnelio 
spausdinti, pasakė, kad tai ne vie
tinė žinia. Kunigas priminė, kad 
ir Lumumbos nužudymas nėra

Įspūdžiai iš Kauno ir visos Lietuvos
(Pabaiga)

PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA
buvo pastatyta prieš karą, bet dar 
nebaigta ir nepašventinta. Kurį 
laiką po karo buvo čia sandėliai, 
lentpjūvė ir kita. Prieš porą me
tų iš bažnyčios padarytas 6 augš- 
tų pastatas pramonės reikalams 
ir jau ilgoką laiką čia veikia radi
jo fabrikas, kuris gamina radijo 
priimtuvus "Daina”, “Neringa”. 
Bet daugiausia čia esą statomi 
kariški priimtuvai. Žaliavos ir 
lempos jiems gaunami iš Rusijos. 
Darbininkus priimant daroma 
kruopšti atranka. Ne betkas pri
imamas. Turi būti sovietiniu ir 
partinių įstaigų rekomenduotas. 
Išeinant iš fabriko darbininkai 
griežtai kontroliuojami, kad neiš- 
sineštų nė mažiausios gaminiu 
dalelės. Jei pagauna, baudžia 3 
m., o kartais net 12 metų.
DUONA BLOGOS KOKYBĖS

Visą laiką gyventojai tuo pikti
nasi, o gydytojai irgi viešai per 
spaudą reikalavo tuo reikalu val
džios žygių. Duona esanti su įvai
riomis priemaišomis ir blogai iš
kepta, gyventojai dažnai suserga 
nuo jos skilvio ligomis.

Maisto Lietuvoje yra pakanka
mai, tik viskas labai brangu.
LIETUVOJE DAUG 
VISOKIŲ LIGŲ

Daug žmonių serga nervų ligo
mis (karo ir pokario padariniai) 
ir džiova. Po karo atsirado plau
čių vėžys ir kraujo vėžys, kuris 
nuvaro tūkstančius žmonių be lai
ko į kapus. Vaistų nėra, kiek rei
kėtų. Vis dar didelė paklausa už
sienietiškų vaistų, už kuriuos mo
kamos augštos kainos.
EKSKUNIGAS RAGAUSKAS

Žinomas ekskunigas Ragauskas 
dabar važinėja po visą Lietuvą 
su ateistinėmis paskaitomis. Kar
tą Kaune į paskaitą susirinko 
daugiausia mokinės mergaitės. 
Ragauskui kalbant, jos prirašinė- 

VISU RŪŠIŲ STALIŲ DARBAI 
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SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

vietinė žinia, o ji buvo plačiai ap
rašyta tame dienraštyje. Redak
torius vėl aiškino, kad dėl to lie
tuviai turėtų protestuoti SSSR 
ambasadoje. Jam buvo pasakyta, 
kad tai jau padaryta. Bet jis ku
nigo žodžiais nepatikėjo ir iškvie
tė vietos lietuvių bendruomenės 
pirmininką. Kai ir tas tą patį pa
tvirtino, straipsnelis buvo patal
pintas laikraštyje tik po 5 dienų, 
įdedant jame ir bendruomenės 
pirmininko adresą. Atseit, ne aš 
kaltas dėl to antikomunistinio 
straipsnelio, o jie — lietuviai. 
Štai ir jų pirmininko adresas.

Kai prieš porą metų streikavo 
vietos darbininkai, to dienraščio 
skiltyse pasirodė daug antikomu
nistinių straipsnių, kuriuose buvo 
aiškinama, kad tai komunistų dar
bas. Bet kai to dienraščio redakto
riui įteikiami straipsneliai, ku
riais kovojama prieš Kremliaus 
komunizmą, jis nuo jų patalpini
mo išsisukinėja. Tai jau trečias 
atsitikimas vien tik lietuviams. O 
tame mieste gyvena ir kitų tauty
bių žmonių, kurių tėvynės paverg
tos komunistų. Reikia manyti, 
kad tas redaktorius atsisakė savo 
redaguojamame laikraštyje tal
pinti ir daugiau antikomunistinių 
straipsnelių, kurie nurodo Krem
liaus žvėrišką elgesį su pavergtais 
žmonėmis.

O kiek tokių atsitikimų visoje 
Kanadoje, JAV bei kitose Vaka
rų pasaulio valstybėse. Tie pa
vyzdžiai rodo, kad tikrosios kovos 
prieš komunizmą vengia ir vals
tybių vadai ir organizacijų bei 
ekonominiu institucijų vadovai.

' J. V.

jo daug raštelių su įvairiais pa
klausimais jam. Jo sekretorė raš
telius skirstė ir jis atsakė tik i 
tuos klausimus, kurie jam buvo 
patogūs. Viena mergaitė parašė 
ant raštelio: “Tu tarnavai Dievui, 
prisiekei jam, dabar viską pamy
nei po kojom ir komunistams par
sidavęs tarnauji velniui. Kuo tai 
nori pateisinti?” Žinoma, į tą raš
telį Ragauskas neatsakė. Šiaip 
jau Ragauskas darąs gerą įspū
dį, jis stengiasi išlaikyti taktą ir 
visa moksliškai pagrįsti. Žmonės 
dažnai į jį žiūri ne tiek su neapy
kanta, kiek'su užuojauta, lyg gal
vodami: šis žmogus bolševikams 
bus reikalingas tik laikinai. Bet 
koks jo likimas, kai jis jiems jau 
nebus reikalingas?
DĖL KO NEBERODĖ 
GRICIAUS “KALAKUTŲ”?

Filmų gamyba Lietuvoje gana 
intensyvi. Pagaminama ir neblo
gų filmų, bet apskritai visa su
laukta su tendencija. Buržuazinei 
Lietuvai atvaizduoti, ypač dvasiš
kiai pajuokti prieš keletą metų 
buvo pastatytas Griciaus sukurtas 
filmas “Kalakutai”. Tame filme 
buvo scenų, kaip kunigai aplink 
stalą veja gaspadinės ir pan. Fil
mas tačiau pasisekimo neturėjo. 
Net rusai stebėjosi, kodėl lietu
viai taip išjuokia savo tikybos 
dvasiškius. Po poros parodymų 
filmas buvo išimtas iš apyvartos. 
Kitas filmas, “Adomas nori tapti 
žmogumi”, atvaizdavo masinę 
emigraciją iš Lietuvos į Brazili
ją. Ir šis filmas Lietuvoje nelabai 
prigijo. Sovietai jį siunčia į už
sienius. Žiūrovams jau seniai nu
sibodo matyti kino apžvalgose vis 
tuos pačius kolchozų ir sovchozų 
bei fabrikų vaizdus. Kai dėl minė
to emigracinio filmo, tai vienas 
kitas filme vaizduojamų emigran
tų, sovietiniu laiku sugrįžęs iš 
Brazilijos ar Argentinos, jaučiasi 
skaudžiai apsivylęs, kai pastebi, 
kad geležinė uždanga prieš jį jau 
visam jo amžiui nusileidusi.

SUSIRŪPINIMAS PIETŲ AMERIKA
Brazilijai įsakius uždaryti Lie

tuvos pasiuntinybę, daug kas pa
aiškėjo. Paaiškėjo, kas ligi tol bu
vo tik spėliojama: Brazilija rieda 
raudonon pakalnėn.

Kada jis — Brazilijos preziden
tas Janio Quadros — anksčiau pa
sakė, kad jis įsakys savo delega
cijai ateinančioje JT sesijoje bal
suoti už komunistinės Kinijos įsi
leidimą į JT, buvo aiškinama vi
saip. Bet buvo bijota pasakyti, 
kad Brazilija suka savo politiką 
mažiausiai neutralumo kryptimi.

Kuba pirmoji paraudonavo, 
antroji raudonuoja Brazilija. Ko
kie santykiai kitų Pietų Ameri
kos valstybių ir su komunizmu ir 
su JAV? Kada Amerika nutrau
kė diplomatinius santykius su Ku
ba, ją pasekė 7 valstybės: Parag
vajus, Peru, Haiti, Nikaragua, EI 
Salvadoras, Gvatemala ir Domi
ninkonų respublika (su Amerika 
irgi neturi santykių). Penkios 
valstybės užima neutralumo po
ziciją tarp Castro ir JAV: Argen
tina, Bolivija, Honduras, Meksi
ka, Venezuela, šešios valstybės 
nusistačiusios šaltai dėl Kubos 
laikysenos: Costa Rica, Kolumbi
ja, Panama, Uragvajus, Ekvado
ras ir Čilė. Taigi balansas nėra 
džiuginantis. O priežastys yra vi
sokios: ir politinės, ir ūkinės, ir 
socialinės. Vieni nenori užimti 
aiškios pozicijos dėl savo vidaus 
neaiškios padėties, kiti nepaten
kinti šiaurės kaimyno mažomis 
pašalpomis, ir tikisi rodant nepa
tenkintą veidą gauti daugiau, kiti 
atvirai prisibijo raudonųjų. Ame
rika nustojo turėto pasitikėjimo 
visais atžvilgiais. Ir nenuostabu, 
kad Amerikos naujasis preziden
tas, taip dinamiškas visuose rei
kaluose, paėmė ir šį reikalą arti 
prie širdies ir daro savo sprendi
mą: reikia suteikti pagalbą Pietų

Lietuviškoj Čikagoj tikrai įvai
rių išdaigų pasitaiko. Čia pilna 
įvairių lietuviškų koncertų. Salės 
kartais jų metu būna pustuštės, 
kartais negali dalyvių sutalpinti. 
Čia vyksta ir organizacijų subuvi
mai — su “išgėrimais”, kartais la
bai puošniose salėse. Net gėda 
ateiti su kiek apskurusiu švarke
liu. Vieni šimtus ir tūkstančius 
padaro pelno, kiti lenda “į sky
lę”, keikiasi ir bankrutuoja. Vis
ko pasitaiko. Vieni grimsta, kiti 
keliasi, treti iš džiaugsmo rankas 
trina, kad tam ir tam visas triū
sas nuėjo vėjais.

Milijonas ir BALFas
Kažinkam kilo noras sukrauti 

milijoną. Tikrai graži suma. Kaip 
dr. Draugelis sako, jau prieš ke
letą metų ALTas tą programą 
sprendė, bet jam nepavyko. At
gimstančiai Lietuvai iš po komu
nistinio sugriovimo, tai būtų kaip 
keptas karvelis. Labai išmintin
gai buvo L. Mockevičiaus pasaky
ta, kad to milijono niekas kitas 
negali valdyti ir sudėti, tik pini
gingos organizacijos ir pavieniai 
asmenys. Tik jo valdymas turįs 
būti kitokis. Kadangi esą Lietuvos 
teisėtų atstovų, tai lyg ir būtų ge
ra, kad jų vardu tas milijonas bū
tų tvarkomas, ne kokios ten kitos 
organizacijos. Gerai būtų ir AL 
Tas. O ką sakysit, jei BALFas pa
imtų tą milijoną tvarkyti? Jis juk 
svarbiausias iki Lietuva atsikels, 
iki iš viso pasaulio sugrįš paskli- 
dėliai. Jis išskirstytų nuošimčius 
ir šalpai ir kultūriniams reika
lams. Bet jei ne, tai milijono fon
dą tvarkyti gali Tautos Fondas. 
Kam bereikia kito? O tų fondų 
yra siūloma ir daugiau: Geležinis 
Fondas, Kultūros Fondas, Bend
ruomenės Fondas — žodžiu pilna 
fondų — tik jie visi tušti, nes nė
ra visuomenės pasitikėjimo. Kiek 
tų fondų turėjom Lietuvoje? —

įvairus siuntiniai
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U S S R.
Vaistai iš Europos valstybių atpiginti nuo 10% iki 40%.

Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdinto vaistų katalogo Nr. 2. 
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS 
MASINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

J. M. ŠIUGŽDA

Amerikai, nes jeigu taip eis, tai 
paskui Kubą ir Braziliją gali nu
žygiuoti ir Argentina ir kitos. Rei
kia turėti galvoje, kad Pietų Ame
rikoj raudonoji propaganda ypač 
iš kiniečių pusės yra labai orga
nizuota ir intensyvi visais atžvil
giais: literatūra, radio, stipendi
jomis, instruktoriais. O masės pie
tiečių yra ir neturtingos ir gana 
tamsios. Ten įžiebti kerštą ir ne
apykantą turtingiesiems nėra 
sunku. Taigi ir padėtis yra sun
ki, ir medžiaga lengvai uždegama.

Kennedy skelbia “Alianza para 
Progreso” — sąjunga pažangai. 
Kovo 13 d. susišaukęs P. Ameri
kos atstovus paskelbė 10 punktų 
programą. Esmėje tai yra atnau
jintas garsusis Maršalo planas, 
vykdytas Europoj. Tik čia, esant 
kitoms sąlygoms, jis įvairuoja. 
Trumpai suglaudus, tie punktai 
atrodo taip:

1. Visose P. Amerikos valsty
bėse sudaromi planai 10 metų 
švietimo, pragyvenimo lygio pa
kėlimo ir kitose visose srityse. Pi
nigus parūpina JAV.

2. Greitu laiku šaukiamas vy
riausybių atstovų susirinkimas — 
ūkio ir socialinei tarybai sudaryti.

3. Prezidentas jau pareikalavo 
iš savo Kongreso paskirti 500 mi
lijonų dol. pirmai pradžiai. Pini
gai bus panaudoti pašalinti neraš
tingumui, pakelti gamybai, kovo
ti su ligomis, pakeisti mokesčių 
sistemai, žemei pertvarkyti, švie
timo reikalams ir visai eilei kitų 
reikalų.

4. Palaikyti ūkinę integraciją. 
Jei reikės, įkurti centrinės Ame
rikos bendrą rinką.

5. JAV sutinka kooperuoti ir 
tirti rinkos problemas.

Visko yra mūsų Čikagoje
REPORTAŽAS IŠ LIETUVIŠKOS ČIKAGOS

Visi nuėjo vėjais. Tegu susirenka 
Pasaulio Lietuvių Kongresas, 
įskaitant diplomatus, politines ir 
kitas organizacijas, visų fondų 
galvos tesukuria pasitikėtiną fon
dą Lietuvos vardu, kuriu vardai 
būtų atsakingi prieš tautą ir vi
suomenę.

Koegzistencija ar prieš ją?
Dėl bendradarbiavimo su tėvy

ne jau seniai kalbama. Jau seniai 
buvo pasisakyta — kad nereikia 
mėgsti jokių ryšių su komunisti
ne valdžia ir jos įgaliotiniais, ir 
šiapus nebendradarbiauti su jais. 
Bendradarbiavimas tik su tauta 
galimas, jokiu būdu ne su komu
nistine “Vilnim” ir iš Lietuvos at
vykusiais pasivadinusiais turis
tais. Buvo tokių, kurie su jais net 
fotografavosi, tuo išduodami mū
sų kietą kovą prieš komunistus, 
nuo kurių žuvo tūkstančiai bro
lių ir sesių kalėjimuose, partiza
naudami ir Sibire. “Vilnis” pro
vokuoja Kapočių, ruskių ambasa
doriaus sekretorių lietuviškiems 
reikalams Vašingtone. Buvo to
kių, kurie savo straipsnius drįso 
siųsti į “Vilnį”. Ar tai kovinga? 
Ar jau proto netenkama? Jie yra 
mūsų tautos išdavikai, Maskvos 
pinigais veikia ir kasa duobę 
mums ir visai Lietuvai. Štai ke
lintame “Vilnies” numeryje už
puolamas Balys Brazdžionis, ku
ris eilė metu teikia kasdienines ir 
pasaulio lietuviui žinias per So
phie Barčus radiją. Žiniose aiš
kiai paliečiamas šių dienų Lietu
vos gyvenimas, ekskursantai iš 
Lietuvos, nusakoma tikra padėtis, 
kas joje gera ir kas bloga. "Vil
nis” Brazdžionį keikia ir vadina 
melagiu, nes jiems nepatinka, kad 
tiesa akis bado ir negali toliau 
mulkinti savo avelių, kurie išlai
ko didžiulį “Mildos” namą, išlaiko 
Jokubką, Prūseiką ir kitus komu
nistų agentus, kurie gražią lietu

o

I

6. Parūpinti maisto taikos rei
kalams; aprūpinti mokyklas pus
ryčiais; parūpinti sėklos ūkinin
kams. “Alkanas žmogus negali 
laukti ūkinių diskusijų ar diplo
matinių pasikalbėjimų”.

7. Šio pusrutulio žmonės priva
lo dalintis mokslo žiniomis, medi
cinos, žemės ūkio, fizikos ir visose 
kitose srityse. “Aš kviečiu Lotynų 
Amerikos mokslininkus dirbti su 
mumis”, — sako prezidentas.

8. Tiems reikalams yra kuria
mas “Taikos korpusas”, organi
zuojama pagalba universitetams 
ir visoms mokykloms.

9. Ginti kiekvienos Amerikos 
tautos nepriklausomybę kur gre
sia pavojai.

10. “Mes kviečiame Lotynų 
Amerikos draugus praturtinti 
Jungtinių Amerikos Valstybių gy
venimą. Mes reikalingi mokytojų 
jūsų literatūros, istorijos, muzi
kos . . .”

Tai toki labai trumpai suglaus
ti punktai, kuriuos Amerikos pre
zidentas perskaitė P. Amerikos 
atstovams. Tikslas, kaip jis pats 
sako: “Politinė laisvė privalo ei
ti kartu su materialine pažanga”. 
‘‘Mūsų sąjunga pažangai” yra są
junga laisvų vyriausybių ir turi 
dirbti tironijai pašalinti iš šio že
mės pusrutulio, kuriame ji neturi 
teisės būti”.

“Mūsų motto turi būti — pro
greso si, tirania no”.

Vertinimas šio plano gali būti 
tik teigiamas. Jei juo P. Amerikos 
valstybės pasinaudos. Reikia ti
kėtis, juo pasinaudos dauguma. 
Tuo būdu gali būti daug atsiekta, 
kad ir labai atsilikusiose tautose, 
ypač kad su materialine pagalba 
eina jaunų žmonių “Taikos kor
pusas”.

Tik vienų vienintelis klausimas 
kyla: ar tai ne per vėlu?

vių kalbą ir dainą išverčia rusiš
kom idėjom skleisti, gerus lietu
vius šmeižia ir pristato Lietuvos 
žmonėms, kaip kokius žmogžu
džius. Dar baisiau, kai toks dr. 
Margeris ieško ir drįsta eiti į lie
tuvišką visuomenę (rašytojų kon
certą) ir čia renka žinias šnipų 
lizdams. Mes, nenustoję pusiau
svyros, saugokimės tų provokavi
mų, nes jų tikslas sužlugdyti iš
laisvinimo kovą, sugriauti trem- 
tišką atsparumą, kad lietuviškoji 
visuomenė išbyrėtų kaip žydo bi
tės. Venkime jų, ignoruokime, 
meskim į krepšius jų komunistinę 
propagandą, kuri paskutiniu me
tu užplūdo visą Ameriką ir Kana
dą. Jie braunasi į mus siųsdami 
įvairius melagingus laikraščius. 
Juos įteikim FBI ar saugumui ir 
šios įstaigos sustabdys jų siunti
mą. komunistų agentai Berlyne 
ar Lietuvoje žino kiekvieno mūsų 
adresą, net kai mes jį pakeičiame. 
Rusiško komunizmo siūloma ko
egzistencija neapsigaukime.

Keista, bet faktas
Lietuviškoji Čikaga tikrai pasi

puošė naujovėmis. Neseniai išdy
go Žuvusiems paminklas, archit. 
Muloko sukurtas. Organizacijos 
gali prie jo iškilmingai švęsti įvai
rias šventes. Paminklas kitiems 
daug ką pasako, kitiems nieko — 
visiems niekad juk negalima įtik
ti. O kritikų pilni pakampiai. Vie
ni stato — kiti griauna, vieni dir
ba kiek jėgos išgali, kiti tik saliū- 
nuose prie “čerkutės” savo kriti
kas skleidžia. Dabar imama rinkti 
pinigai dr. Vinco Kudirkos pa
minklo statymui. Bet kodėl Tau
tos himno autoriui paminklas tu
ri būti statomas Tautinėse kapinė
se, kurias tvarko vienos krypties 
žmonės, kur glaudžiasi ir komu
nistai. Argi kitokio įsitikinimo lie
tuviui ten padoru bus užeiti? Tai 
kaip pinigus aukoti? Jei pamink
las būtų pastatytas kokiame par
ke, viešoj vietoj, kitas reikalas. 
Jis bylotų ir Amerikos žmonėms 
ir Lietuvai, kad čia kada hors gy
venta lietuvių ir jų tautos didvy
ris pagerbtas. Dr. V. Kudirka yra 
visos tautos žmogus. Jis turi rasti 
vietą, prie kurios tilptų visi lie
tuviai.

Yra ir kitų opių reikalų mūsų 
gyvenime. Kartais žmogus nežinai 
kaip elgtis, tačiau turime laisvą 
spaudą, joje sąmoningai ginkime 
kas mums yra brangu, kas Lietu
vai gera, nepasiduokime komu
nizmo glėbin. Jonas Pūtėjas.

Palengvins imigra
ciją i JAV

Atstovų rūmų atstovas Emanu
el Celler (demokr.) įnešė į rūmus 
įstatymo projektą, kuriuo žymiai 
būtų palengvinta imigracija į JA 
V-bes. Įstatymo projektu siūloma 
.ikšiolinę tautinių kvotų sistemą 
visiškai panaikinti, vieton jos nu
statyti, kad per metus iš viso ga
lima įsileisti 250.000 ateiviu (iki 
šiol buvo 150.000). Tokiu būdu 
Amerikos konsulatai galėtų įsi
leisti imigrantus nepriklausomai 
nuo to, ar atitinkamo krašto kvo
ta jau išsemta, ar ne. Įstatymo 
projektas perduotas teisių komi
sijai. E.

A. Tyruolis

MIRTIS
(A. a. Dr. A. Šapokos atminimui)

Gan švelniai kartais ji akis užmerkia žmogui 
Ir jis vos jaučia ją tarytumei per miegą. 
Jis kaip tas obuolys, kuris gerai prinoko 
Ir šaką, žemėn krisdamas, palieka.

Bet kartais kaip tas Neronas žiauri ji, 
Kai einančius staiga sustabdo be malonės. 
O būtų dar galėję nukeliaut toli jie, 
Saulėtų valandų išvysti vargo kloniuos.

Iš užuojautos laiškų
“TŽ” redakcija tebegauna 

užuojautos pareiškimų dėl a.a. dr. 
A. Šapokos mirties. Štai keletas 
ištraukų.

E. F. Daniliūnas: “Nepaprastai 
gaila ir liūdna, kad tokia svari ir 
jauna pajėga išsiskyrė iš mūsų 
tarpo! Ir dabar negausu prityru
sių ir dirbančių tautiečių, ir tie 
patys dar retėja ..

Br. Kviklys: “Teikitės priimti 
mano nuoširdžiausią užuojautą 
dėl labai netikėtos a.a. “TŽ” re
daktoriaus prof. dr. Adolfo Ša
pokos — Tamstoms visiems labai 
brangaus asmens mirties. Liūdi
me jo visi ir čia drauge su Ju- 
mis . ..

J. Pakštienė: “Mane sukrėtė ži
nia, kad nebetekome mūsų moks
lininko ir redaktoriaus a.a. A. Ša
pokos . .. Ak, virsta mūsų ąžuo
lai .. .”

J. Ožinskas: “Leiskite pareikšti 
nuoširdžiausią užuojautą netekus 
dr A. Šapokos, redaktoriaus. Pas
kutiniu metu lietuvių išeivija ne
teko daugelio garbingų vyrų, ku
riuos vargu kas bepakeis . . .”

Kun. A. Sabas: “Reiškiu nuo
širdžią užuojautą dėl dr. A. Ša
pokos mirties”.

Alice Stephens: “Prašome pri
imti mūsų nuoširdžiausią užuo
jautą dėl staigios mirties jūsų 
gerbiamo redaktoriaus dr. A. Ša
pokos”.

Dr. Alf. šešplaukis: “Reiškiu 
nuoširdžiausią užuojautą dėl a.a. 
dr. A. Šapokos mirties “TŽ” re
dakcijai ir velionies šeimai. Tik
rai esame netekę didelio mokslo 
vyro, kurio svarbą išryškins atei
tis. Ir jo vieta — laisvieji Vil
niaus kapai”.

Tauriam lietuviui, istorikui. 
KLB Krašto Tarybos nariui ir 
“Tėviškės Žiburių” Redaktoriui

A . t A.
DR. ADOLFUI ŠAPOKAI mirus, 

velionies žmoną p. Adelę, dukrelę Aldoną 
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia

' Garbingam lietuviui
DR. A. ŠAPOKAI mirus.

jo žmonai ir dukrelei gilią užuojautą reiškia

Giliai sukrėsti staigios ir netikėtos
a. a. DR. A. ŠAPOKOS mirties, 

nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą.
Nuliūdime ir maldoje visada minėsime mieląjį velionį.

Liucija ir Feliksas Kurkuliai 
bei šeima.Rochester, N.Y.

Brangiam lietuviui

A . t A.
PROF. DR. A. ŠAPOKAI

nelauktai atsiskyrus su šiuo pasauliu.
jo žmoną p. Adelę ir dukrą Aldoną nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu giliai liūdime —

Gilaus liūdesio valandoje
PROF. DR. A. ŠAPOKAI mirus, 

jo žmonai Dr. Adelei Šapokienei ir dukrai Aldonai 
nuoširdžiausią užuojautą reiškiame

Trumpickų, Mickūnų ir Gutauskų šeimos.

Margaret K. Zieman: “Cana
dian Scene vadovybės ir redakto
rės vardu reiškiu užuojautą dėl 
jūsų buvusio redaktoriaus dr. A. 
Šapokos mirties. Canadian Scene 
jo asmenyje visada turėjo glau
džiausią bendradarbį”.

“Ethnic Scene” — tautiniu To
ronto grupių biuletenis, siunčia- 

i mas 25 laikraščiams taipgi pami
nėjo a.a. dr. A. Šapokos mirtį, 

! pridurdamas: “20 redaktorių pa
reiškė paskutinę pagarbą”.

Ukrainiečiai apie a.a. dr. A. Ša
pokos mirtį. Toronte leidžiamas 
ukrainiečių laikraštis “Homin Uk- 
rainy” ilgame straipsnyje “Mirė 
ukrainiečių draugas” aprašo dr. 
A. Šapokos gyvenimą ir nuveiktus 
darbus lietuvių tautai, vadinda
mas jį ukrainiečių draugu. Rašo
ma, kad jis domėjosi netik Lietu
vos, bet ir Rytų Europos tautų is
torija ir jų laisvės kovomis. Jo 
svarbiausias siekis buvęs artimas 
bendradarbiavimas lietuviu ir uk
rainiečių. Dar neseniai jis prašęs 
“T. Žiburiams” straipsnio apie 
ukrainiečių istoriją ir jų laisvės 
kovas. Bendradarbiavęs šiame 
laikraštyje, keldamas Lietuvos 
oroblemas ir jos išsilaisvinimo pa
stangas. Lietuva neteko didelio 
mokslininko, atsidavusio savo tau
tai darbininko, paruošusio visą ei
lę jaunų istorikų Lietuvos uni
versitete. Straipsnis baigiamas: 
“Mes nustojome didelio draugo. 
Jo atmintis telieka ilgai mumy- 
|s<-

A.a. d r. A. Šapokos mirtį atžy
mėjo ir kitas ukrainiečių laikraš
tis "Naša Meta" - Mūsų tikslas. Jo 
redaktorius kun. Chomyn parašė 
ilgoką nekrologą. Jiedu buvo ge- 

i ri pažįstami.

KLB Sudburio Apylinkė.

E. Vyt. Barisai.

Janė ir Stasys Paketurai.
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NAUJA POLITIKA NAUJOM SĄLYGOM
Kennedy atėjimas į Baltuosius 

Rūmus atkreipė viso pasaulio dė
mesį vėl į Ameriką. Visi klausia, 
ką darys naujoji valdžia. Iš pirmų 
žingsnių jau matyti, kad ji ateina 
su nauja energija ir nauja politi
ka. Visi pastebėjo, kad Amerikos 
politikoj'dingo viekas plepumas 
— ir vyriausybės narių įr karinių 
vadų. Kai JT atstovas A. Steven
son pareiškė spaudos atstovams, 
kad prez. Kennedy mielai susitik
siąs su Chruščiovu, jei šis atvyk*  
siąs Niuįorkan, prez. Kennedy 
tuoj reagavo ir paskelbė tuo rei
kalu nesitaręs su Stevensonu ir 
kad jo pareiškimas esąs privati 
jo nuomonė, (žurnalistai jau spė
lioja, kad Stevenson būsiąs pir
masis, kuris pasitrauks iš Kenner 
dy valdžios). Vašingtone vyksta 
tylūs pasitarimai su: Atlanto Sąj. 
kariniu vadu gen. Norstadt, su 
ambasadorių Maskvoje Thomp
son, su ambasadorių Konge Tim
berlake ir visa eile kitų. Užsie
nio spauda jau rašo, kad Ameri
kos prestižas pakilęs ir kad din
gęs įsitikinimas esą sovietai pir
mieji paleisią žmogų erdvėn ra
ketiniame gaublyje. .

PASIKEITIMAI SOVIETŲ * 
SĄJUNGOJ

Prof. W. W. Rostow, prez. Ken
nedy patarėjas, vertindamas nau
jąją pasaulio būklę ir iš jos plau
kiančią, naują politiką, įžiūri vyks
tančius pasikeitimus Rytuose ir 
Vakaruose. Savo straipsny “UŠ 
News a. World Report” 7 nr. jis 
aiškina, kad Sov. Sąjungoj nuo 
1945 m. atsiradusi nauja visuo
menė, kuri esanti įjungta į šakotą 
krašto gamybą, skirianti apsigink
lavimui proporcingai žymiai dau
giau savo pajamų nei amerikie
čiai, investuojanti irgi daugiau. 
Gamyba kasmet auganti dvigubai 
greičiau nei JAV. Visdėlto Sov. 
Sąjungos gamyba nepasiekianti 
nė pusės JAV gamybos. Sovietuo
se inteligentų skaičius auga, slap
tosios saugumo policijos mažėja, 
noras lengvesnio gyvenimo didė
ja,. senosios ideologinės formulės 
netenka reikšmės ir kyla nauja 
orientacija. Sovietų laimėjimai 
sukėlė piliečiuose tautinį pasidi
džiavimą ir kartu norą tolimesnio 
įsigalėjimo pasaulyje.

NEVILTIS R. EUROPOJE
To rusiško pasididžiavimo, pa

sak Rostow, nesą R. Europoje, 
kuri nesijaučianti sovietų imperi
jos dalimi. “Rytų Europa yra su
spausta savotiškoj prailgusioj 
okupacijoj.. Vyrai ir moterys gy
vena ten pavargusia bei prislėgta 
nuotaika. Sovietų politikos tikslas 
— padaryti juos apatiškais, žiū
rinčiais tik į Maskvą ir siejančiais 
su ja savo ateitį. Nesitikėdami iš
laisvinimo pramatomoj ateity, tie 
žmonės pasiliko ištikimi savo tau
tybei, savo religijai ir laisvės vil
čiai. Jie, būdami kariškai nepajė
gūs, sudarė smūgį ideologinėms 
pretenzijoms. Visdėlto šioj tragiš
koj imperijoj ūkinis kilimas ne
sustojo, karinis pajėgumas padi
dėjo, nors Rytų Europos armijų 
patikimumas rimto Vakarų-Rytų 
susirėmimo atveju yra abejoti
nas’.
‘ PASIKEITIMAI V. EUROPOJ 

IR JAPONIJOJ
V. Europa per 15 metų taip at- 

kutusi, kad žmonės ten pasiekė

GALIMA PRIARTĖTI, BET NE SUARTĖTI
1920 m. Amen 
monės gamyba 
zuoti masiniu principu. V. Euro 
pos gyventojai šalia maiste, dra*  
bužių jau pajėgia įsigyti ir savus 
namus ir automobilį. Pastarasis 
yra gerovės ženklas, kuris susijęs 
su gyvenimu patogiuose prie
miesčiuose. Be to, liko padaryta 
didelė pažanga plieno, apšvieti
mo, dirbtinių medžiagų ir elekt- 
res srityse. V. Europa ir Japonija 
šiose srityse tapo JAV konkuren
tėmis tosę rinkose, kur JAV iki- 
šiol lengvai vyravo. Dabar jos 

nei
pa- 
ne-

KAZYS JURGAITIS
orgam-

konkuruoja žymiai stipriau, 
prieš II D. karą. Tai esanti 
grindinė- JAV skolų balanso 
išlyginimo priežastis.

Ir politiškai V. Europos ir Ja
ponijos padėtis pasikeitusi Pasak 
Rostow, šįų sąjungininkų nebega
lima laikyti malonės laukiančiais 
kraštais. Sustiprėję, jie galį padi
dinti vakariečių pajėgumą ūkiš
kai, kariškai ir politiškai. “Ta
čiau viena aišku, kad Amerikos 
ir laisvojo, pasaulio politika tebė
ra 1947-50 m. formulėse, kai V. 
Europa ir Japonija tebuvo silpnos 
ir nepajėgios, ir ligšiol neįjungė 
šių. naujų pajėgų bei jų konstru- 
tyviai. nepanaudojo laisvajame 
pasaulyje”.

KUR LAIMI SOVIETAI?
Sov. Sąjunga, kuri pagamina 

tik pusę to, M pagamina JAV ir 
kurios piliečiai turi tik trečdalį 
amerikiečių gerovės lygio, karo 
reikalams išleidžia tiek pat, kiek 
ir JAV. Kaikuriose karinės tech
nikos srityse ji. yra pralenkusi 
JAV; ji paruošia 75%- technikų 
bei išsiunčia į nekomunistinius 
kraštus ir investuoja juose 50% 
lėšų, palyginus su JAV. Prieš ka
rą sovietai teturėjo sausumos ka
riuomenės mases, o dabar — ir 
pačius moderniuosius ginklus.

Antroji grėsmė tyko naujose 
valstybėse, kurios pergyvena kri
tišką laikotarpį: įsigalės jose de
mokratija ar komunistinė dikta
tūra? Tuose kraštuose lemiantis 
dalykas bus ne sovietų ūkinė pa
galbą, o komunistinio metodo pa
trauklumas. Jei tie kraštai pama
tys, kad jų pažanga veiksminges
nė komunistinėj santvarkoj, j on 
ir palinks. Tai parodys per šį de
šimtmetį laisvos Indijos ir komu
nistinės Kinijos patirtis. Sovietai 
užtat siekia laikyti R. Europą ir 
R. Vokietiją apatijoj, o savo pa
stangų svorį perkelia Azijon, Af- 
rikon ir Vidv Rytuose., Komunis
tai tiki, kad čia jie laimės.

SOVIETŲ VILTIS IR BAIMĖ
Chruščiovo viltis glūdi jo žo

džiuose: “mes jus palaidosim”, t. 
y. laimėsim ideologiškai naujuo
se kraštuose ir apsupsime JAV 
drauge su V. Europa kaip turtin
gą dėdę ant kalvos. Jo baimė ky
la dėl atominių ginklų, kurie jau 
išeina iš JAV ir Sov. Sąjungos 
monopolių. Vokiečių atradimas 
pigaus gaminimo būdo atidaro 
kelią, prieinamą visiems kraš
tams. Tai gresia sovietų planams, 
ir jie užtat nori atominius ginklus 
apvaldyti tarptautine kontrole. 
Kuria linkme pasuks sovietai, pa
sak Rostow, priklausys nuo lais
vojo pasaulio karinės ėgos, vie
ningumo ir politinės bei Ideologi
nės raidos atsilikusiuose kraš
tuose.

vertimą pavergtoje Lietuvoje ir 
Sveikinimas Tėvynei susilaukė 
spaudoje atsiliepimų, teigiamų ir 
neigiamų. Esu patenkintas abe
jais atvejais, nes tai rodo, kad 
skaitytojai mano paliestais klau
simais domisi. Kaikuriais palies
tais atvejais bandysiu čia pasisa
kyti.

DĖL DEKSNIO
Bene aštriausiai mane užsipuo

lė Stasys Žymantas (Dirvoje, Nr. 
114, 1960. X. 5.X kam aš negražiai 
išvadinau komunistams perėjusį 
dirbti buvusį rezistentą Deksnį. 
Keisčiausia, kad šiuo atveju S. 
Žymantas užkabino ir visą Lietu
vių Fronto Bičiulių Sąjūdį, kai
kuriais atvejais net labiau, kaip 
mane, kad EL1 redaktorius mano 
tokį pasisakymą praleido viešu
mai. Pasisakysiu' trumpai, nesi- 
leisdamas į platesnes diskusijas ir 
asmeniškumus. Mano įsitikinimu, 
apie Deksnį išsireiškiau per švel
niai. Pavergtame krašte, kiek 
man teko išsikalbėti su patiki
mais lietuviais, Deksniu yra di
džiausias pasipiktinimas. Jį ten 
laiko išdaviku. Tokiuo laikau jį ir 
aš. Kad Deksnys ilgą laiką, dirbo 
rezistencijoje, tai dabar, už per
ėjimą į priešingą pusę, jo nusi
kaltimas laikytinas dar didesniu. 
Dėl šio ir ankstesnio mano išsi
reiškimo apie Deksnį aš pats pri- 
siimu visą atsakomybę. JLFB su 
visu tuo neturi jokio ryšio. Aš 
pats savo straipsnius pasirašau, 
pats ir atsakau, nors juos perduo
du per Europos LFB informacinę 
tarnybą ELI. Kai Sveikinimą Tė
vynei ruošiau, tai man išviso dar 
nebuvo žionma net kokiam susi- 
grupavimui kitados priklausė 
Deksnys; apie tai patyriau tik po 
S. Žymanto išpuolių prieš mane... 
Tik vieną išsireiškimą aš apgailes
tauju — kam panaudojau žodžius 
“paleistuvės ašaromis”, ir tai 
vien tik dėl to, kad laisvojo pa
saulio lietuvių spaudoje tokie iš
sireiškimai vengiami. Tačiau ELI 
redaktoriui M. Musteikiui vistiek 
reiškiu nuoširdžią padėką, kad 
mano straipsnius paleido - viešu
mai be cenzūros, leisdamas lais
vai išreikšti savo nuomonę, kas 
pavergtame krašte yra neįmano
ma.

DEL RAŠYTOJOS 
SIMONAITYTĖS
Antrąjį straipsnį - išpuoli, nors 

kultūringu. tonu
S. Žymantas — išreiškė Al. Gi- 
mantas Tėviškės Žiburiuose Nr. 
42, 1960. X. 20., str. “Stebimės”. 
Mano paaiškinimas dėl Deksnio 
S. Žymantui galioja kaip atsaky
mas ir Al. Gimantui. Paminėjęs 
Deksnį, Al. Gimantas minėtame 
str: tvirtina, kad aš užpuolęs ir 
rašytoją Simonaitytę, tačiau ne
pateikia jokios citatos. Noriu pa
aiškinti, jog Simonaitytės aš nie
kur nepuoliau, tik prieštaravau 
jos skatinimui, kad klaipėdiečiai 
nevyktų*  iš Lietuvos. O priešta
rauti juk galima kiekvienai asme
nybei, jeigu su jos mintimis nesu
tinkame. Minėtame straipsnyje, o 
vėliau dienrašty Drauge, str. 
“Prisipažįstu: esu kaltas”, Al. Gi
mantas, tvirtindamas, kad aš Si
monaitytę kažkaip ypatingai puo
liau, yra neteisus. Kad skaityto-

jai aiškiai pamatytų apie ką kal
bama, prašau gerb, redaktorių 
leisti man Simonaitytę liečiančią 
citatą .iš mano Sveikinimo Tėvy
nei pakartoti: “Be reikalo rašyto
ja Simonaityte “Tiesoje” rašei 
straipsni klaipėdiškiams, norin
tiems išvykti į Vokietiją, “Bleibe 
im Lande, und naehre dich ręd- 
lich”. Tu sakei, kad per dieną jie 
uždirba svaruką margarino. Ger
biamoji rašytoja, čia jie uždirba 
per dieną 10 kilogramų lašinių! 
Patikėk!” Tai kur gi Čia Simonai
tytės užpuolimai, dėl kurių reikė
tų rašyti nepasitenkinimo straips
nius?

DĖL IŠVYKIMO IS 
LIETUVOS
Man prikišama, kam kalbu visų 

vardu tvirtindamas, kad iš Lietu
vos, ‘jeigu leistų — visi išvažiuo- < 
tų”. Štai pora mano pokalbių pas
kutinėmis dienomis Lietuvoje. 
Prieš išvažiavimą Kauno stoty su- 1 
tikau seną pažįstamą, kelių eks
ploatacijos inžinierių:

— Girdėjau, kad gavai vizą iš
vykti į Vakarus?

— taigi, gavau.
— Tai kada išvažiuoji? — ne

juokais susijaudino draugas.
— Nežinau. Turiu dar du mė

nesius laiko — reikia gerai pa
galvot.

— Ar tu supranti ką darai? — 
Ir čia draugas ėmė karščiuotis. — 
Lėktuvą rusai numušė. Viršūnių 
pasitarimas iširo, visas politinis 
barometras suka kairėn — gali 
pavėluoti.

Bet aš vis dar likau abejingas 
ir pagaliau prasitariau ir jam, 
kad abejoju ar išviso važiuosiu.

— Kvaily!
— Keiskimės, aš nei namo atsi
sveikinti neisiu; sėdu, kaip stoviu, 
ir važiuoju.

Jei pridėsiu, kad minėtas inži
nierius nešiojasi komjaunimo bi
lietą, tai jau bus visiems aišku, 
kad jo žodžiams reikia priskirti 
daugiau reikšmės.

Sutikau tėviškėj dėduką, jau 
aštuntą dešimtį varantį ir iš sa
vo tėviškės visą amžių kojos ne
iškėlusi.

— Ko tu vaikščioji kaip dvarus 
pardavęs? Ar vis dar nesusiruoši?
— paklausė jis.

itūžo inžinierius

netaip, kaip

Prisipažinau ir jam, kad neži
nau ar bevažiuoti. Čia jis išsitrau
kė iš dantų pypkę, užsirėmė ant 
lazdos ir, įsmeigęs akis į mane, 
tarė:

— Turbūt gerą" tarnybą siūlo ir 
Kaune priregistruot žada?

— Ne! — atsakiau.
— Tai ko galvoji?
— O ar Jūs manimi dėtas va-, 

žinotumėt?
— Tu geriau klausk ar kas lik

tų, jei visus išleistų? ...
Posakis “jei leistų — visi išva

žiuotų” turi ne savo tiesioginę 
prasmę, o tą, kad lietuviai, nepai
sant visų bolševikų “katarinkų”, 
žino, jog tik Vakaruose yra tikra 
sąžinės ir žodžio laisvė. Tik ten 
galima pragyventi “nekombinuo
jant” ir nedrebant dėl rytdienos. 
Vadinasi, ir išvažiuoti verta. Ir aš 
esu tikras, jeigu kur nors kolcho
zo susirinkime pirmininkas įpras
ta ten tvarka “kas už?” staiga pa-

statytų klausimą: “kas nori išva
žiuoti į Ameriką?”, tai griausmin
gai visi sušukę iškeltų rankas, ne
išskiriant nei partinės organizaci
jos sekretoriaus (jei žinotų, kad 
už tai nebus persekiojami), žino
ma, paskui, ataušę, gal dar daug 
kas pergalvotų. Bet juk ir išva
žiuojantieji iš tėvynės, anaiptol,

jo ir tie, kurie Lietuvą paliko 
1944 metais.

DĖL SUARTĖJIMO 
SU KRAŠTU

- Apie suartėjimą, bendradarbia
vimą ir panašiai yra labai plati ir 
labai sudėtinga tema. Nemėginsiu 
tą, klausimą spręsti iš esmės, bet 
priminsiu keletą visiems žinomų 
tiesų.

Apie suartėjimą daug kalba ir 
bolševikai. Jie sielojasi, kad ją 
neva daug kas nesupranta. Jie de
dasi draugais net su kapitalistais, 
milijonieriais, kaip Eatonu, 
Hearstu. Lenktyniaukim, girdi, 
taikiai, keiskimės patirtimi kul
tūriniame darbe. Pamėginkit pa
prašyti tarybinės spaudos. Die
važ, po savaitės laiko oro paštu 
gausit siuntą, kad poros nešikų 
reikės. Kaip jie plušės, kaip pra
kaituos, jei pamatys, kad susido
mėjote. Tam laikui jie net nuolai
dūs pasidaro. Pagiklausykit Vil-j 
niaus radijo valandėlių užsienio 
lietuviams. Jie pasakoja net kiek 
kokiose bažnyčiose žmonių meldė
si per Kalėdas (matyt iš NKVD 
paėmę duomenis)... Kad pa
trauktų į save, jie nepagailės jo
kio masalo. Bet pabandykite Va
karų spaudos pasiųsti į Lietuvą; 
nesiteiks net atgal grąžinti siun
tėjui. Ką ten spaudą? Net laišku 
nebandykite paaiškinti į Lietuvą 
kaip iš tikrųjų čia viskas atrodo. 
“Tarybinis įstatymas” pasistengs 
apsaugoti savo piliečius nuo “ža
lingos įtakos”. Darosi išvada, kad 
galima tik. priartėti, o ne suar
tėti.

.Visam pasauliui jie kiša savo 
idėjas, bet jiems nemėgink! Iš 
tikrųjų, net keista. Parašiau ke
liems pažįstamiems laiškus. Kiek 
uždirbu, ką už tą uždarbį perku 
ir kiek perku — negavo nei vieno 
tokio laiško. Rodos, tai politikos 
visai neliečia. Paprašiau iš Vil
niaus pažįstamų, kad atsiųstų pe
riodinių žurnalų. Be jokios cen
zūros, nesubraukytų, net su Aden
auerio karikatūrom gavau. Vie
name , puslapy karikatūra, vaiz
duojanti persigandusi kapitalistą, 
o prieš jį trys užrašai: “TSRS 
darbo diena trumpiausia pasau
lyje”, “TSRS darbo savaitė trum
piausia pasaulyje”, “TSRS pragy
venimo lygis augščiausias pasau
lyje”. Iš tikrųjų tokius tris užra- : 
šus pamačius, galima ir ne kapi
talistui išsigąsti, bet tik ne dėl tu 
trijų užrašų, o kad šalia jų nėra 
ketvirto, būtent: “TSRS melo bru- 
tališkumas akiplėšiškiausias pa
saulyje”.

Tai, žinoma, grubus palygini
mas. Aš čia suminėjau visiems ži
nomus dalykus, bet juk jie yra 
elementariausi. Kaip įmanomas 
bendradarbiavimas, jeigu, leis
kim, jau ir nusiųsti lietuvio išei
vio knygą, apybraižą ar eilėraštį 
Lietuvon, tai arba jis turi skam- 

(Nukelta į 9 psl.)

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GIMANTAS

mas reiškinys. Iš gautų laiškų at
rodo, kad eilėje vietovių kalbėto
jai Lietuvos išlaisvinimo viltis 
grindė būsimu karu. Vietovėje X. 
vienas toks kalbėtojas šaukė, kad 
konfliktas jau visiškai arti, ir 
mes, lietuviai, turime daryti vi
sa, kad tik greičiau tą dieną pri
artintume. Tuo tarpu, berods, tik 
vienas P. Zunde, savąjame žody
je, vienoje lietuviškoje kolonijoje 
bandė aiškinti, kad tėvynės išlais
vinimas galimas ir be karo. Ne
girdėjus tos kalbos, sunku pasa
kyti, kokiais keliais ar būdais tas 
išlaisvinimas turėtų, ateiti.

Žinant šių dienų, karinės tech
nikos galybę, sprogmenų galin
gumą ir radiacijos pavojingumą 
net ateisimoms kartoms, galima 
spėti, kad p. Zunde nebus vienui 
vienas, tikėdamas, kad naujasis 
karas, žmonėmis ir plotu mažai 
Lietuvai, gali būti ir tragiškai 
lemtingas, ne vien tik išlaisvini
mą atnešąs. Aišku, nuo. mūsų nuo
monių labai mažai priklauso, tai
kos ar karo galimybes, bet galvo
dami apie ateitį ir besirūpindami 
Lietuvos išlaisvinimu turėtume 
rimčiau pergalvoti visas galimy
bes, ne vien tik tikėti, kad karas 
yra geriausias problemos spren
dėjas.

Tėvų, skausmas ir \

“Atlietuvino”
Atvyko iš Lietuvos. Tikra Že

maitijos lygumų dukra. Grakšti, 
lino spalvos plaukais, gražiai į dvi 
kasas supintais. Žavi savo papras
tume, kuklume, šypsenoje. Viskas 
natūralu ir akiai taip miela. Nei 
ražo, nei pudros, nei lūpų pieštu
ko, nei antakių ryškintojo. Kiek
vienam lietuviui — ji tikra gra
žuolė! Nesvarbu, kad ištvirkęs 
Hollywoodas, per M.. Manroe ar 

Bardot tvaiką, mūsų šalies 
dukros tikrai nepastebėtų, į gro
žio konkursus nesiųstų. Svarbu, 
kad septyniolikametė lietuvaitė li
kosi nepretenzinga, kuklia, man
dagia ir lietuviškajam žvilgsniui 
tikrai įspūdinga mergina.

Prabėgo savaitė ar dvi. Sutikę 
ją., gatvėje — nebepažintumėte. 
Ar tai ta pati, tikrai ta pati? Kur 
dingo tos gražiosios kasos, kas at
sitiko su nuostabiais lino plau
kais, kas pasikeitė ant veido, lū
pų, antakių? Mados kvaitulys bus 
pasigavęs dar vieną auką. Ne pir
mą ir ne paskutinę. Milijonai to
kių. .. Pagaliau, žinant ir jau
čiant šios dienos laiko taktą, ar 
galima buvo tikėtis kitaip?

Lenkai apie
vysk. Steponavičių
Lenkų laikraštis “Gwiazda Po- 

larna” trumpa žinute paminėjo 
vysk. J. Steponavičiaus ištrėmi
mą. Lenkai visada išradingi ir šį 
kartą, toje žinutėje mini, kad lie
tuvis vyskupas tebuvo Panevėžio 
vyskupu, visiškai nutylėdami, kad 
ganytojas gyveno Vilniuje ir ad
ministravo Lietuvos sostinės ar
kivyskupiją. Lietuviško žodžio 
Vilnius lenkai dar vis bijo kaip 
velnias kryžiaus. Žinoma, visiškai 
kita kalba, kai jie rašo ar šaukia 
apie “lenkiškąjį Wilno”, kuris ir 
toliau, tų ponų vaizduotėje, vis 
jiems tebėra lenkiškas ir tiek.

Išvis, pasekus lenkų spaudą, 
ir tą pačią “GP”, reikia tik stebė
tis lenkų išdidumu ir kartu reiš
kiama tuštybe. Jų supratimu, be
veik joks pasaulio Įvykis, negali 
apsieiti be lenkų įsikišimo, vienos 
ar kitos intervencijos. Kas nors 
nusičiaudi Vašingtone, kažkas ką 
nors pasakė Otavoje ar kitoje vie
toje, jie tuoj viską sau prisitaiko, 
neužmiršdami pabrėžti, kad tai 
įvykę lenkams pageidaujant, siū
lant judinant. Gal kartais ir yra 
kas nors panašaus, bet jau toli 
gražu ne kiekvieną kartą ir ne 
kiekvienoje vietoje. Gaila, akli to 
nemato.

Ginčai dėl “žydelio”
“Darbininke” buvo nuomonių 

pasikeitimas dėl rašyt. M. Sluckio 
pavadinimo “žydeliu”. Buvo įdo
mu pasekti, ką tuo klausimu pa
sakys mūsų ružavųjų spauda. Il
gai neteko laukti. Viename jų 
laikraštyje rašoma, kad Mykolas 
Sluckis, nepaisant to, kad Lietu
voje žuvo jo šeima, draugauja be 
išimties vien tik su lietuviais, ra
šo vien tik lietuviškai, daugiausia 
vien tik apie Lietuvą ir jos gyve
nimą. Yra vedęs lietuvio ūkinin
ko dukrą ir jo šeimoj kalbama be 
jokio žargono, kaip Amerikos lie
tuvių patriotų šeimose — lietu
viškai. Girdi, čia retas galėtų su
silyginti su Sluckiu- mokėjime lie
tuvių tautosakos ir dainų. Toliau, 
rašoma, lietuviai amerikiečiai pa
triotai, reikalaudami, kad ameri
kiečiai lietuviai pirmoje eilėje 
būtų “tik lietuviais”, krokodilo 
ašaromis rauda, kai lietuviai taip 
greit atsižada tokios “šiaudinės” 
lietuvybės ir, tik reikia stebėtis, 
kaip kaikurie daro viską, kad at
baidytų nuo mūsų tautos norin
čius i ją įsijungti svetimtaučius.

Nauja ir kasdien ryškėjanti lie
tuviams problema yra dažnėjan- 
čios mūsų dukrų, ir sūnų santuo
kos su nelietuviais. Čikaga, Dęt- 
roitas, Clevelandas ir, turbūt, vi
sur kitur, kur tik begyvena dau
giau lietuvių, žinome ne vieną, 
bet eilę atvejų, kad lietuviškasis 
jaunimas savo gyvenimo pąlydo- 
ve-vu, pasirenka kitataučius.. Ži
noma, tai didi tragediją, ypač ži
nant, kad lietuviai daugumoje nė
ra jau taip atsparūs svetimoms 
įtakoms ir, neretu atveju, ištekė
jusią ar susituokusį su svetimai
siais jau reikia nurašyti į lietuviš
kuosius nuostolius.

Gyvenimas rieda sau, o mūsų 
įsitikinimai vėl sau. Jaunimas 
studijuoja, bendrauja, kasdien su
sitinka su vietiniais, patinka vie
ni kitiems, Įsimyli, na, ir vedy
bos. Tėvų žodis, įtaka ar “pra
keikimas” čia labai mažai padės, 
gal net visą reikalą dar pagilins, 
sukomplikuos. Atrodo, kad čia ga
limos ir iš mūsų pusės didesnės 
pastangos, būtent, būtina suda
ryti galimai daugiau progų bend
rauti lietuviškąjam jaunimui, 
daugiau kartu būti. Stovyklos, su
važiavimai, pramoginiai vakarai, 
vis jau gali suteikti vertingų pro
gų lietuviškajam jaunimui taipu- 
savy bendrauti, geriau vieni kitus 
pažinti. Iš dalies tokie patarimai 
gana juokingai skamba: nęvisada 
ir jie galės visą reikalą nukreipti 
tinkama vaga, bet tai jau būtų 
šiokie tokie rėmai ar bent apma
tai pagalvoti, kas šioje plotmėje 
būtų galima daugiau ir rimčiau 
nuveikti. Sporto klubai, žaidynės 
irgi neturėtų būti paskutinėje 
vietoje begalvojant apie priemo
nes mūsąjį jaunimą arčiau lietu
viškųjų nuotaikų laikyti, juos pa
traukti.

Žinoma, gaila tų tėvų, kurie 
skaudžiai pergyvena savuosius 
vaikus išleidę nelietuviškon šei
mom Tragedija nemaža ir pilnai 
suprantama, bet, težino tokie, kad 
nęvisada kaltininkų reikėtų ieš
koti tėvų tarpe. Daug teko girdėti 
apie tėvus, kurie tikrai nuošir
džiai stengėsi ir visas galimas pa
stangas dėjo, kad jų*vaikai  bend
rautų .tik savųjų tarpe, deja, liki
mas pasišaipė iš jų ... Tiesa, sa
koma, kad likimas yra pačio žmo
gaus rankų ir valios kalamas, bet 
mūsų atveju likimas, atrodo, yra 
stipresnis net ir už tikrai didžias 
pastangas. Ir tėvynėje lietuviai 
jaučia panašias problemas. Ir ten 
nemažėja santuokos su svetimai
siais. šia degančia tema turėtų 
plačiau pasisakyti mūsų jaunimo 
auklėtojai ir vadovai.

Lietuviu Fondo reikalu

D. Bielskus, J. Breivė, V. Daen-

o •>

DARBO KOJINfcS
KITI

MOTERŲ IR MERGAIČIŲ APA- 
TIN. BALTINIAI ' 
Marškinukai ir 
kelnaitės 2-4 ir 6 
m. mergaitėms.
Baltos medvilnės 
megzti marškinukai 
ir kelnaitės 8- 
16 m. merg.

LENGVI 
APATINIAI 
BALTINIAI.

Tegul jūsų 
brangūs 

viršutiniai 
rūbai 

visuomet 
‘ būna švieži 

ir švarūs.
Tai paleng

vins išlaikyti 
vėsią ir 
malonią 

savijautą.

Gaunami visuose 
populiariuose 

stiliuose.
kudbiv 
.ŠALTINIAI
Jone užrišami, su 
iagomis prieky, 
'nedv. liemenai- 

3-6-9 mėn.
ir 1 ir 2 metų.

TBALTINUKAI

KELNAITĖS IR 
MARŠKINUKAI 

BERNIUKAMS 
Penmans koky
bė atitinka mo
tinų reikalavi
mus berniukų 

baltiniams.

KELNAITĖS - 
MARŠKINIAI - 
T-BALTINIAI 
VYRAMS
Be rankovių, 
atletiški, 
elastišku 
juosmeniu.

/■

T-MARŠKINIAI
su sustiprintais nylon kalnieriu- 
kais. Puikūs viršutiniai, nešio

jant apatines kelnaites su 
elastiniu juosmeniu. Mot. marškiniai, kel

naitės, baltos medv. 
Mažos, vidutinės ir 

didelės.

GAMINIAI
Merino “95" ir Merino 
“71" apatiniai baltintai, 
vilnoniai apatiniai bal
tiniai; Penmans Sweat 
Shirt; Penmans piršti-

Praėjo Vasario 16 minėjimai. 
Iš spaudos sprendžiant, beveik 
visur kalbėtojai laiko atžvilgiu 
buvo pakankamai santūrūs ir 
konkretūs. Galbūt todėl ir publi
kos šiais metais į minėjimus at
vyko žymiai daugiau. Tei teigia

Pasitarimas, įvykęs 1961 m. ko
vo 19 d. Čikagoje, dalyvaujant 
iniciatoriams rėmėjams ir Lietu
vių Bendruomenės atstovams, 
Lietuvių Fondo reikalu nutarė:

1. Fondas steigiamas prie JAV 
Lietuvių Bendruomenės. *

2. Fondo lėšas telkia jo inicia
toriai ir Lietuviu Bendruomenė.

2. Fondą saugoja ir jo neliečia
mumą laiduoja patikėtiniai, pa
rinkti iš aukotojų.

4. Fondo pelną kasmet paskirs
to Fondo komisija, sudaryta iš 
Lietuvių- Bendruomenės Centro 
Valdybos atstovų ir aukotojų at- 
stovų.
Pasitarimas, džiaugdamasis Lie

tuvių Fondo steigimo entuziazmu 
ir pasitarime vyravusia tarpusa-

vio nuoširdaus bendradarbiavimo 
dvasia, prašydamas paramos šią 
dvasią taip pat nori- perduoti ir 
plačiajai lietuvių visuomenei.

Aukoms siųsti einamąsias są*  
skaitąs atidaro dr. A. Razma su 
dr. G. Baluku ir JAV Lietusių 
Bendruomenės Centro Valdyba. 
Priimamos netik tūkstantinės, bet 
ir betkuri kita auka-
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Pavergtoje tėvynėje
• Kėdainių superfosfato fabriko sta
tyba vykstanti per lėtai, priekaištauja 
“Tiesos” Nr. 32 rajono kompartijos 
sekretorius ir V. Dovydaitis, “Tiesos” 
“neetatinio pramonės skyriaus narys”. 
Svarbiausia trūkstą techniškų priemo
nių, net paprasčiausių įrankių.

Standartinių įrengimų 8 vagonus 
gavę iš Taškento, Ukrainos, Leningra
do,-bet jie nesumontuoti tebesą. “Sta
tybos ministerijos technologinių įren
gimų ir metalinių konstrukcijų monta
vimo trestas pernai teatliko vos pusę 
numatytų darbų. Šiemet reikės pada- 
ryti 4 kartus daugiau. Tačiau pagyvė
jimo nesijaučia”.

“Pats laikas jau gaminti sieros ly
dymo vonias ir degimo krosnis, rezer
vuarus rūgšties sandėliui, kitus įren
gimus. Sausis pasibaigė — darbai ne
pradėti. Vargu, ar tai galės padaryti 
montuotojai, nieko neveikdami: metų 
pradžioje. Tuo tarpu sąlygos dabar 
jiems dirbti — visos. Brėžiniai paruoš
ti. Pamatai, ant kurių turi būti mon- 
tuojaml^echnbtoginiai. įrengimai, pa*  , 
dėti. Tetrūksta tik, kad tresto valdy
tojas Z. Vaitkevičius ir agr. vyr. inži
nierius B. Vintys neleistų 
tų darbų, kuriuos būtina

'dabar.
“Įrengimų montuotojams 

mu prilygsta dujofikavimo ir termofi- 
kavimo tinklų montavimo valdyba. Dėl 
jos kaltės negalima pradėti apdailos 
darbų remonto mechaniniame ceche, 
laboratorijoje ir kituose objektuose, 
nes pastatai neapšildomi. Dėl tos pa
čios priežasties nebaigta įrengti ir 
patalpa, kurioje reikia gaminti įren
gimus.

“Vienas iš šios valdybos atstovų inž. 
P. Prunskus skundžiasi:

— Pagrindinis.mūsl4 įrankis — jkas-: 
yu’as. Pasiuntė mūs čia valdyba ir pa-' 
mfršo. Trūksta mechanizmų. Kai tik 
atėmė mūsų vamzdžių .klojėją, taip ir

- apmirė darbai”.
Už 1 klm. nuo statybos esąs beto

no fabrikas, “chemijos kombinato sta
tybinė bazė”. Naujų Metų išvakarėje 
jis pagaminęs pirmąjį kubą ir buvęs 
“perduotas naudoti”. Bet antrojo kubo 
taip ir nesulaukę iki šiol. Dėl to be
toną vežą iš miesto už 10 klm., kuris, 
kol atveža, pradedąs stingti.

“Chemijos kombinatas statomas in
dustriniu būdu. Sieros rūgšties cecho 
pagrindiniame korpuse surenkamumas 
siekia 75%. Montuojamos stambios ko
lonos, perdenginiai, įvairios gelžbeto
ninės konstrukcijos. Tačiau tai daroma 
labai primityviai. Sijos keliamos be 
traversų, keliolikos tonų svorio kolo
nos statomos be vadinamųjų kondukto
rių. Taip dirbant, per dieną ir tai ge
riausiu atveju tepadaromos vos 8 ko
lonos, gali įvykti nelaimingų atsitiki
mų. Naudojant paprasčiausius minėtus 
prietaisus, stambių konstrukcijų mon
tavimas paspartėtų 2-3 kartus. Nedera 
tokioje stambioje statyboje betoną pa
matams vežioti karučiuose mediniais 
tilteliais. Statybos pradžia rodo, jog 
statybos ministerija turi daug geriau 
aprūpinti Kėdainių statybos valdybą 
mechanizmais. Negalima leisti, kad 
vienoje iš svarbiausių respublikos sta
tybų būtų dirbama senoviškais meto
dais”.

“... Darbininkai neretai dykinėja 
dėl paprasčiausių įrankių stokos”.

Vilniaus universitete neseniai įvyko 
“ateistų vakaras”, kuriame buvo skai
tomos paskaitos apie velnius, dvasias, 
stebuklus ir kitus “dvasininkijos prasi
manymus”. Paskaitininkai: E. Meš
kauskas, J. Lazauskas, P. Pečiūra. E.

Kaltina Variakoji ir Kateivą. Mask
vos “Pravdoje” ir Vilniaus “Tiesoje” 
buvo atspausdinti aštrūs priekaištai 
Joniškio rajono vykdomojo komiteto 
pirmininkui Variakojui. Jis, girdi, kar
tu su rajono partijos pirmuoju sekre
torium Katciva užsiiminėjęs plačia 
tarpkoichozinc ir tarprajonine preky
ba ir tik jos dėka išpildęs ir viršijęs 
nustatytas gamybos ir prievolių nor
mas. Prievolėms išpildyti jis supirki- 
nėdavęs gyvulius ir produktus per 
tarpininkus, kurie taip pat gerai už
dirbdavę. Pfttūs prekybiniai ryšiai Va- 
riakojį nuvesdavo iki Rygos, Gomelio 
ir kitų tolimų miestų. Už trąšas, ku
rios buvo reikalingos jo vadovaujamo 
rajono derliui pakelti, jis išsiuntęs į 
Dnieprodžeržinską trejetą traktorių 
ir autopriekabą. Į Rygą mainams siųs- 
davęs bulves ir statybines medžiagas, 
kurios buvo skirtos kolchozininkų na
mams. Kai jo ir partijos rajono vado 
“prekybinė veikla” perdaug pagarsė
jusi ir skundai atsidūrė net centrinėse 
įstaigose Vilniuje, respublikinis kp 
centro komitetas parašė apie Variako-

atidėlioti 
padaryti

nerangu-

Dr. Irena Zeltinš
DANTŲ GYDYTOJA

(Latvė)

7 Spruceside Ave., 
.(prie Queen ir Aberdeen gatvių) 

Hamilton, Ont.
Telefonas JA. 2-3317 

Priėmimo valandos: 9-12 Ir 2*7  vai. 
vak. Šeštadieniais tik būtino 

reikalo atveju.

TV technikas Hamiltone taiso< ~
televizijas, radijo aparatus, 
Tape recorderius, patefonus, auto radijas.

A. Garkūnas — tel. JA. 8-2682, prašome skambinti po 5 vai. vak.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame 

bankelyje "Talka"

29 KING STREET EAST, ROOM 13. • Telefonas JA. 74575.

jį tokią atestaciją: " Variakojis — nu
sipelnęs žmogus, ilgą laiką buvo vado
vaujančiame darbe, Lietuvos kp ck 
narys ir respublikos Augščiausioe ta
rybos deputatas. Nepatogu jį griežtai 
nubausti”. Variakojui buvo pasiūlyta 
atsistatydinti, ką jis ir padarė. Gi jo 
bendrininkas Kateiva, ck atstovo Su- 
mausko rekomendacija, vėl buvo iš
rinktas partijos rajono pirmuoju sek
retoriumi ... E.

Žemės ūkio mašinos daugumoje ne
remontuotos skelbia Lietuvos kp cent
ro komitetas ir ministerių taryba. 24 
Raseinių rajono kolchozuose ir dau
gumoje Sakių rajono kolchozų nesure
montuota dar nė viena mašina. Dar 
keisčiau atrodo toks vaizdas: kaikurios 
melioracijos mašinų stotys netik ne
padeda kolchozams suremontuoti že
mės ūkio mašinas, bet nesusiremontuo
ja*  nė savųjų mašinų. Keistai atrodo 
ir partijos bei min. tarybos paskelbi
me minimas toks parėdymas: remonto 
Stotys, maŠiA^-AVE^raųntavusios^ turi 
išbandyti^ ar tos mašinos tikrai gali 
veikti. Kaip ir paprastai tokiais atve
jais, kp centro komitetas ir sovieti
niai vadovai už visas negeroves toje 
srityje kaltiną vietos pareigūnus. Tuo 
tarpu ir pačioje sovietinėje spaudo
je jau yra buvę skundų, kad remon
tams dažnai trūksta atsarginių dalių.

Pranas Radzevičius, esą buvęs so
vietinio lietuvių dalinio karys, patekęs 
į nelaisvę buvęs nuvežtas į Vokietiją, 
ten išvaduotas amerikiečių, gyvenęs 
DP stovyklose, o vėliau Kolumbijoje, 
iš kurios grįžęs. Jo gimtojo rajono 
centras esą Kaišiadorys. Jis mokęsis 
Marijampolės marijonų gimnazijoje. 
“Tiesos” Nr. 36 jis iškoneveikia ir 
gimnaziją ir ypač sayo likimo bepd- 
ruš tremty:’ pulk.vKarteną; kapitoną 
Rusecką, Praną Dranginį, esą kilusį iš 
Alytaus.

Kauno tik 27% gatvių turį vanden
tiekio tinklus, rašo Mokslas ir Ttechni- 
ka 1960 m. nr. 9. Vandens visai neturį 
šie miesto rajonai: Viiiampolė, Petra
šiūnai, Panemunė, Augštoji Freda. 
Pramonės įmonės tuose rajonuose tu
rį savus vandentiekius, o gyventojai 
vandenį imą iš šulinių. Tai, girdi, atsi
likimas iš buržuazinių laikų, kurį rei
kią per 7-10 mėtų likviduoti.

Pramonė sunaudojanti jau 52% van
dentiekio vandens kiekio.

Šiaulių miesto partinės organizaci
jos konferencijoje partijos miesto sek
retoriais išrinkti: A. Ferensas, V. 
Kremsas ir M. Zumaras.

Marijampolės cukraus fabrike buvęs 
varomas toks biznis, pasakoja “Šluo
tos” Nr. 3 A. Gylys ir K. Leonaitis.

Kolūkiai buvo įpareigoti išauginti 
atitinkamą tonų skaičių cukrinių run
kelių. Betgi ne visiems sekęsi. Vieni 
auginę kolūkio priemonėmis, o kiti 
davę po didesnį plotą žemės kolūkie
čiams, kad jie išaugintų ir rudenį pri
statytų į fabriką kolūkio vardu. Kai- 
kurių kolūkių derliai buvę labai men
ki, tačiau rudenį pasirodę, kad jie net 
su kaupu įvykdę prievolę. O tai buvę 
padaryta padarius suktybę runkelių 
priėmėjams. Jie visaip sukę nuo tų, 
kurie pristatė. Vieniems tiesiog svorį 
mažinę, kitiems nuskaičiavę po kokį 
trečdalį tariamai dėl runkelių nešvaru
mo ar gausumo žemių, o taip sudarytą 
ekonomiją išpardavinėdavę įvairių kol
ūkių vadovams po 100 rublių už toną. 
Pinigus gi tiems mokėjimams kolūkių 
vadovai irgi labai originaliai sudarę — 
jie palikę cukrinius runkelius tiems 
kolūkiečiams, kurie augino, paimdami 
iš jų po kokią šimtinę rublių.

Tas biznis betgi esąs išaiškėjęs ir 
kaikas bus nukentėję. Minimi: fabriko 
centrinio punkto vedėjas Jonas Kišū- 
nas, svėrėjai Juozas Remeškevičius ir 
Antanas Aranauskas, rūšiuotojas Vyt. 
Paltanavičius, kapčiuotojas Jurgis Bru- 
sokas. Atrodo žinoję apie tai ir fabri
ko direktorius Žukauskas ir buhalteris 
Balčiūnas.

ST. CATHARINES, Ont
PAMINĖTAS SV. KAZIMIERAS. — 

Kovo 12 d. T. pranciškonų patalpose 
rekolekcijos pabaigos Mišios buvo ski
riamos šv. Kazimierui paminėti, todėl 
visi Niagaros pusiasalio skautai iškil
mingai dalyvavo su savo vėliava. Ten 
pat po pamaldų įvyko iškilmingas mi
nėjimas, kurio montažą ir visą prog
ramą atliko jaunesnieji ir vyresnieji 
skautai su skautėmis vadovaujami 
energingo vadovo Br. Simonaičio ir 
mokyt. M. Gverzdienės. Pertraukų 
metu pravesta Kaziuko mugė, susirin
kusiems skautai pardavinėjo savo pa
gamintus pyragaičius bei tradicines 
vilnietiškas baronkas.

ATSTOVŲ POSĖDIS. — Tą dieną 3 
vai. p.p. tose pačiose patalpose Wel- 
lando ir St Catharines b-nių apylin
kių valdybų rūpesčiu buvo sušauktas 
Niagaros pusiasalio organizacijų atsto
vų susirinkimas. Norėta pasitarti dėl 
parengimų tvarkos ir išrinkti naują re
gistracijos komisiją, nes buvusios me
tinė kadencija jau pasibaigė.

Susirinkimas truko virš 3 vai. Susi
pažinta su praeitimi ir aptarti ateities 
klausimai. Įdomu, kad paaiškėjo, jog

IŠDUODAMOS ASMENINES PA

draudimas. PILNASkarnas „ 
ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

vaL * 1 vai. p.p.

* NAUJI LN NARIAI. — Praėjusi sa 
vaite L. Namams buvo viena didžiųjų! 
Gauta iš viso net $1.500. Naujais na
riais įstojo Natalija Navickienė, įneš- 
dama $100 grynais ir jaunasis Gužų 
Vytukas irgi su šimtine. Nuoširdus 
v-bos vardu ačiū! Didžiąją staigmeną 
padarė 88-tasis LN narys, pirmąjį šim
tą įnešęs 1956 m. gruodžio 17 d., ant
rąjį pridėjęs 1958 m. bal. 21 d. ir da
bar įneše dar $300 Šerams ir $1.000 
paskolos lakštams pirkti. Iš viso šis 
gerasis tautietis, neleidęs spaudoje 
skelbti pavardės, L. Namams patikėjo 
$1300.

Kad susidarytų nors šimtas panašių 
entuziastų, L. Namai išdygtų labai 
greitai. Priimkite v-bos vardu gra
žiausią padėką!

LN PLYTŲ PLATINIMO VAJUS. — 
Artimoje ateityje LN v-bos nariai pra
dės lankyti mus, prašydami paremti 
sunkų LN darbą, įsigyjant LN rėmėjo 
pasą ir po keletą plytų. Kas jų per 
ateinančius 3 metus nupirks šimtą, 
gaus šėrą, kitu atveju mūsų aukos eis 
LN Kultūros Fondui.

Pastatę Tautos Namus, juose turėsi
me tokių patalpų, kaip biblioteka ir 
skaitykla, kurios pajamų neduos, o iš
laidų jų įrengimui padarysime. LN 
Kultūros Fonde esamos lėšos kaip tik 
ir bus naudojamos panašiems reika
lams. Todėl pirkdami LN plytas, mes 
savo aukomis remiame savo kolonijos 
lietuvybės išlaikymą. Tad turėkime iš 
anksto paruošę keletą dol. ir kada ap
silankys pas mus LN v-bos narys, ne
išleiskime jo tuščiomis.

NUOTAIKINGĄ ŠOKIŲ VAKARĄ 
Atvelykio šeštadienį, bal. 8 d. 7 v. v. 
Hillcrest salėje — ant kalno — ruo
šia L. Namų Kultūros Fondas. Po il
gesnės gavėnios pertraukos, pakilioje 
auštančio pavasario nuotaikoje, visi 
planuokime šiuose LN šokiuose daly
vauti. Bus didelė staliukų loterija, ku
riuos mūsų verslininkai mielai aukoja. 
Jau gauta $10 vienam stalui iš Gus’s 
Garage, 351 Cannon E., kurio savinin
kas yra Gustas švantas. Jis kviečia tau
tiečius mašinų pataisymus patikėti jam 
ir užtikrina sąžiningą ir pigesnį pa
tarnavimą.

Šiuo nuotaikingu šokių vakaru LN 
v-ba užbaigs penkmečio sukakties pa
minėjimą ir visu intensyvumu pradės 
Tautos Namų įsigijimą. Gausus mūsų 
šiame vakare dalyvavimas suteiks dau
giau energijos tiems, kurie tą sunkų 
liet, darbą atlieka.

ALYVOS UŽSAKYMUS per LN 
Kultūros Fondą vasario mėn. pratęsė
K. Mileris, S. Miga, J. Kamaitis ir J. 
Sadauskas. Už juos gauta po $5 ko
miso. Nuoširdus ačiū! Kviečiame visus 
tautiečius alyvos pirkimą nukreipti 
per L. Namus. >

SUNKIĄ DVIGUBĄ OPERACIJĄ 
turėjo Elenutė Simms - Šimkevičienė. 
Operacija, Dievui dėkui, gerai pavy
ko ir ligonė šiuo metu sveiksta namuo
se. Linkime jai greitai sustiprėti ir 
niekad daugiau nesirgti.

Šimkevičiai .turi puikiai einantį ir 
nuolat kylantį alyvos krosnių ir aly
vos pardavimo verslą. Jų klijentų tar
pe yra didelė dalis lietuvių. Jie sutiko 
duoti po $15 komiso nuo naujo klijen- 
to L. Namams. Tad visi užsisakykime 
iš jų alyvą per LN Kultūros Fondą, 
skambindami St. Bakšiui, JA. 9-4662.

NUPIRKUS LN SKLYPĄ ir prašant 
šimtinių pas tuos tautiečius, kurie jas 
žadėjo įnešti, kada bus prieita prie 
tikrųjų LN Įsigijimo, patirta, kad da
lis tautiečių v-bos pirm, visai į na
mus neįsileidžia, o didžioji jų pusė 
tik dabar pasako — neduosiu.

Atrodo, LN išbaigimą teks išnešti 
ant savo pečių seniesiems nariams.

Sk. St.
KLB Hamiltono apylinkės šalpos 

komiteto 1960 m. apyskaita 
Pajamos:
1. Saldo 1960 m. sausio 1 d. $233,33
2. Metinė rinkliava — su liku

čiu 1959 m. 1.329,76
3.10% parengimų pelno (apyl.

šiais metais, viešai pasisakė, kad tau
tininkai rengs antrąsias Jonines Wel- 
lande savaite anksčiau prieš vilniečių 
rengiamas Jonines. Parengimų regist
racijos komisiją nuspręsta sudaryti iš 
apylinkių valdybų pirmininkų ir vietos 
klebono. Baigiantis susirinkimui pirmi
ninkaujantis J. Alonderis paprašė vi
sus susirinkusius tylos minute pagerb
ti tik prieš porą dienų mirusį mūsų 
istoriką, redaktorių dr. A. Šapoką ir 
be to, visų susirinkusių vardu per “T 
2” ir “NL” pareikšti viešą a.a. dr. A. 
Šapokos šeimai užuojautą. P. K.

VILNIEČIŲ SKYRIAUS valdyba ko
vo 11 d. savo reikšmingame pasitari
me tarp kitų svarbių organizacinių rei
kalų tarėsi, kaip iškilmingiau šiais 
metais pagerbti savo garbės nario ir 
nepriklausomybės akto signataro prof. 
M. Biržiškos 75 m. sukaktį. Be to, nu
tarta pasiųsti protesto laiškus dėl Vil
niaus vyskupo Julijono Steponavičiaus 
ištrėmimo JT pirmininkui ir Tarptau
tiniam žmogaus Teisių komitetui.

Kovo 12 d. VKLS-gos St. Catharines 
skyriuje lankėsi iš Krašto Valdybos at
stovai Br. Saplys ir A. Basalykas, ku
rie susipažino su skyriaus veikla ir 
kartu aptarė sąjungos reikalus. Dau
giausia svarstyta ateinančios Jaunimo 
šventės — Joninių reikolai.

S-me lis.

EDMONTON, Alto.
PAMALDOS UŽ A.A. DR. A. ŠAPO

KĄ. — Ed m on tono lietuvių namų kop
lyčioje kovo 19 d. buvo atlaikytos šv. 
Mišios su. “Libera” už a.a. prof. dr. 
Adolfo Šapokos vėlę, užprašytos pp. 
Juodelių. Kun. I. Grigaitis parapijos 
vardu pareiškė nuoširdžią užuojautą 
garbingojo velionei! žmonai, dukrai, 
giminėms ir Edmontono kolinijos gy
ventojams pp. Juodeliams (p. Juode- 
lienė-Sa pokaitė yra velionies pussese
rė), stud. St. Sapkauskui ir tolimes-

valdyba $200, Aukuras $5)
4. Aukojo prekybininkai ir 

pramonininkai
5. % % iš Talkos koperatyvo
6. Motinos Dienos minėjimo

Viso pajamų $1.872,57
Išlaidos:
1. šalpa vietoje
2. Pasiųsta centrui
3. Pasiųsta seneliams ir 

ligoniams Vokietijoje
4. Pasiųsta karo invalidams
5. Pasiųsta Vokietijos Krašto 

Valdybos nuožiūrai
6. Apmokėta viena darbo diena
7. Susisiekimas, paštas, raštinės 

ir

85,00
9,73

9,75

400,00
50,00

50,00
10,00

21,80

$225,00
• $500,00

kitos smulkios išalidos

Pajamų 
Išlaidų

Viso išlaidų $1.256,80 
$1.872,57 

1256,80

Saldo 1961.

121.89
95,00
52,50 

s 44,50
44,00 

’32,00
30,00
26,00
23,00
22,00
21,00
16,00
4,00
2,00

I. 1. $615,77 
Šalpos komitetas.

KLB Hamiltono apylinkės Šalpos 
komiteto 1960 m. metinės rinkliavos 

apyskaita A 
Surinko: ’

1. J. Giedraitis $170,50
2. Kun. dr. J. Tadarauskas  

(rinkliava bažnyčioje
*

3. Narkevičius
4. Kežinaitis
5. Tikšlevičius
6. Dalangauskas
7. Kareckas
8. Rimkus
9. Kažemėkas

10. Gureckas
11. K. Mikšys
12. Pleskevičius
13. Norkus
14. žadeika *
15. Stonkienė

Viso $704,39
Aukojo prekybininkai ir 

pramonininkai: 
TRI Realty Ltd, — Prans- 

$10,00
1. 

kevičius ir Didžbalis
2. Hamiltono Liet, kredito 

kooperatyvas Talka
3. Grand House — 

Naruševičius

10,00

5,00

Viso $25,00

Iš viso surinkta $729,39
Šelpiamųjų vardu komitetas dėkoja 

pasišventusiems rinkėjams ir mieliems 
aukotojams, šelpimas vargdienių yra 
mūsų tautos brangi tradicija. - 

Šalpos komitetas.

Hamiltono apyl. Šalpos Fondui 
aukotojų 1960-61 m. sąrašas

$10: V. S. Burdinavičius, St. Bakšys, 
dr. J. Zeltinš, V. Kežinaitis, V. Narke
vičius;

$5: J. Bajoratiis, Klevas, St. Dalius, 
Astas, Steiblys, dr. Valaitis, A. Povi- 
lauskas, Bacevičius, Savickas, Kovelis,
A. Stasevičius, Pr. Sakalas, Pilkauskas,
B. Kronas, J. Kšivickis, E. Galinis, Le- 
sevičiūs, Melnikas, Obcarskis, V. Na
vickas, Stonkus, E. Lengnikas, J. Ma- 
zulaitis, E. Sakas, Milaševičius, K. Sta
naitis, J. Skaistys, J. Svilas, A. Sciuka, 
N. Zabulionis, J. Andriukaitis, G. Mar
tišius, J. Bulionis, J. Šarūnas;

$4: V. Leparskas, O. Mikšytė, K. 
Mikšys, L. Skripkutė; .<

S3: Patamsis, J. Povilauskas, Kybar
tas, J. Giedraitis, Erštikaitis, F. Gu
ja, Zurlys, Mingėla, Latauskas, V. Ba- 
beckas, Bungarda, L. Gutauskas, Gim
žauskas, A. Liaukus, J. Mikšys;

S2: L. Pulianauskas, D. Kochanka, 
V. Miškinis, V. Geležinis, J. Lekutis, 
S. Rukšėnas, V. Karaliūnas, Petraška, 
A. šukaitis, Kerutytė, Šlepetys, Kly- 
pas, P. Siūlys, A. Petkevičius, Ado- 
mauskas, šopys, Saulius, Kanopa, Kve
daras, E. Sudikas, Baranauskas, Bile- 
vičius, Pauliukas, Petraitis, V. Kaže- 
mėkas, Milkeraitis, A. Verbickas, B. 
Orvidas, J. Jasimienė, Armonas, Z. 
Bolskis, A. Muliolis, Breichmanas, 
Garkūnas, Mikutaitis, Stukas, S. Sen
kus, V. Bruzgys, A. Vainauskas, A. 
Gurgždys, S. žioba, J. Virkiętis, J. 
Stanius, Sakalauskas, Pr. Kažemėkas, 
Pr. Rimkus, Pr. Rimkūnas, J. Kaneva,
J. Valevičius, B. Aselskis, L. Kopers- 
kis, Pike, Mikalauskas, Jakimavičius, 
V. Petrušaitis, J. Giedrimas, Meškaus
kas, Pajarskas, Varnas, Dronsatavičius, 
Bartininkaitis, Enskaitis, A. Tumaitis,

Mokslas dabar su
traukia hemoroidus 

be skausmo ir 
nepatogumo 

Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 

hemaroiduš.
Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmą 
kartą mokslas atrado naują gydomą
ją priemonę sutraukti hemoroidus ir 
palengvinti skausmą bei niežėjimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebran
gi priemonė, privačiai savo namuo
se be jokio vargo ar nepatogumo. 

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištikrųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko. 

Nuostabiausia— kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: 
“Hemaroidai iš vis jau ne proble
ma!”. *

Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne) — atrasta gar
saus mokslinio instituto.

Dabar ši nauja gydymo priemonė 
yra pasiūloma žvakučių (supposi
tory) arba tepalo (ointment) pavi
dale vadinamu Preparation H. 
Klauskite šio vardo vaistų visose 

vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

tolaitis, Kamaitis, D. Kairys, Stungevi- 
čius, V. Kazlauskas, J. Paškevičius, Ja
nuškevičius, V. Svilas, E. Boguslaus 

liaukienė, Bugailiškis, V. Simanavi
čius, Subatninkaitė, J. Bartkus, E. An
tanaitienė, A. Steigvila, S. Kačinskas, 
Žukauskas, Z. Stankus, K. Meškauskas, 
Urbaitis, Volungė, A. Gureckas, Leš- 
čius, Rimkevičius, Levinskas, J. Stan
kus, Paukštys, E. Balakauskienė, Žu
kauskas, Krivinskas, Stabingis, Rze- 
vuckas.

Kiti aukojo mažiau.
KLB šalpos Fondo komitetas.

LONDON, Ont.
DIDŽIULIS ŠOKIŲ VAKARAS. — 

Jau praėjo beveik-pora metų kaip Lon
dono apylinkės lietuviška visuomenė 
pasigedo šokių vakaro ar vasaros metu 
pikniko-gegužinės. KLB Londono apy
linkės valdyba, suprasdama tokią ne
normalią padėtį, balandžio 8 d. 8 vai. 
vakaro, Londone (Queen’s parke) 
Western Fair Administration Building 
puikioje salėje (pirmas pastatas iš 
King SL įėjimo) ruošia šiais metais 
pirmą didžiulį šokių vakarą.

Rengėjams bus didelis atpildas, jei 
į minėtą šokių vakarą atsilankys nema
žas skaičius tautiečių, netik iš Londo-jti į Sidnėjų, kur dipl. inž. A. Jakštas
no, bet ir tolimesnių vietovių. Tai bus 
lyg ir pirmas bendras vakarų Ontario 
lietuvių sąskrydis. Puiki salė paten
kins visus dalyvių reikalavimus; auto
mobiliams statyti patogi kelių šimtų 
vietų aikštė. Pirmą kartą lietuviams 
gros puiki šokių kapela, o loterija bus 
taip turtinga laimėjimais, kaip dar nie
kuomet.

Viso to akivaizdoje, kad vėliau ne
reikėtų gailėtis ir klausimais varginti 
dalyvavusius, pasistenkime visi iki vie
no, kviečiant netik draugus bet ir pa
žįstamus, į minėtą šokių vakarą bū
tinai atsilankyti. “Ištroškusius pagir
dyti” nebus bėdos, nes bufetas žada 
būti pasiruošęs kiekvienu momentu 
įvairiais gėrimais patarnauti.

Mieliems tautiečiams belieka atsi
minti, kad po ilgos pertraukos vėl pa- 
sijusime lygūs su kitų apylinkių lietu
viais ir nebereikės skleisti bereikalin
gų kalbų valdybos adresu. Iš mūsų pu
sės bus viskas daroma tautiečių 
rams patenkinti; belieka tik jums 
vo gausiu atsilankymu tą reikalą 
remti. Tad iki pasimatymo minėtą 
karą gražioje salėje.

Londono apylinkės valdyba.

no- 
sa- 
pa- 
va-

Kur du ir du - ne keturi
(RAIDE TA PATI — KITOKIA DVASIA)

V. SIRVYDAS , .
Istorija yra ir išminties šaltinis 

gyvenimo gudrybėms semtis ir 
bepročio nesąmonių pasaka. Štai, 
Kinijos ir Indijos pašonėje kara
lystė Laosas. Ją aprašo New Ha- 
vene (Conn.) veikiančios “Human 
Relations Area Files” organizaci
jos šiomis dienomis išleistas ang
lų kalba veikalas “Laos: Its Peo
ple, Its Society, Its Culture”. Or
ganizacija jau spėjo išleisti pana
šių “bylų” apie kelias tautas, jų 
tarpe ir Lenlają, nes lenkai grei
tesni negu lietuviai krūtinę pasau
liui rodyti. Apie Pabaltijo kraš
tus gal ir visai nebus veikalo, nes 
prisimename kaip pasielgė Free 
Europe komitetas. Jis 1950 me
tais suorganizavo Vidurio Euro
pos Studijų Centrą, kuris 1954 -
1958 m. tarpsniu išleido net sep- 
tynius veikalus apie komunistų 
diktatūros veiklos pasėkas Len
kijoj (lenkai vėl buvo pirmi, su 
prof. Haleckfo veikalu), Bulgari
joj, Vengrijoj, Jugoslavijoj, Ru
munijoj, Albanijoj ir Čekoslova
kijoj. Jais nušvietė amerikiečiui 
skaitytojui kiekvieno krašto geo
grafiją, gyventojų ir visuomenės 
sudėti, pramonės bei verslo būk
lę, komunistų partijos ir vyriau
sybių viršūnių biografijėles, įvy
kių eigos kroniką ir žinomas su
tartis. Vienu žodžiu, pavaizdavo 
tų kraštų 1943-1956 metų istori
ją. Įžangos žodyje serijos redakto
rius, Indiana un-to istorijos prof. 
Byrnes pareiškė: “Pabaltijo kraš
tai (Lietuva, Latvija ir Estija) pra
leidžiami, nes Studijų Centras 
nerado nei žmonių nei medžiagos 
paruošti veikalų ir apie juos”, 
(žodžiai datuoti 1957 m.), še tau, 
visi mielieji mūsų veiksniai, ir de
vintinis! Tokį pat, turbūt, pakeps 
ir Human Relations Area Files 
organizacija.

Bet grįžkime prie Laoso. Vei
kale skaitome, kad Laosas nėra 
nei tauta, nei valstybė — bent 
pagal mūsų primtas sąvokas. Tai 
tik medžiaga tautai ir valstybei. 
Tiesa, yra teritorija — 89.000 
kv. mylių (Lietuva 24.500 kv. m.). 
Turi ir gyventojų. Jų skaičiuoja
ma (niekas tikrai nežino) trys mi
lijonai, veik tiek pat, kiek Lietu
voje. Pusė Lao tautybės “tutei- 
šiai”, kiti kiniečiai ir indonezai. 
Valstybė atsirado 1949 m., kada 
nuo 1893 m. Laosą “globoję” 
prancūzai pasirašė sutartį. Jung
tinių Tautų Organizacija Laosą 
priėmė nariu 1955 m. ir Amerika 
pradėjo teikti paramos po 30*50  
milijonų dolerių kasmet. Nuo
1959 m. Laosu pradėjo rūpintis 
ir komunistai, pradėję gręžimą iš 
vidaus ir puolimą iš užsienio. Iš 
šimto gyventojų 75 nemoka skai
tyti - rašyti. Miestų veik nėra, 
vien “tamsus” kaimai, kur visi 
gyvena iš žemės ūkio, apdirbamo 
tais pačiais budais 2.000 metų.

!f Laoso !r Lietuvos vardas

Lietuviai pasaulyje
JA Valstybės

DR. STASYS A. BACKIS, Lietuvos 
pasiuntinybės Vašingtone patarėjas, su 
žmona buvo išskridę | Romą, kur ko
vo 18 ir 19.d.d. įvyko jų sūnaus Aud
rio Juozo įšventinimo į kunigus iškil
mės ir primicijos.

DR. ALF. SEŠPLAUKIG motina mi
rė Lietuvoje vasario 22 d. Nuoširdi 
užuojauta mielajam “TŽ” bendradar
biui. -

DR. A. RAZMOS organizuojamasis 
milijono dolerių fondas jau turi 50 
tūkstantininkų. Tai graži pradžia.

ALG. ŠALČIUS - ALMU S, iš Great 
Neck, N.Y.,' pareiškė gegužės mėn. 
ruošiąsis vykti j okup. Lietuvą.
KAIKAM IR AMERIKA — NE AME
RIKA. — Spaudos pranešimu, sausio 
18 d. laivu “Arcadia” Australijon su
grįžo iš Amerikos Aleksas ir Vita Jakš
tai. Jie buvo išvykę iš Sidnėjaus prieš 
10 mėnesių.

Aplankę savo gimines Detroite, ban
dė įsikurti Los Angeles, bet darbo ir 
įsikūrimo sąlygos pasirodžiusios nepa
lyginamai sunkesnės, negu Australijo
je. Todėl Jakštai ir nusprendę sugrįž- 

turi darbą Sydney City’ .Council kaip 
inžinierius. Vitalija Jakštienė yra bai
gusi Dotnuvos žemės ūkio akademiją.

PRANAS ŽUKAUSKAS - ŽUKAS 
yra miręs Lietuvoje. Jis Amerikoje pa
likęs truputį turto. Jo giminės, kad ir 
tolimi, prašomi susisiekti su Lietuvos 
konsulu, 6417 So. Artesian Ave., Chi
cago 29, IIU USA.”

ATS. MJR. INŽ. JONĄS MELYS 
sausio 9 d. mirė Čikagos universiteto 
klinikoje. Tenai jis buvo nuvykęs pa
sitikrinti, sveikatos ir gydytojo kabi
nete staiga mirė. Velionis buvo Lietu
vos kariuomenės savanoris-kūrėjas, gi
męs 1903 m., kilimu panevėžietis. Pa
laidotas sausio 12 d. Čikagoje šv. Ka
zimiero kapinėse. ...

JAV-bėsc gyveno nuo 1951 m. ir jau
tėsi labai vienišas, žmona buvo likusi 
Lietuvoje ir išvežta į Sibirą. Po 10 
m. gyvenimo ir darbo prie žuvies gau
dymo Sibire — iškankinta ir išbadėju
si — buvo grąžinta Lietuvon, tačiau, 
nežiūrint didelių pastangų, pas vyrą 
Amerikon .negalėjo, atvykti Dėl tos 
priežasties a.a. J. Melys labai sielojosi 
ir paskutiniu laiku sirguliavo.

prasideda raidę L, bet koks visur 
kitur nepanašumas! Kraštą, ku
riam vienas informacijų almana
chas (Information Please, 1961) 
duoda'91.506 kv. m., o kitas (The 
World. Ų961) tik 89.000 kv. m., ir 
apie kurio “tautą” bei “valstybę” 
Human Relations Area Files vei
kalas vabejojat karštai globoja 
prieš komunistus ir JAV ir JTO. 
O Lietuva, kuri turi visam pasau
liui aiškią teritoriją, kuri visų pri
pažinta tauta ir valstybė (net pa
vergėjos. Maskvos) tegauna šiltų 
simptijos žodžių. Iš tikrųjų kai
kurie mūsų dabartinės istorijos 
dalykai yra, pasak Šekspyro “a 
tale told by an idiot”.

Sūnus praras, ką “tėvas” 
sukrovė?
Sovietų žinovas, rašius David 

J. Dailinąs parūpino naują kny
gą vardų “Soviet Foreign Policy 
After Stalin”. Joje jis mano, kad 
Stalinas perdaug ištempė rusų 
imperiją ir Chruščiovui užkrovė 
nedėkingą naštą neprarasti nieko 
iš šio krovinio. Stalinui gi pavykę 
taip toli išsiplėsti, kąd sugriuvo 
Prancūzijos,. Vokietijos ir Japo
nijos politinė galia. Vakarų Eu
ropos ekonominis ir politinis at
kutimas tuojau pasunkino Chruš
čiovui Stalino paliktą uždavinį. 
Dalinas taigoja: “Pasaulio istori
joj tokios imperijos kaip Stalino 
yra akimirksnio dalykas ir greit 
sutirpstąs sniegas: jos turi neiš
vengiamai subyrėtu Jei Maskvos 
vadai pasirodys gudrūs ir toli ma
tą, subyrėjimas ir perėjimas i 
sveikesnę, taikingesnę būklę ne
pareikalaus naujų milijonų kritu
sių ir karo gaisro liepsnų, bet 
vyks mūsų amžiui labiau pritin
kančiais- mokslo, kultūros ir žmo
niškumo būdais”. Autorius deda 
daug vities vis aštrėjančiai lais
vojo pasaulio nuožvalgai komu
nizmui.

Stalinas Chruščiovui palikęs 
štai kurių dalykų: panieką kinų 
komunistų vaidmeniui, priskyri
mą Tito prie pikčiausių priešų, 
skaitymą Rytų ■ Europos gizelių 
bevaliais Įrankiais, manymą kad 
neutralumas kapitalizmo - komu
nizmo šaltame kare yra baisi nuo
dėmė ir sprendimą, kad Vakarai 
nesugeba tinkamai savo pajėgu
mo organizuoti.

Chruščiovas visaip kitaip šiuos 
dalykus imąs. Kinų komunistus 
jis pradeda gerbti ir net jų bijoti. 
Su Tito jis ginčą užlopė. Rytų Eu
ropos gizeliams jis davė laisves
nių rankų. Neutralių kraštų neat
stumia, bet net lenda su visoke
riopa parama. Skandinavijoj, 
Graikijoj*  ir Turkijoj net siekia 
sudaryti “pasitraukimo” frontus, 
tikslu susilpninti Atlanto Sąjun
gą. Su Prancūzija ir Anglija va
ro visokių mainų ir prekybos po
litiką. tikslu ^atpratinti” mro

ATS. KPT. VINCAS ABRAMIKAS 
kovo 10 d. širdies smūgiu staiga mirė 
Čikagoje. Velionis buvo 57 m. amžiaus. 
Liko žmona ir dvi dukterys.

D. Britanija
LONDONO LIET. NAMŲ BENDRO

VĘ užgulė sunkios finansinės bėdos. 
Iki gegužės 27 d. bendrovė turi su
mokėti £ 10.000 paskolą. Tam reikalui 
esančios tik dvi išeitys: užtraukti nau
ją paskolą arba parduoti Liet. Sody
bą. Valdyba turi rimtų vilčių užtrauk
ti £5.500 naują paskolą priimtinomis 
sąlygomis, kuri būtų garantuota Liet. 
Namų nuosavybe. Likusius £4.500 pa
geidauja pasiskolinti iš lietuvių visuo
menės ir prašo skubiai pranešti, kiek 
kas galėtų paskolinti. Ligi šiol pasko
los pažadėjimų esą tik £850. Jeigu 
pakankamai paskolų iš visuomenės ne
bus, tuomet Liet. Sodybos pardavimas 
neišvengiamas.

Ųailėdami išleisti iš savų rankų to
kią puikią ir taip lietuviškai atrodan
čią Spdyijąv-kprioję. nuolat ^atostogau
ja lietuviškasis jaunimas ir atvažiuo
ja pasidžiaugti jos aplinkuma senes
nieji, paskutiniuoju laiku paskolų pa
sižadėjimai pagausėjo. Vienas lietuvis, 
uris nenori skelbti pavardės, pasižadė

jo paskolinti £700, kitas — £500, 
pabrėždamas laiške, jog Sodybos nete
kimas būtų didelis nuostolis lietuviš- 
kosidš”meilės ugdymui jaunimo tarpe.

JONAS BILINSKAS, 42 m. amžiaus, 
vėžio liga mirė Guildforde. Velionis
buvo kilęs iš Panevėžio. Artimųjų D. 
Britanijoje neturėjo. Vasario 27 d. pa
laidotas Guildfordo Stoughton kapinė
se. Į kapines buvo palydėtas anglo ka
taliko kunigo.

BALTIJOS DR-JOS PIRM, senato
rius Gcn. Ganeval su žmona surengė 
pietus Pabaltijo valstybių ministerių 
Paryžiuje garbei. Iš lietuvių dalyvavo
S. V. Lozoraičiai, J. E. Baltrušaičiai ir 
pik. J. Lanskoronskis. .

Vokietija
“NEUE ZU ERICH ER ZE1TUNG”, 

Įtakingas šveicarų dienraštis, priminė 
pasauliui lietuvių ir kitų Pabaltijo 
valstybių politikos vyrų likimą sovie
tų okupacijoje. Ryšium su Lumumbos 
nužudymu ir sovietiniu triukšmu dėl 
to laikraštis klausia: o kaip su buv. 
Lietuvos ministerių pirmininku ir ėju
siu prezidento pareigas Antanu Mer
kiu, Latvijos prezidentu Karliu Ulma- 
niu ir Estijos prezidentu Konstantinu 
Paetsu? Nuo, jų suėmimo jau 20 m., 
o apie jų likimą nieko tikra nežinoma. 
Laikraštis klausia: ar JT bus paklaus
tas sovietų delegatas apie juos?

Urugvajus
SV. KAZIMIERO šventė atšvęsta ko

vo 5 d. Bažnyčia buvusi pilna lietuvių 
ir vėliavų. Dalyvavo šv. Tėvo nuncijus 
Rafael is Forni, kuris ta proga apie 
Lietuvą pasakė labai gražų pamokslą. 
Po šv. Mišių parapijos salėje nunci
jus, kiek pasėdėjęs prie stalo, įsimai
šė i lietuvių tarpą ir visus nuoširdžiai 
kalbino. Pasiteiravo pas kleboną T. J. 
Bružiką, SJ, kaip pasakyti, kad jis la
bai patenkintas ir iki pasimatymo, 
žmonės susižavėjo, išgirdę nuncijų 
kalbant lietuviškai.

Tą dieną ir radijo programa, kurią 
pravedė Tėvas J. Bružikas, buvo skirta 
šv. Kazimiero garbei. Pasveikinti visi 
kolonijos Kazimierai, ypatingai Lietu
vos ministeris dz. K. Graužinis ir spau
dos attache K. Čibiras.

Lietuviškos radijo 
transliacijos
— Madridas — bangos 25 ir 42 

metrų, kasdien Lietuvos laiku 2130 
iki 21.45 vai., kartojama tomis pačio
mis bangomis sekančios dienos rytą 
8.30 iki 8.45 vai.

Roma — bangos 41 ir 50 mtr.. kas
dien Lietuvos laiku 22.50 iki 23.10.

Vatikanas — bangos 19. 25, 31 ir 
196 mtr.' kasdien Lietuvos laiku 20.15 
iki 20.30 vai., sekmadieniais nuo 10.30 
iki 11 vai.

Vašingtonas — AB: 16,94; 19,47; 
19,66; 25,34; 2538; 25,45; 31, 40 ir 51 
mtr. bangomis. Laikas — kasdien 7.30 
-8 vai.

I

Amerikos, kuriai, savo keliu, per
šasi dideliu “taikos apaštalu”.

Šiomis kryptimis Chruščiovas, 
sako, parodęs nemaža sumanumo, 
nes, viena, reikėjo neišsižadėti 
pagrindinio diktatūros tikslo pa
saulyje Įsiviešpatauti, antra, rei
kėjo skaitytis su šiais nemalo
niais faktais: raudona Kinija stip
rėja ir pradeda savo svorį scenoje 
švaistyti, Tito gana puikiai sau 
vienas plaukia kaip “tikras savo 
kelio komunistas”, Rytų Europo
je gizeliai vis labiau Įsidrąsina sa
vo keliu žygiuoti. Azijos ir Afri
kos neutralūs kraštai, nors noriai 
ima Maskvos paramą, bet nesi- 
karščinoja komunistais išvirsti, 
Atlanto Sąjunga neiširo. Kad ke
lias Chruščiovui nevisur sviestuo
tas, įrodo jo pasigriebimas atsi
tikimo su U-2 lėktuvu tikslu suar
dyti pirmiau taip norėtą viršūnių 
konferenciją, nuslėpti baimę prez/ 
Eisenhowerio vizito JSovietijon.

Pasaulyje^ Dailinąs pasakoja, 
vyksta svarbių pagrindinių atmai
nų, kuriomis atsiremdami Vaka
rai sumania ir veiklia politika ga
lėtų pagreitinti Stalino pertoli nu
pūstos imperijos sugrįžimą *j  rtb 
sams labiau priimtinas bei nor
malias ribas. Ar tas ręikštų ir pa? 
sitraukimą ir iš Pabaltijo kraMų, 
Dalinas, kaip rusas, nepasvarsto.
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Lietuvos pasiuntinybę Brazilijoj uždarius
Iš Lietuvos pasiuntinybei arti

mų sluogsnių Brazilijoje gautas 
tikslus pranešimas, kad Brazilijos 
vyriausybė “sustabdo diplomati
nius santykius su Lietuva ir nuo 
1961. III. 11 dienos nebepripažįs- 
ta Lietuvos pasiuntinybės Rio de 
Janeire bei Lietuvos konsulato 

' Sao Pauly oficialaus veikimo”. 
Laiške iš 1961. III. 17. rašoma, 
kad to buvo prisibijoma nuo va
sario 3 d., kai buvo paskelbtas 
prez. Janio Quadros įsakymas: 
“patikrinti ar yra Pabaltijo vals
tybių atstovybės prie Brazilijos 
vyraiusybės ir jei yra, atšaukti 
kredencialų pripažinimą. Tačiau 
tokioj policiškoj formoj paskelb
tas įsakymas sukėlė labai daug

spaudoje pasipriešinimo ir brazi
lų visuomenės simpatijų pabaltie- 
čiams. Prieš tą įsakymą buvoko- 
vojama visais būdais (ir kaikas 
laimėta, k.a. Brazilijos vyriausybė 
pripažino Lietuvos okupaciją tik 
de facto, ne de jure), tačiau prezi
dentas laikėsi savo ir III. 13 d. 
Lietuvos atstovui buvo įteiktas 
oficialus vyriausybės raštas”.

Šis Brazilijos vyriausybės pre
cedentas yra ir skaudus ir pavo
jingas ateičiai, nes Brazilijos pa
vyzdžiu gali pasekti ir kiti kraš
tai. Mūsų išeivijos budrumas la
bai gyvai pasireiškė Vatikanui 
siaurinant mūsų pasiuntinybę, 
bet Brazilijos atveju tokio suju
dimo nebuvo justi.

Lenkijos karinis atstovas - šnipas
Iškyla vis daugiau faktų, rodančių, kad netik sovietų am basa- 
dos tarnautojai, bet ir jų satelitų yra įpareigoti šnipinėti. Pary
žiaus spauda paskelbė didžiausiomis raidėmis, kad dabartinės 
Lenkijos karinis atstovas Paryžiuje pik. Michalski sugautas 
šnipinėjant.- Kaip diplomatas, jis nebuvo suimtas, bet jo iš
vijimas iš Prancūzijos neišvengiamas.
Lenkijos ambasados automobi

lis, pasisukinėjęs Paryąaus gatvė
se, pasuko i vakarus ir išniro iš 
miesto j didįjį kelią. Vienoj kryž
kelėj jis pasuko i mažesnį kelią, 
vedantį į mišką ties aVux-sur-Sei- 
ne. Automobilio keleiviai — kari
nis attache pik. Michalski ir kpt. 
Darmach—nepastebėjo, kad juos 
seka neaiškios spąlvos policijos 
automobilis. Kai Lenkijos amba
sados automobilis sustojo miške, 
iš tankių krūmų iššoko vyras ir, 
vikriai perdavęs kažkokį voką, 
dingo taukumyne. Tai pastebėjo 
policijos pareigūnai, važiavę ne
toliese iš paskos. Jis pralenkė 
ambasados automobilį ir davė 
ženklą sustoti. Pik. Michalski ir 
kpt. Darmach buvo suimti ir nu
gabenti į artimiausią policijos 
punktą, kur buvo atidarytas pa
slaptingasis vokas. Jame buvo 
rasti mikrofilmai ir foto nuotrau
kos naujų prancūzų prieštankinių 
ginklų. Pik. K. Michalski įrodė 
dokumentu, kad yra diplomatas, 
ir buvo ten pat paleistas. Kpt. 
Darmach tokio dokumento netu
rėjo ir buvo perduotas teismui 
kai šnipas. Asmuo, kuris perdavė 
slaptąjį voką, nebuvo surastas.

Prancūzijos saugumo policija 
ypač sekė Lenkijos ambasados 
tarnautojų veiklą nuo praėjusio 
rudens, kai iškilo kita šnipinėji
mo! byla. Tada buvo nužudytas 
Lenkijos pilietis Wl. Mroz, kuris 
Prancūzijoj buvo vedęs lenkaitę, 
emigrantų dukrą. Jiedu buvo su
grįžę Lenkijon, pagyveno keletą 
metų ir vėl atvyko Prancūzijon. 
Policijos tvirtinimu, jiedu parvy
ko užangažuoti šnipinėti, bet vė
liau atsisakė to “amato”, ir Mroz 
buvo nužudytas. Ryšium su tuo 
buvo suimta visa eilė asmenų, 
įveltų šnipų tinklan. Jų tarpe bu
vo suimtas agentas Haus, ėjęs su 
slaptais dokumentais, liečiančiais 
Prancūzijos aviaciją, į Lenkijos 
ambasados rūmus. Ši afera ikišiol 
dar nėra išaiškinta.

Prancūzijos vyriausybė netru
kus įsakė pik. Michalski išvykti iš 
jos teritorijos. Lenkijos vyriau
sybė šį žygį palaikė įžeidžiančiu 
ir įsakė Prancūzijos kariniam at
stovui Varšuvoj pik. A. Mauer pa
likti kraštą, nes esąs “persona 
non grata” — nepageidaujamas 
asmuo. Prancūzijos ambasadorius

Jeruzalės miestas, kurio praeitis susijusi su Kristaus veikla, kančia ir .prisikėlimu.

KAS
REKORDINIS BEDARBIŲ
SKAIČIUS pokario metais pa

siekė 719.000 vasario vidury. Ma
noma, kad jis kovo vidury dar. pa
kils. Vasario mėn. jis padidėjo 
26.000 ir sudarė 11,3% bedarbių. 
Daugiausia bedarbių yra pajūrio 
provincijose — net 18%, Quebe- 
co prov. 14,5%, B. Kolumbijoj 
13,9%, Ontario prov. 8,6%, pre
rijų prov. 7,1%. Pasak darbo 
min. M. Starr, krašto ūkinis gyve
nimas visose srityse eina kilimo 
linkme, tačiau nedarbo problema 
tebėra rimta.

NAUJO KANADOJE?
sai neužtarnautas. Iš kitos pusės, 
A. Wren sakėsi nesąs priešingas 
mokyklų lygybei finansinės para
mos atžvilgiu.

minga puota ryšium su bonų pla
tinimu Izraelio atstatymui. Jos 
metu St. Laurent pareiškė, esą 
‘kanadiečiai nuo seno yra ištiki
mi žmonijos broliškumo idealui”.

Savaitės įvykiai
TARPTAUTINI KRIZĘ SUKĖLĖ PADĖTIS LAOSE. Prez. Ken

nedy užvirė smarkiausią kovą. Jis pastatė viską ant kortos: karas ar 
taika Laose? Jo sąlygos yra labai aiškios: sustabdyti karą, atnaujinti 
ankstyvesnės komisijos, kurią sudarė Indijos, Kanados ir Lenkijos 
atstovai, veikimą ir šaukti platesnę konferenciją. Šios sąlygos buvo 
pateiktos civilinių karų, bei revoliucijų iniciatoriui Chruščiovui.

Belaukdamas atsakymo, Kennedy davė atitinkamus įsakymus 
Amerikos karo jėgoms. Jos grupuojasi Tol. Rytuose. Nelaukdamas 
Britanijos min. pirm. Macmillan atvažiavimo į Vašingtoną, kur jis 
turėjo būti balandžio 4 d. Kennedy pasiskubino jį pamatyti Flori
doj — kovo 26 d. Ten jiedu aptarė tolimesnes priemones, jei Nikita 
nesustabdys karo veiksmų Laose. •----------------——------------------- -
Apie tai buvo painformuotas ir 
Prancūzijos prez. de Gaulle.

Pirmadieni Kennedy priėmė 
sovietų užsienio r. min. Gromyko, 
kuris įteikė Nikitos laišką, sutin
kantį taikiu būdu likviduoti karą 
Laose.

Visi pripažįsta, kad Kennedy 
ėjimas rizikingas, bet kartu ir 
reikalingas, jeigu norima pasiek
ti taikos tame Azijos kampelyje, 
o kartu ir visoj Azijoj. Tik toks 
ėjimas, kada jau grasoma karu, 
ir gali sustabdyti akiplėšišką Ni
kitos žaidimą su Vakarais. Jis 
mėgina lįsti visur ir kelti riaušes.

PORTUGALIJOS ANGOLOJ
irgi vyksta revoliucija. Kai JT 
buvo iškeltas Angolos reikalas, ir 
kai už klausimo peržiūrėjimą bal
savo net Amerika, tai vietiniai 
gyventojai padrąsinti, o gal ir įsa
kyti net iš kaimyninių valstybių, 
pradėjo irgi “revoliuciją” rusiš
ku būdu: degina baltųjų ūkius, 
žudo baltuosius ūkininkus, jų 
žmonas ir vaikus. Maskva paspau
dė mygtuką ir “civilinis karas” 
prasidėjo. Portugalija turi vargo, 
kai taip darosi, o Maskva turi ar
gumentų: esą vietiniai žmonės ne
patenkinti, nes portugalai juos 
skriaudžia. Sena taktika, bet efek
tinga. Šalin Portugaliją iš Ango
los, nepriklausomybė vietiniams 
ir laisvos rankos... komunis
tams!

JUNGTINĖSE TAUTOSE
Gromyko tęsia savo puolimą. Gen. 
sekret. Hammarskjold esąs nusi
kaltėlis ir turi būti atstatytas 
(Kažkodėl Gromyko nereikalauja 
jo išduoti Maskvos teismui?) Vis 
Kongo reikalai pirmauja. Susida
rė trys aiškūs blokai: Vakarai pri- 

. 'pažįsta Kasavubu prezidento val
džią, sovietų blokas — komunis-

nierių tarybą”. Priešaky atsistojo 
dr. Jose Cardona, kuris dar prieš 
Batistos diktatūrinę valdžią buvo 
/ienos grupės vadas ir kuris F. 
Castro valdžioj buvo min. pirm, 
pirmąsias 45 dienas. .

Dr. J. Cardona deklaravo, kad 
jie sieks atstatyti konstitucinę vy
riausybę, paremtą laisvais rinki
mais, sieks atstatyti ryšius su P. 
Amerikos demokratijomis, palai
kys žemės reformą, o už nusavin
tus turtus, kurie yra reikalingi 
viešiesiems reikalams, bus 
ginta savininkams .

NAIKINA CENZŪRĄ
Užsienio korespondentai 

Sąjungoj prieš išsiųsdami 
pranešimus privalėjo pateikti 
Glavlito cenzūrai. Dabar to nerei
kės daryti; korespondentai turės 
laikyti savo, siunčiamų raštų nuo
rašus pas save, kad būtų galima 
patikrinti.

Taigi, kontrolė vistiek pasilie
ka, nors ir kitokioj formoj. Jei 
Kremliui nepatiks, tai ir toliau 
korespondentai bus iš Sov. Sąjun
gos išprašomi, kaip tai būdavo ir 
ligi šiol.

JAV UZS. SEKRETORIUS D. 
RUSK dalyvauja Pietryčių Azijos 
s-gos konferencijoj, svarstančioj 
Laoso reikalus. Tai sąjungai pri
klauso: Australija, Anįlija, Pran-. 
cūzija, N. Zelandija, Pakistanas, 
Filipinai, Tailandas ir JAV. Ji 
įkurta 1954 m. kaip atspara prieš 
komunistų agresiją.

ALŽERIJOS laikinė vyriausy
bė, vadovaujama Ferhat Abbas, 
sukvietė alžeriečių politinius va
dus, sudarančius revoliucinę ta
rybą, pasitarti prieš leidžiantis į 
derybas j su Prancūzijos vyriau
sybe.

atly-

So v. 
savo

DISKRIMINACIJOS
ĮSTATYMAI yra svarstomi On

tario prov. parlamente ir jau pri
imti dviem skaitymais. Vienas jų 
pavadintas Fair Accommodation 
Practices Act ir liečia didesnių 
nei 6 butų namų išnuomojimą; 
kitas yra bendresnio pobūdžio ir 
yra pavadintas Ontario Anti-Dis
crimination Act. Pirmasis Onta
rio antidiscriminacinis Įstatymas 
buvo išleistas 1944 m. Jis drau
džia skelbti informaciją ar kuri 
nors ženklą, reiškiantį rasinę ar
ba religinę diskriminaciją. Ikišiol 
veikusi Ontario Anti-Discrimina
tion Commission siūloma pakeisti 
i Ontario Human Rights Commis
sion. ' .

PONIA SAUVE, mirusio Que
bec© prov. premjero žmona, iš
rinkta Quebeco konservatorių 
partijos — Union Nationale pir
mininke. Jos pirmtaku buvo adv. 
L. Thinelle. Savo kalboje, pasa
kytoje prancūziškai ir angliškai, 
p. Sauve pareiškė, kad moters iš
rinkimas šioms pareigoms rodo 
partijos demokratiškumą. Ji yra 
dviejų vaikų motina. Ateityje nu
mato kandidatuoti į prov. parla
mentą, kurin ikišiol dar nebuvo 
išrinkta nė viena moteris.

Ištirti sovietų 
nusikaltimus

“Dasens Nvheter” didižausias it0 Gizengos, o Afrikos blokas yra JL/du.Ullu X v y llClvl « UIXUXXZ*d UOXuO J • 1 T J • • v 1 • xO •/ 7 - CI1C1 CtaO Ih 0C*  V1OY11 11*7  ir/^TYTll Yll CTO^vpdiios dipnr^stis kovo 11 d ‘ susiSKaioęs, vieni uz Kornunisia, sveaijos aienrasus, kovo 11 a už Kasavubu Džentelmenas

VIEŠIEJI ŽIEMOS
DARBAI pratęsti iki gegužės 

31. Pasak darbo ministerio M. 
Starr, jie davė darbo 105.000 vy- 

pareiškė protestą, bet jis nieko; rų. Krašto išteklių min. W. Diens- 
negelbėjo. I dale irgi pranese, kad jo mimste-

rijos organizuoti viešieji žiemos 
darbai valstybiniuose parkuose ir
gi pratęsiami iki gegužės 31 d. i 
Statybos darbai šiemet iki kovo 
17 d. buvo intensyvūs: pradėta 
ar pastatyta 9.937 namai .pernai 
tuo pačiu metu buvo pastatyta 
1.190 namų.

Tėvynės prisiminimu” dešimtmetis
Lietuviškas radijo žodis - 
Kanados padangėje * , *
J. R. Simanavičiaus lietuviško

ji radijo valandėlė “Tėvynės pri
siminimai” švenčia dešimt metų 
sukaktį. Pirmą kartą lietuviškas 
žodis eterio bangomis Kanados 

. lietuvius pasiekė 1951 m. sausio 
27 d. iš St. Catharines radijo sto
ties CKTB. Iš ten jis buvo sklei
džiamas ištisus ketverius metus 
kiekvieno šeštadienio popiėtę nuo 
2 iki 3 vai. Dešifnt mėnesių netgi 
veikė dar viena “T. p.” laida sek
madienio ryta iš Bramptono sto
ties CKJB.

Fš kampo — į kampą
Vėliau buvo persikelta į To

rontą, nors čia teko žymiai bran
giau mokėti už laiką. CHUM sto
tyje “T. p.” programa buvo duo
dama taip pat šeštadieniais po 
1 vai. 15 min. dvejus metus. Sto
čiai sustiprėjus, jos vadovybė pa
keitė politiką: buvo atsakytos vi
sos programos svetimomis kalbo
mis. “Tėvynės prisiminimams” 
4eko persikelti į kitą Toronto sto
tį — CKFH. Iš čia lietuviškas žo
dis ir lietuviškoji muzika Toron
to ir apylinkės lietuviams buvo 
transliuojama virš dvejų metų. 
Tačiau ir CKFH. sustiprinusi sto
ties veikimo spindulį, atsisakė 
programų svetimomis kalbomis. 
Naujųjų kanadiečių radijo prog
ramoms vėl teko keltis į provin-

G. BARABACEV, _ _ _ _
Maskvos un-to dėstytojas, gavęs iaįcĮOje Talino bylai ir Pabaltijo 
Kanados kultūrinęs .tarybos sti- - ............... - ■ •
pendiją, j*  
mokslus Toronto un-te. Jo nuo
mone, universitetinis mokslas Ka
nadoje esąs gerai pastatytas, bet 
politinė krašto santvarka esanti 
paremia pasenusiais principais;

ištirti baisius nusikaltimus, kurie i ^^frty^kiausioš šaltojo karo 
vvkn 1040 m i Pahaltiin kraštus iraulClJOS .

KATALIKŲ
MOKYKLAS užsipuolė Albert _____ ,__ ,_________

Wren, liberalų atstovas iš Keno- esą daug biurokratijos. Įdomu, ką; apig 40 gg^’paba'ltiežiuTRurijos 
ros Ontario parlamente. Jis pa- ..f • r ----  - -
roičL-č L-oH k'nnoHnin dėl didalinreiškė, kad Kanadoje dėl didelio 
bedarbių skaičiaus kaltos katali- 
likų pradinės mokyklos, nes ne
pakankamai paruošiančios moki
nius; esą daug jų nebaigia gimna
zijų, Jam stipriai atsikirto G. La- 
vergue, konservatorius iš Russel, 
pabrėždamas, kad toks viešas už-

Svečiuose pas dėdę Šamą
Šį kartą “Tėvynės prisimini

mai” pasirinko saugesnį kelią, 
persikeldami į JAV, pusę. Nuo 
1959 m. liepos 18 d. iki pat šios 
dienos lietuviškoji programa 
transliuojama kiekvieną sekma
dienį iš amerikiečiu radijo stoties 
WfILD Niagara Fails, N.Y. Ame
rikiečiai, atrodo, mažiaū baidosi 
programų svetimomis kalbomis, 
negu kaikurie kanadiečiai.

“T. p.” per 10 metų laikotarpį 
yra davę virš 600 paskirų progra
mų. Radijo stotims už laiką išmo
kėta $50.000. Šiuos pinigus prog
ramos vedėjui teko surinkti iš lie
tuvių verslininkų ir, žinoma, 
stambių Kanados biznierių.

Kas tautos — tautai, 
kas verslo — verslui ’ ’
Radijo valandėlės ir Kanadoje 

ir JAV yra paremtos skelbimais. 
J. R. Simanavičius sugebėjo vis- 
dėlto rasti laiko ir kultūriniams 
reikalams. “T. p.” programose 
mes nekartą girdėjome lietuvius 
solistus, visuomenininkus ir poli
tinių organų vadus. Tautinių 
švenčių metu visada didelė prog
ramos dalis skiriama šventės pa
minėjimui. Jis netgi pagelbsti 
mūsų kaimynams latviams ir es
tams jų tautinių švenčių proga.

Europos tremtinių
tkurdirrimas bu^ baigtas 1962 nr. 
Taip praneša JA augštasis komi
saras tremtinių reikalams. Reikia 
$3 milijonų 1961 m., jei norima 
ištuštinti stovyklos Austrijoje dar 
šiais metais, o Italijos ir Vokieti
jos stovyklas 1962 m. Ten yra 
dar 60.000 tremtinių, kurie gyve
na palėpėse ir rūsiuose. Pinigai 
sukelti metiniuose vajuose bus 
panauodti patalpų išbaigimui ir 
kitokiai šių žmonių pagalbai.

‘ C.Sc.

vyko 1940 m., į Pabaltijo kraštus
įžygiavus rusų kariuomenei. Per _____ _
vieną tik naktį — iš birželio 13> į: apsijungė į vieną bendrą frontą

F. CASTRO PRIEŠAI
14 d. — buvo sovietų deportuota 

pasakytų kanadietis, pastudija- šiaurę ir Sibirą. 1941 m. rusų te- 
vęs Maskvos universitete, apie so- rorg pakeitė vokiškasis. Užėmę 

Pabaltijį, naciai įvedė naują siau
bo režimą su koncentracijos sto
vyklomis ir masiniais žudymais. 
Vokiečius išvijus, prieš karo pa
baigą vėl sugrįžo rusai ir pasikar
tojo nauja smurto banga. Dešim
tys tūkstančių pabaltiečių spėjo 
pabėgti. Jie iki dabar sovietinės

vietinę santvarką, kurioj biuro
kratija nepalyginamai didesnė.

kovai sų Kubos diktatorium. Ligi 
šiol buvo atskirai veikiančios trys 
grupės. Vieni jų veikė Kuboje, 
kaip revoliucionieriai, kiti — pa
bėgę į kitas šalis, daugiau į JAV. 
Pagaliau po mėnesio derybų apsi
jungė į “laikinę Kubos revoliucio-L. ST LAURENT, buvęs Kana

dos premjeras, buvo apdovanotas 
specialiu Izraelio vyriausybės žy
meniu už pasidarbavimą žmonijos 

puolimas kataliku mokyklų yra‘gerovei bei tautų sugyvenimui, 
didelis smūgis katalikams ir>i- Montrealy buvo surengta iškil-J propagandos ir visaip juodinami, 

ir įtarinėjami, kad atsisakė grįžti 
į kraštus, kurie valdomi smurto 
režimo. Esą savaime aišku, rašo 
laikraštis, kad tie, kurie dalyva
vo masiniuose žudymuose, turi 
būti teisiami ir nubausti. Tačiau, 
kada bus teisiami ir baudžiami 
tie, kurie sovietinio režimo metu 
atliko nesuskaitomus smurto 
veiksmus Pabaltijyje? Kada atsa
kingieji už tuos smurto veiksmus 
bus nubausti ar bent vardais iš
vardinti? Kol tai neįvyko, negali
ma kalbėti apie joki teisingumą.; e.

didelis smūgis katalikams iryvi-
Brangiam tėveliui

Vieni šnipus baudžia, kiti paleidžia MYKOLUI VALADKAI Lietuvoje mirus,
Garsioji šnipų byla Londone 

pasibaigė kaltinamųjų pasmerki
mu kalėti 15-25 metų. Sunkiausia 
bausmė teko G. Lonsdale, kurį 
teisėjas rado esant profesiniu šni
pu. Prokuroro tvirtinimu jis esąs 
rusas. Jis yra buvęs Kanadoj ir 
bandė vaidinti Kanados pilietį. 
P. Kroger ir jo žmona Elena nu
bausti 20 metų kalėti. Jų tikroji 
pavardė — Maurice ir Lorna The
resa Cohen, gyvenę Niujorke. Po
licija atsekė jų ryšius su JAV ka
linamu sovietų šnipu R. I. Abel. 
Abu Cohen dingo iš Niujorko, kai 
buvo suimti šnipai — D. Green
glass ir J. Rosenberg su žmona. 
Kiti kaltinamieji britų teismo ga
vo mažesnes bausmes, nors visi 
turės apmokėti teismo išlaidas.

JAV suimtam sovietų šnipui 
Igor Jakovlevič Melek ir jo bend
radarbiui W. Hirsh neteks pasiro
dyti teisme, nes R. Kennedy, vyr. 
valstybės gynėjas, kreipėsi į teis
mą, rekomenduodamas jų palei
dimą su sąlyga, kad paliktų JAV. 
Jiems grėsė 25 metai kalėjimo ir 
$25.000 baudos. Teisėjas, kad ir

Taigi, ši valandėlė šiandien yra 
palikusi ryškius pėdsakus Toron
to lietuvių gyvenime. Taipogi ne
galima užmiršti radijo valandėlės 
rengtų viešų koncertų, kuriuose 
yra dalyvavę visi žinomiausi an
sambliai, operetės ir net lietuviš
kos operos, nors tas pačiam va
landėlės vedėjui vietoj * 
kartais atnešdavo tik 
lių ...

Jubilėjinis koncertas
“T. p.” valandėlės dešimtmečio 

proga balandžio 8 d., Atvelykio 
šeštadienį, Prisikėlimo parapijos 
salėje, yra rengiama akademija, 
kur žodį tars PLBendruomenės 
pirm. J. Matulionis. Be to, jos 
programoje dalyvauja 15 solistų, 
atliekančių tik po vieną kūrinį. 
Vėilau — smagus šokių vakaras. 
Savo atsilankymu mes netiktai 
pagerbsime lietuviškos progra
mos dešimt metų sukaktį, bet tai
pogi paremsime jos tolimesnį eg
zistavimą kanadiškoje padangėje, 
kad programos vedėjas ir toliau nenoriai, sutiko su R. Kennedy 
šalia skelbimų galėtų skirti dė
mesį ir laiką mūsų tautiniams nai už paleidimą dviejų JAV la- 
reikalams.

šautas netoli Sov. Sąjungos teri
torijos? dr. A. Valadką ir G. Čižikienę su šeimomis

naudos 
nuosto-

rekomendacija. Ar tai nebus mai-

kūnų, kurių lėktuvas buvo pa-

Pusantro .milijono asmenų atbėgo
Istorija retai težino tokį atsiti

kimą, kad per 7 metus iš vieno 
krašto į kitą atbėgtų 1.525.066 as
menys, vengdami sovietinio reži
mo. Tiek būtent nuo 1954 m. iki 
1960 m. atbėgo iš Vokietijos so
vietinės zonos į Vakarų Berlyną 
ir Vakarų Vokietiją. Įdomu, ku
rių luomų ir profesijų buvo atbė
gusieji. Pasirodo, kad daugiau 
pusės atbėgusiųjų (761.313) bu
vo jaunuoliai iki 25 metų. Stačiai

neįtikėtini, bet tikri skaičiai ir 
šie: studentų atbėgo 11.705, pa
leistų iŠ sovietinių kalėjimų 17.
017, gydytojų 3.111, dantų gydy
tojų, dantistų 1.224, veterinarijos 
gydytojų 269, vaistininkų 901, 
augštųjų mokyklų mokytojų 733, 
šiaip mokytojų 15.885('), teisėjų 
ir prokurorų 130, advokatų ir no^ 
tarų 658, inžinierių ir technikų 
15.536(1), liaudies milicijos ir kitų 
kariniu dalinių pareigūnų 11.941, 
ūkininkų ir ūkininkių 41.000. E.

Roma.—Popiežius Jonas XXIII 
paskyrė arkivyskupą A. Samore 
P. Amerikos pontikalinės komisi
jos vicepirmininku. Be to, ark. 
Samore yra Vatikano nepaprastų
jų reikalų skyriaus sekretorius. 
Jis yra gyvenęs Lietuvoje kaip 
nunciatūros pareigūnas.

nuoširdžiai užjaučiame —

I

Grupė kanadiečių Toronte, jų tarpe informacijos Įstaiga “Canadian 
Scene”, — kelia reikalą dėstyti anglų kalbą naujiesiems ateiviams per te-, 
leviziją. Pirmiausia tai norima išbandyti Ontario prov. ir, jei bandymas 
pavyks, pereiti Į visos Kanados televizijos tinklą. Organizatoriai nori suži
noti naujųjų ateivių nuomonę dėl šio plano ir prašo “TŽ” skaitytojus at
sakyti i čia pateikiamus klausimus lietuviškai. Prašom išsikirpti anketą 
ir su atsakymais siųsti: CANADIAN SCENE, 182 LOWTHER AVE., TO- 
RČNTO 5, ONT.

Ar klausote radijo reguliariai? . ..... ............................................... -

Ar žiūrite televizijos reguliariai? ................................... ................................

Ar skaitote laikraštį reguliariai? .. . .... . .................... .. ________
Kuria kalba kalbate namie? _______ ______ r. ... ...._■..........  .....
Jūsų užsiėmimas?_______________________ ______ ___ _

Jūsų amžius______ __ _ _____ *___ ______ Lytįs...............

Ar kada nors mokėtės anglų kalbos klasėse?___________

Kokius sunkumus sutinkate besimokydami anglų kalbos? ...

Ar domitės anglų kalbos painokomis per televiziją?

Kuriuo laiku — dieną ar vakare — būtų Joms ir jūsų šeimai patogiausia 

sekti anglų kalbos pamokos per televiziją? ________________________

Staiga minis

A. S. Grigaliūnai, 
L S. Kairiai, 
G. S. Krasauskai, 
G. V. Meilai;
L. V. Rimai-Plūkai, 
A. V. Šarūnai,

. A. P. Ščepavičiai, 
A. T. Valiai.

SOFIJAI GENIENEI - GANZINIAUSKIENEI,

jos vyrui Ignui ir sūnums liūdesio valandoje

reiškiame gilią užuojautą

S. A. Kusinskiai.

ZOFIJAI GENIENEI staiga mirus, 
jos vyrą Igną ir sūnus Algį, Saulių ir ’Albertą 

nuoširdžiai užjaučiame —

V. A. Skaržinskai,
VI. Mockus ir
Z. Girdvainis.Kuriais mėnesiais?______ ______________ ___________ ;_____ __ ___

Through the services of Lithuanian weekly “Tėviškės žiburiai”.



Velykiniai lietuvių papročiai bet apeigos “Dainava” žengia’ sir dama
“DAINAVOS^ ANSAMBLIO 154ų MUTINIŲ PROGA.

L BDV. BULAITIS

K. DR. K. ŠIRVAITIS

Penktadienį buvo sakomas pa
mokslas ir einami Kryžiaus ke
liai. Tą dieną žmonės pasninkau
davo sausai. Senovėje buvo ir to
kių, kurie nieko nevalgydavo po 
Didžiojo Ketvirtadienio varpų iki 
Velykų ryto varpų. Kaikurie jau
ni vyrai, apsitaisę Romos karei
viais, stovėdavo sargybą prie 
Kristaus Karsto.

Nemakščių bažnyčioje prieš I 
D. karą buvo rodoma Viešpaties 
kančia lėlių teatro pagalba. Tai 
buvo rodoma nuo 17-to šimtme
čio. Kitur paskutiniu laiku buvo 
rodomi filmai iš Kristaus gyveni
mo ir kančios, rengiami Didžio
sios Savaitės religiniai koncertai.

Didžiojo Šeštadienio pamaldos 
prasidėdavo dar anksčiau. Ugnis 
buvo šventinama ant šventoriaus. 
Paaugliai, vaikai ir moterys atei
davo parsinešti kiek šventintos 
ugnies į namus. Ten jos laukdavo 
ir tik čia šventinta ugnimi užkur
davo ugnj židiniuose. Ugnį parsi
nešdavo įdeginta pintimi - kem
pine arba susuktu skuduru ir pan.

Tą dieną buvo šventinamas ir 
vanduo. Beveik visos šeimos pasi
rūpindavo turėti šventinto van
dens savo namuose. Vieni gerda
vo, kiti juo šlakstydavo savo na
mus, kad Dievas saugotų juos nuo 
visokių nelaimių. Kaikur net ir 
sodai ir darželiai buvo pašlaksto- 
mi šventu vandeniu. Kaikuriose 
parapijose jau*  Didįjį šeštadienį 
šventindavo valgių pintines arba 
Velykoms parengtus stalus na
muose.

VELYKOS
Velykos buvo iškilmingiausiai 

švenčiama šventė Lietuvoj. Šven
tė buvo pradedama iš vakaro pa
maldomis - kompletais su ilgu pa
mokslu apie Viešpaties kančią. 
Tada buvo klausoma išpažinčių, 
o susirinkusieji bažnyčioje pradė
davo giedoti Kryžiaus kelius ir 
šiaip kančios giesmes iš “kantič- 
kų”. Žemaitijoje gi buvo giedami 
‘kalnai”. Kupiškio bažnyčioje vi
durnaktyje zakristijonas, persi
rengęs Gavėnu, perbėgdavo per 
bažnyčią, o ant šventoriaus gar
siai iššaudavo. Čia pat buvo kū
renama ugnis. Brėkštant tikintie
ji bažnyčioje pradėdavo giedoti 
giesmę apie “Mariją Magdaleną”. 
Daugelis lietuvių šeimininkių, 
vykdamos į Prisikėlimo pamal-

Visos didžiosios mūsų šventės 
yra apipintos apeigomis ir papro
čiais, kurie ilgainiui suaugo su 
mūsų tautiniu gyvenimu. Juosę 
atsispindi mūsų taūtos religingu
mas, jos siela, pagarba dieviško
sioms paslaptims ir mokėjimas 
perkelti krikščioniškojo gyveni
mo tiesas į praktinį gyvenimų. ’'

Šiomis eilutėmis, ryšium su Ve
lykų švetnėmis, verta prisiminti 
lietuviškuosius papročius, susiju
sius su velykiniu laikotarpiu.

DIDŽIOJI SAVAITĖ
Verbų sekmadieni Lietuvoje 

šventinamos verbos, ne palmės, 
nes palmių buvo nedaug — jų bu
vo galima matyti tik turtinges
niuose namuose.

Verba susidėjo iš kadugių, ole
andrų, mirtų, rūtų, čiso ir eglių 
šakelių ir dar kitokių žalumynų, 
randamų tuo laiku Lietuvoje. Ši 
verba buvo puošiama spalvoto po- 
pierio kaspinėliais, žibučiais ir 
dirbtinėmis gėlėmis. Kaikur žil
vičių rykštelės su pumpurais ir iš
puoštos išpiaūstytomis gėlėmis 
buvo vartojamos kaip verbos. Su 
šiomis rykštėmis vaikinai mušda
vo merginas, sakydami: “Ne aš 
plaku; verba plaka; už nedėlios 
bus Velykos”, šventintos rykštės 
nebuvo vartojamos plakimui.

Verbų procesijoje kunigas pa
sirodydavo su gražiausia verba, 
kuri buvo perrišta ilgu baltu kas
pinu. Kaikuriose bažnyčiose žmo
nės barstydavo žalumynų šakeles 
kunigui po kojų per procesiją. Pa
šventintos verbos buvo kišamos 
už šventų paveikslų namuose. Jos 
buvo laikomos namų apsaugai 
nuo griaustinio. Verbomis buvo 
rūkomi namai. Verba buvo rūko
mas- ir mirštančiojo kambarys. 
Kartais verba buvo vartojama 
kaip smilkalas prieš lankantis ku
nigui į namus, kad oras kambary
je būtų kvapus. Kaikur piemenė
liai išgindavo kaimenę pirmą kar
tą su šventinto žilvičio šakele. 
Dar kaikur žmonės juokais saky
davo, jeigu kas neturėdavo verbos 
rankoje Mišių metu, tai velnias 
vieton jos Įdėdavo savo uodegą i 
jo ranką.

Didžioji Savaitė yra apskritai 
stropaus pasiruošimo savaitė di
džiausiai šventei—Velykom. Jau
nimas gi dažydavo, margindavo 
kiaušinius. Net ir suaugę ir se
nesnieji prie šio darbo prisidė
davo.

Kaikuriose Lietuvos bažnyčiose 
vakarinės pamaldos, vadinamos - 
“Tenebrae” buvo laikomos tre
čiadienio vakare. Vaikai gausiai 
lankydavosi šiose pamaldose; ku
nigams padarius triukšmą su kny
gomis, jie bėgdavo i šventorių 
“mušti Judošiaus” — rykštėmis 
-mušdavo lentą. Didysis Ketvirta
dienis buvo švaros diena. Pamal
dos bažnyčioje tą dieną būdavo 
vėliau — apie 10 vai. Daug žmo
nių ateidavo nuo ankstyvo ryto iš
pažinties, kad tą dieną galėtų pri
eiti šv. Komunijos. Klausoma bu
vo išpažinčių iki paskutiniojo, ir 
tik tada buvo pradedamos šv. Mi
šios.

Kitoje bažnyčios pusėje po Di
džiojo • Ketvirtadienio pamaldų 
buvo Įrengiamas Viešpaties Kars
tas: su užuolaidomis, gėlėmis, ki
limais, eglaitėmis, dekoracijomis, 
vaizduojančiomis Golgotą. Elekt
ros šviesa irgi buvo panaudojama. 
Keletas asmenų Karstą puošda
vo gana ilgai, kol viską gražiai su
tvarkydavo, “kad jis būtų gražes
nis už kaimyninių parapijų”.

Didįjį Penktadieni pamaldos 
prasidėdavo anksti rytą. Nudeng
tas kryžius buvo paguldomas vi
duryje bažnyčios, ir žmonės ji 
garbindavo. Švč. Sakramentas 
monstrancijoje, padengtoje šydu, 
buvo nešamas i Karstą ir palie
kamas ten ligi Velykų ryto. Ypač 
miestuose žmonės mėgdavo lan
kyti Karstą ir gėrėtis jų puošnu
mu. Kaikuriose bažnyčiose Didįjį

Daug kam žinomas prekybinin
kas J. Karvelis Čikagoje ruošiasi 
išleisti pačių moderniausių ste
reo ir Hi-Fi plokštelių, kurių vie
na ketvirtoji dalis sudarys lietu
vių, o trys ketvirtadaliai— pasau
linių kompozitorių kūriniai. Šiai 
idėjai įgyvendinti yra susikalbėta 
su žymiu mūsų muziku A. Kučiū
nų ir numatoma panaudoti apie 
$10.000 plokštelių gamybai. Jei 
tas sumanymas virstų tikrove, tai 
naujai išleistose plokštelėse gir
dėsime, muz. A. Kučiūnui diri
guojant ir Lyric operos 38 asme
nų orkestrui palydint, Čikagos 
Vyrų chorą, Moterų operos cho
rą ir abu chorus kartu, o be to, 
ir pačius iškiliuosius išeivijoje tu
rimus mūsų solistus bei solistes. 
Girdėti pageidavimai, kad būtų 
išleista ir keletas senesnių lietu
viškų dainelių: Maironio “Lietuva 
brangi”, Ks. Vanagėlio “Kur ban
guoja Nemunėlis”, Pr. Vaičaičio 
“Yra šalis, kur upės teka ...” Be 
to, daug kas pasigenda skambes
nio mūsų Tautos himno plokšte
lių. Senoji plokštelė daryta prieš 
40 metų, kai gamybos buvo tech
nika sena; moderniems ir jaut
riems patefonų aparatams ji ne
tinka. Ją įgiedojęs Kauno bažny
tinis choras vargu galėtų lygintis 
su šiandieniniu Čikagos operos 
choru, kuris įrašydintų himną Ly

MOHAWK 
Furniture Ltd.
2446-8 DANFORTH AVE. •

*
* ' >
★ Pilnas namų 

apstatymas baldais,
♦

Elektros reikmenys, 

šaldytuvai,

Virimo pečiai,

Skalbimo mašinos,

Vaiką baldai, 

Įvairūs kilimai 
ir kitkas.

Tel. OX. 9-4444, OX. 9-4224.

LIETUVIŲ 
BALDŲ 
KRAUTUVĖ

Mainome senus naudotus
* baldus ir matracus, 

įvertindami juos augšta 
kaina.
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c DUODAME DIDELES

NUOLAIDAS PERKANT

NAUJUS.

dąs, pasiimdavo»maisto pintinę, 
kurią kunigas po pamaldų pa
šventindavo.

Prisikėlimo pamaldos prasidė
davo apie 5 vai. ryto. Tai buvo 
maldos ir psalmė prie Karsto, 
procesija apie bažnyčią tris kar
tus giedant “Linksma, diena 
mums nušvito”. Paskiau buvo at- 
giedamos ryto maldos— “Mbtuti- 
num” ir “Laudes”, laikomos šv. 
Mišios ir duodama, palaiminimas 
švč. Sakramentu; Pašventinus val
gius, visi skubindavosi namo. Ki
tose bažnyčiose “Mėtutinum” ir 
“Laudes” buvo giedama apie vi
durnaktį, o šv. Mišios buvo laiko
mos rytą, po procesijos.

Sugrįžę namo, prieš pradėdami 
valgyti; daugelis gerdavo truputį 
šventinto vandens, paskui pradė
davo valgyti velykinius valgius 
nuo pašventinto kiaušinio. Pasili
kusieji namie nieko nevalgydavo 
iki kiti šeimos nariai sugrįždavo 
iš bažnyčios: Tą dieną jaunimas 
neidavo į-supynęs, tačiau kiauši
nius mušdavo arba juos ritindavo. 
Kaikur pirmą Velykų dieną buvo 
šventinami šv. vandeniu namai ir 
kiti trobesiai.

Dzūkijoje pirmos Velykų die
nos naktį pasirodydavo po kaimus 
lalauninkai. Tai grupė vyrų, ku
rie giedodavo giesmes, kalbėdavo 
oracijas, o kaikur ir užtraukdavo 
“lalinką”, jei tuose namuose bū
davo jaunų merginų. Dar pridė
davo pritaikintą oraciją arba ati
tinkamą kalbą:

Antroji Velykų diena buvo ve- 
lykavimo diena. Tai į svečius lan
kymosi, žaidimų ir šokių diena. 
Buvo aplankomos krikšto motinos 
ir kitos geros tetulės ar kaimy
nai, o kitur krikšto motinos pa
čios aplankydavo savo krikšto vai
kus, atnešdamos jiems dovanų. 
Daugelyje Lietuvos vietų Velykų 
šventėms buvo įtaisomos sūpynės 
ir jaunimas rinkdavosi suptis ir 
pajuokauti. Antrą ir trečią Vely
kų dieną, kaip vyskupas Valan
čius sako, žmonės grupėmis lan
kydavo krikštyklas savo krikšto 
atminimui, nes senovėje krikštai 
buvo teikiami Velykų šeštadienį.

Kaikur pašventinto valgio lie
kanos buvo užkasamos į dirvas, 
kad Dievas apsaugotų javus nuo 
ledų ir kitokių nelaimių.

Atvelykio sekmadienis kaikur 
buvo vadinamas “Velykėlėmis”, 
ir vaikai šia proga gaudavo po 
vieną išmargintą-kiaušinį.

10.000 dolerių naujoms plokštelėms
ric operos orkestro garsams paly
dint, o ne kukliu vargonų dūda
vimu, kaip senoji plokštelė da
ryta.

Televizija yra pasidariusi mūsų 
kasdieninio gyvenimo pilkų va
landėlių prablaškytoja ir viso ko 
mokytoja, pranešėja, o neretai ji 
yra mums ir kilnesnių dvasios 
jausmų žalotoją, gražiai užsimas
kavusi, į mūsų gyvenimą nešanti 
karčias svetimybes, viešnia, apie 
kurią vis taip rūpestingai mėgsta
me pašokinėti, savo vaikučius ja 
“pabovyti”...

Turėjimas lietuviškų plokštelių 
ir joms groti aparatą yra labai 
vertingas mūsų tautinės dvasios 
atnaujiinmo reiškinys, kai šia 
priemone pasinaudodami leidžia
me savo bute skambėti nebe sve
timiems muzikos ar dainos gar
sams, bet lietuviškiems. Tokios 
plokštelės gali mums daug padė
ti, nes nevienas nors retkarčiais 
gali pragainioti jo aplinkoje su
maniai beįsipilietinančią svetimy
bės dvasią ir bėgančiomis laiko 
valandėlėmis pagyventi lietuviš
kos dvasios nuotaikomis ir tokiais 
pat jausmais ir savo šeimos prie
auglį taip nuteikti.

Juozas Bubelis.

Redakcijai prisiųsta
Aloyzas Baronas, Vieniši medžiai. 

Romanas 1960, 117 psl.
Christian Democratic Review Janu

ary-February, 1961, No. 66, vol. XI, 
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Mūsų Vytis, 1961, nr. 1.
Budžiu! Lietuvių skautų leidinėlis 

skautų vadovams. Mūsų Vyčio priedas 
1961, nr. 1.

Knygų lentyna. Lietuvių bibliografi
nės tarnybos lentyna nr. 6/120, 1960 
m. lapkritis-gruodis.

Vytis, 1961 m. kovd mėn. nr. 3. Ra
šo anglų k.: kun. A. J. Cortons, kun.
J. C. Jūtt, H. Shields ir kt. Skyriai: 
Mergaičių pasaulis. Vyčių sendraugių. 
Gausu iliustracijų.

Ar jūs ketinate 
įvykti Į Europą?
KĄ NORS feį'A
įATSIKVIESTI?

’Dėl pilnų informacijų, be jo
kio įsipareigojimo, paskambin
kite ar susisiekite su
HENRY MOOS—viešu notaru 

I KENNEDY.
TRAVEL BUREAU 
į 296 QUEEN ST. W. 
į Telefonas EM. 24226 

Įsteigtas 1926 m.

Dainava yra vadinamas Lietu
vos krašto prie Nemuno plotas. 
Apie jj rašė V. Krėvė savo “Dai
navos šalies senų žmonių padavi
muose”, aiškindamas tų vietovių 
grožį? ir didingą praeitį. Bet tie 
plotai šiandien mums išeivijoje 
esantiems lietuviams pasiliko to
li, o anie garsūs prisiminimai, ku
riuos sumaniai*  atkūrė rašytojas, 
jau baigia išgaruoti iš atminties.

Tačiau >viena Dainava ir šian
dien dar yra-gyva išeivijos lietu
vių atmintyje: tai meno vienetas, 
besivadinąs “Dainava” ir.bedai
nuojąs apie už jūrių^marių pasi
likusius tėviškės laukus. Jau 15 
metų kai šis vienetas veikia savo 
tautiečių1 tarpe, gaivindamas jų. 
širdyse meilę savam kraštui ir jo 
dainai.
’ SU DAINAI LAISVI ■'
, Ansamblio krikštynos įyyko 
1946 m. birželio 9 cL Hanau sto
vykloje. Ta progą buvo surengtas 
ir vokalinis koncertas, o po jo se
kė pats krikštynų aktas, kurio me
tu buvo perskaitytas toks tekstas: 

Ryžtingų lietuvaičių ir lietuvių 
grupė, be tėvynės atsikvėpusi dė
ka JAV, Anglijos, Prancūzijos ir 
kitų vakarų demokratijų armijų 
^sėkmingų karo žygių ir jų bei 
UNRRA motiniškos globos/susi- 
spietę i meno kolektyvą, su min
timi, kad dabartinėje nedalioje 
geriausia vaiko dovana savo mo
tinai — Kenčiančiai Lietuvai — 
yra darbas meno darbuotojų eilė
se, pasirinkdama šūkį: Su daina 
į laisvę.

“Dainavos” ansamblio krikšto 
tėvais buvo kan. F. Kapočius, 4 
amerikiečiai, VI. Grigaitienė, E. 
Gaučienė, S; Sužiedėlis ir 2 Ame
rikos lietuviai. *

DARBAI; IR KRYŽKELĖS
Po ansamblio krikštynų prasi

dėjo patys didieji darbai ir įvai
rių koncertų gausybė. Turėda
mas pastovu dirigentą — B. Jo
nušą, ansamblis gerokai sustiprė
jo. Jo koncertų-klausėsi ne tik 
lietuviai, bet ir amerikiečiai bei 
vokiečiai. Buvo padalyta nema
ža išvykų ir į kitus miestus. An
samblis buvo pakviestas įdainuoti 
į plokšteles Frankfurto radi j of o- 
ne ir vėliau ta .jų muzika plačiai 
sklido V o kieti j oįe.

“Dainavos” ansamblis nepasi
tenkino tik kc^certais ar tauti
niais šokiais-,'bet ėjo į muzikinių 
veikalų statymą*  Dvejų;metų an
samblio gyvavimo sukakčiai pami
nėti buvo pastatytas muz. veikalas 
“Kryžkelė”, kurį parašė ir pasta
tė A. Škėma. Šiame veikale bu
vo vaizduojama; Lietuva mindo
ma ant didžiųjų tautų kelio, ta
čiau gyva ir gyvienti pasiryžusi.

Netrukus po , “Kryžkelės” pa
statymo ir pati ‘.'Dainava” atsidū
rė kryžkelėje, nes kaikurie daina- 
viečiai jau buvo pakėlę sparnus 
išvykti į užjūrio kraštus ir ten 
pastoviai nutūpti.

1949 m. ansamblio eilės paliko 
dirigentas B. Jonušas ir išvyko į 
JAV. Tuomet dirigentu buvo pa
kviestas Stepas Sodeika, kuris at
lietuvino ansamblio repertuarą, 
palikdamas tik lietuvių autorių 
kūrinius. Nors sąlygos tada buvo 
sunkios, S. Sodeika su režisieriaus
G. Veličkos pagalba pastatė mu
zikinius veikalus: A. Merkelio 
“Vestuvės be piršlybų”, Krumino 
“Pabaigtuves”, M. Šteikūnienės 
“Vaidilutes”.

Likvidavus Hanau stovyklą, St. 
Sodeika su dalimi ansambliečių 
oersikėlė į Kempteną, o iš ten į 
Memmingeną, belaukdami dienos, 
kada galės išvykti Amerikon. 
Tuomet buvo apsispręsta — kas 
tik gali, važiuoti Amerikon į Či
kagą, kur jau gyveno buv. an
samblio pirm. A. Dzirvonas ir vie
nas jo didžiųjų rėmėjų dr. Ą. 
Gylys. Šie žmonės parūpino apie 
30 darbo-buto sutarčių, pagal ku
rias atvyko nemaža ansamblie
čių, kurie Čikagoje sudarė persi- 
kėlusio ansamblio branduolį. Tuo
met atsirado realios galimybės 
ansambliui pradėti savo veiklą 
Amerikoje.

ŠIAPUS VANDENYNO
1950 m. rugpiūčio mėn., atvy

kus dirigentui St. Sodeikai, buvo 
pradėtas pats darbas. Pradžioje 
buvo susidurta su patalpų repeti
cijoms problema1, bet ji buvo iš
spręsta atėjus į talką seniesiems 
lietuviams E. ir M. Radauskams, 
kurie leido nemokamai naudokis 
jų “Hollywoodo” sale, kurioje iki 
šiai dienai ansambliečiai turi sa
vo pastogę. Negana to, ir salės šei
mininkų sūnus Raimundas įsijun
gė į ansamblio eiles ir jose jau 
10 metų dainuoja.

< Sudarius naują ansamblio są
statą; nes iš Vokietijos atvykusių
jų, nebuvo nė 30, ir tinkamai pa
siruošus, 1950 m. spalio 8 d. tu
rėtas pirmasis Amerikoj ansamb
lio pasirodymas — religinės mu
zikos koncertas šv. Kryžiaus baž
nyčioje. Jį sekė kiti koncertai bei 
įvairaus pobūdžio programos Či
kagoje ir kitose Š Amerikos že
myno vietovėse..

1951 m. sausio 27 d; surengtas 
pirmasis vokalinis koncertas ir 
tais metais viso turėta net 16 įvai  
rių pasirodymui Kadangi per 10 
metų Amerikoje turėta 78 pasiro
dymai, tai pati ansamblio veiklos 
pradžia, kaip matome, buvo pati 
derlingiausia duotų? programų 
gausumu;

*

Dainaviečiab nepasitenkino vien 
tik Čikagos padange: jie nekartą 
buvo pakilę į; tolimas' vietoves' ir 
dideles sales. Be Čikagos Operos 
rūmų ir Orchestra Hallf jie buvo 
pasiekę Carnegie Hall Niujorke, 
Batono auditoriją Toronte, For
do auditoriją, Detroite. Jie kon
certavo Hamiltone, Wilkes-Bar
re, Clevelande, Rochfordfe, Keno- 
shoje, Milwaukeje ir kitur.

Ir Amerikoje daina vi ečiai-pasi
rodė ne tik su koncertais, bet; ir 
su muzikiniais veikalais Čir jie 
daugelį kartų pastatė: G; Velič
kos “Nemunas žydi”, A; Merke
lio “Vestuvės be piršlybų”, St: 
Šimkaus “Išeivius”, J. Igiiatomo 
“Vestuves”. Klausytojų bei- žiū
rovų minias sudarė ne vien tik 
lietuviai. Nekartą “Dainava” yra 
pasirodžiusi vien tik kitatau
čiams, dalyvaudama ukrainiečių 
muzikos festivalyje, latvių dainų 
šventėje, “International Friend
ship Garden” programose Michi
gan City, Ind:, kalėdinėse progra
mose Mokslo ir pramonės mažė
juje.

Vienas iš svarbesniųjų ansamb
lio veiklos dešimtmečio Ameriko
je įvykių yra buvęs jo 5 metų su
kaktuvinis koncertas 1955 m. ge
gužės 5 d. Orchestra Hali Čikago
je. Čia dainavieciams talkino 
dar didesnis išeivijos meno vie
netas — Čiurlionio ansamblis. Šis 
sukaktuvinis koncertas sutraukė 
daugiau 2.000 publikos.

RELIGINĖ MUZIKA
“Dainavos” ansamblio repertu

are didelę vietą užima ir religinė 
muzika.' Šioje srityje ansamblis 
yra išpildęs, nemaža ir lietuvių au: 
torių kūrinių, neskaitant jau pa
saulinio garso autorių kūrybos. 
Didžiųjų šveičiu' progomis an
samblis pilnu sąstatu gieda Čika
gos šv. Kryžiaus bažnyčioje, o 
gastrolių metu — kitų vietovių 
bažnyčiose.

Iš pasaulietiškos muzikos kūri
niu, be gausybės-choro dainų, an- 
saiiiblis' yra davęs ir kantatų — 
St. Šimkaus “Atsisveikinimas su 
tėvyne”, J. Žilevičiaus “O, Vy
taute, Didis”. 15*  metų sukaktu
viniam koncertui — 1961 m. ba
landžio 9 d. — yra ruošiama J. 
Siniaus kantata “Vasario 16-ji”. 
Koncerte, be ansamblio choro ir 
taut, šokių grupės, dalyvaus so
listai — D*  Stankaitytė, A. Brazis 
ir J. Vaznelis.

180.000 DARBO VALANDŲ
Per savo 5 metų veiklą Vokie

tijoje ansmablis turėjo 174 pasi
rodymus, o per 10 metų Ameriko
je — 78. Ansamblis per 1 metus 
yra padaręs apie 100 repeticijų, 
kurias vidutiniškai lankė apie 60 
žmonių. Tokiu būdu ansamblie
čiai per Vieną repeticiją atlieka 
apie 120 darbo valandų. Per me
tus išeina apie 12.000, o per 15 
metų — 180.000 darbo valandų. 
Vertinant kiekvieną darbo valan
dą tik vienu*  doleriu, susidaro 
apie 180.000 dol., kurie buvo pa
skirti- lietuviškajai dainai.

Ansamblis- yra turėjęs ir kito
kios reikšmės lietuviškam gyveni
mui. Iš ansamblio taępo buvo su
darytos net 25 šeimos. Be to, 
“Dainava” išlaiko vieną Vasario 
16 gimnazijos mokinį, o taip pat 
aukoja ir kitiems- lietuviškiems 
reikalams.

ANSAMBLIO JUDINTOJAI
Pirmieji ansamblio dirigentai 

buvo: VI. Adomavičius, S. Radze
vičiūtė ir J. Žemaitis. Pirmuoju 
ansamblio pirmininku yra buvęs
K. Seilokas, o jį sekė: Edvardas 
Daniliūnas, Jonas Rimkūnas, Al
binas Drirvonas,'-Vytautas Rukui*  
ža. Amerikoje ansamblio valdy
bos pirmininkais yra buvę: A: 
Dzirvonas, Jonas Paštukas, B. Ma
čiukevičius. Dabartinis pirm, yra 
V. Radys.

. Paškutiniu metu, be dirigento 
St. Sodeikos,. ahsamblį diriguoja 
ir A. Šimkus, o dirigento padėjė
ju yra F. Strolia. Yra belikę tik 
3 žmonės iš ansamblio pirmūnų; 
Vokietijoje: E. Krasauskienė, A. 
Smilgevičius ir A. Stočkus. šiuo 
metu ansamblyje yra tik 6 as
menys, kurie jo eilėse dainuoja 
10 metų: Br. Pemaravičius, R. 
Rudauskas, P. Kantauskas, Vyt. 
Radys, Vikt. žeronas ir J: Paš
tukas.

15-tų metinių proga tebūnie 
šie žodžiai mažu įvertinimu tų an
samblio atliktų darbų; kuriuos 
jis atliko ir atlieka visų lietuvių 
naudai: Teskamba lietuviška dai
na ansambliečių lūpose dar dau
gelį metų ir tepasiekia galimai 
daugiau mūsų tautiečių. Tikėki
mės, jog ateityje dainaviečių dai
nų garsai galės pasiekti it atgimu
sios mūsų tėvynės gyventojus.

- KUN. V. MlNCJEVIČIUS, Via Casal- * 
moftteręąto 20, rRome, Italy/ieška-jė*. ' 
taėjų, Kurie paaukotu <*.
skira Knygute prof. Gaetta»:Ji^gtino. 
kalbai, pasakytai Vasario 16 proga, Ro
moje. Leidinyje bus įrašytos rėmėjų

KULTŪROS, IR 
KNYGŲ 
PASAULYJE

LIET. KATALIKŲ MOKSLO AKA- 
DĖMU A rugsėjo 1-3 d.d. Čikagoje ren
gia suvažiavimą. Paskaitoms skaityti 
pakviesta visa eilė mokslininkų. Kaiku
rie jų atvyks iš Europos. Buvo kvies
tas ir a .a. dr. A. Šapoka.'

“KRISTAUS KARALIAUS LAI
VAS” — T. marijonų bendradarbių 
savaitraštis mini 40 m. sukaktį. Pra
džioje jis buvo leidžiamas kaip “Drau
go” priedas “Laivo” vardu. Nuo 1939 
m. pasivadino “Kristaus Karaliaus 
Laivu”, norėdamas pabrėžti religinį sa
vo pobūdį. Jis yra įpėdinis mėnesinio 
žurnalo “Tikyba ir Dora”, leisto Čika
goje 1914 m. “K. K. Laivas” dabar yra 
redaguojamas kun. dr. K. Matulaičio 
ir eina nepriklausomai nuo “Draugo”.

“GINTARAS” — vadovėlis 8-tam 
šeštad. mokyklos skyriui paruoštas mo
kyt. J. Plačio jau spausdinamas. Be 
skaitinių jame yra. Medžiagos iš Lie
tuvos istorijos, geografijos^ tautosa
kos.

AMERIKIEČIŲ ŽURNALAS “Sto
ry”- palankiai recenzavo Stepp Zobars- 
ko redaguotą- antologija “Selected 
Lithuanian Short Siories”. Recenzen
tas ypač, iškelia V. Krėvės ir A. Vie
nuolio kūrinius.

PASAKAI VAIKAMS plokštelėje 
įrašydmo Montrealio lietuvių teatro 
vaidilos. Plokštelė pavadinta “žirginė
liai” ir bus išleista šį pavasarį. Tai 
naujas bandymas vertas tėvų i? mo
kyklų dėmesio.

J; ŠVAISTUI’suėjo 70 metų. Ikišiol 
jis yra išleisdinęs 12 didesnių ar ma
žesnių kūrinių: romanų, apysakų, mo
nografijų, pasakų. 1924 m. jis yra iš
vertęs didelį Dostojevskio romaną 
“Nusikaltimas ir bausmė”. Pirmasis jo 
kūrinėlis buvo atspaustas 1912 m. 
“šaltinyje”. 1959 m. jis laimėjo “Drau- 
go” konkurse premiją už romaną “Jo 
sužadėtinė”. Turi nespausdintus rank
raščius: romaną “žiobriai plaukią”, 
pasaką “Milžinas Brundulas”, atsimini
mus “Sutemos ir prošvaistės”, šiuo 
metu rašytojas gyyena: 516 Reymond 
Ave.,*  Santa Monica, California, USA.
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VYT. TAMULAITIŠ, vaikų mėgia
mas autorius, rašo naują..knygą iš 
vabzdžių gyvenimo. Jo “Svirplio mu
zikanto kelionės” I ir II dalį išleido 
Immaculata Putname, Conn.

KOMP. K. V. BANAITIS kovo 5 d. 
atšventė 65-sias savo amžiaus metines. 
Ta proga bičiuliai jo namuose suren
gė pobūvį, kuriame dalyvavo 10 as
menų. Nuo .didesnio minėjimo jis at
sisakė.

AA. PROF. K. PAKŠTO biblioteka, 
žemėlapiai ir rankraščiai, jo paties 
testamentu, pavesti Pasaulio Lietuvių 
Archyvui Čikagoje. Testamento vykdy
tojas Balys Pakštas, padedamas adv.
K. Šidlausko, rūpinasi paskubinti tei
sinius formalumus.

BERNARDAS BRAZDŽIONIS, “Lie
tuvių Dienų” redaktorius ir linotipinin
kas, savo redaguojamam žurnalui lino- 
tipu surenka tekstą nuo pirmos iki 
paskutinės eilutės. Atliekamu laiku 
neužmiršta ir poezijos — baigia spau
dai naują rinkinį “Vidudienio sodai”.

MOKYT. AL P. BAGDONAS paruo
šė spaudai lietuvių kalbos sintaksę su 
pratimais. Sintaksės konspektas jau 
naudojamas Čikagos augšt. lituanisti
nės mokyklos pamokose.

DALIA TALLAT-KELPŠAITĖ, bai
gusi Illinois, JAV, universitete gam
tos mokslus, dėstė augštesniojoj mo
kykloj netoli Čikagos. Maryland un-tas 
pakvietė ją dėstyti algebrą amerikie
čių studentams, atliekantiems karinę 
tarnybą Britanijoj netoli Londono. Ji 
susipažino su prof. P. R. Sealy, kurio 
žmona — Danguolė Sadūnaitė. Profe
sorius yra išmokęs lietuviškai ir verčia 
V. Krėvės “Raganių” anglų kalbon.

NERIJA LINKEVIČIŪTĖ, pagal tė
velių kilimą — ukmergiškė, tačiau au
gusi ir brendusi tremtyje^ šiuo metu 
yra bekylanti solo dainos meno žvaigž
dė JAV'bėse. Ji— viena iš “Dirvos” 
rengiamų jaunųjų‘dainininkų varžybų 
laimėtoja, bebaigianti Čikagos konser
vatoriją. Jos mokslo baigimo rečita
lis įvyko Čikagos konservatorijoje ko
vo 17 d. Pažymėtina, kad Ji yra net 
trijų “DirVdš” konkursų laimėtoja.

VILNIETIS- DR. It SLAPIAS yra 
miręs prieš 20 metų, šią sukaktį mini 
ypač jo bičiuliai vilniečiai, kuriems jis 
daug nusipelnė savo veikla kultūrinėje 
ir*  visuomeninėjesrityje. Gimė jis 1876 
m. Galsiškių vk., Šimonių vlsč., Pane
vėžio apskr., mirė 1941 m. Plačiajai 
visuomenei jis žinomas kaip vertėjas 
apysakos “Robinzone gyvenimas ir jo 
nelaimės” 1925 m. ir “Dėdės Tomo tro
belės”, parašytos Beecher-Stowe. Dr.
J. šlapelis daugiausia domėjosi kalba 
ir yra- parengęs visą eilę žodynų. Pa
laidotas Vilniuje Rasų kapinėse.

A ŠKĖMOS “čelesta’’ — prozinės 
poezijos rinkinys leidžiamas- Nidos 
knygų klubo leidyklos Britanijoje.

PROF VIKTORAS BIRŽIŠKA sulau
kė 75 m. amžiaus. Ta proga kovo 25 d. 
Čikagoje Marquette Hali salėje buvo 
suruoštas jam pagerbimas.

AUSTRAL. GYVENA RAŠYTOJAI! 
Vincas Kazokas, Juozas Mikitas, Juo
zas Alinis Juragis, Magdalena Slavė
nienė - Mykolaitytė, Antanas Gasiūnas, 
Kazys Kunca, Pulgis Andriušis, Elzė 
Rataiskienė, Juozas Gučius ir Petras 
Pilka.

VEIKIA ŠIE CHORAI: Adelaidės 
choras “Lithuania^ vad. muz. Vac
lovo Šimkaus: Melbourne lietuvių dai
nos sambūris, vad. muz. Alberto Oel- 
nos; Newcastle lietuvių choras, vad, 
muz. Stasio Žuko ir Sidnėjaus choras 
“Daina”, vad. muz. Kazio Kavaliausko.

ALĖ RŪTA yra parašiusi romaną 
“Broiūątį/Jpme vaizduojami bolševik
mečio įvykiai Lietuvoje. Išleis Nidos 
klubas-.BritanUojft.; ...
: D AID. A. 'S AIKŠNOR A8, Ameriko
je gimęs lietuves,'gyvenąs Clevelande, 
savo darbais, puošiančiais daugelio 
Amerikos muzėjų sales, yra plačiai pa
garsėjęs, kaip ,ųę eilinis, bęt didelių, 
gabumų dailininkas, modemus, nau
jausių meno krypčių atstovas. A. 
Vaikšnoras pareiškė norą įstoti į Lie
tuvių Dailininkų Sąjungą ir vieną sa
vo geresnių darbų padovanojo Čiur
lionio galerijai Čikagoje.

DAIL. A. JOCIONIS, mirė pavergtoj 
Lietuvoj, Vilniuje. Dailininkas buvo 
dar jaunas, vos 30 m. amžiaus. Staigi 
mirtis jį ištiko vasario 9 d. LHto našlė 
Dalia Jočionienė-Leimontaitė ir duk
relė- Lolita 3 m. amžiaus. ••••

DĄIL V. JOKŪBAITIS naujai de
koravo Londono lietuvių, bažnyčią, 
įrengdamas naują prakartėię ir per
tvarkė Liurdą bažnyčios viduje.
! RAŠYT. K. PAŽĖRAITĖ - KASE- 
LICNIENė;. ilgesnį laiką bendradar
biavusi “Tėvišksė1 Žiburiuose”, iš Sao 
Paulo, Brazilijoje; kartu sū vyru mu
ziku J; Kaseliūnu; persikėlė į Cartage- 
nąKolumbijoje. .<T n. ,.•%.*  ,

PRANAS IVANAUSKAS, kaip kiek
vienais metais; taip ir- šiemet; prenu- 
ruodamasis lietuvišką- spaudą, neuž
miršo ir ligonių: Kasmet jis užsako net 

leidinius Gautingo sanatorijos lietu-, 
viams ligoninis. , J . ... *

MONS. KL. RAZMINAS, dirbąs prie 
Vatikano radijo lietuviškos programos, • 
išvyko Britanijon vesti lietuviams re- • 
kolekcijų.

T. BERNATONIS, OMCp^ lietuvių 
sielovados tvarkytojas-Vokietijoje, iš-. • 
leido piatų atsišaukimą į Vokietijos 
vyskupus; vienuolijų vyresniuosius, 
kunigus’ ir Įstaigas, kuriame- atpasako
ja religinę okupuotos Lietuvos būklę 
ir kviečia į stipresni pasipriėšinimą 
prieš komunizmą. •;

ANGLIŠKASIS “ERETAS”. — Kaip 
žinome, šveicaras prof.’ J. Eretas dėste 
VD universitete Kaune ir blivo nuošir
dus mūsų tautos patriotas. Dabar gi 
Anglijoje, Stroud mieste, atsirado ang
las P. D. Walsh-,- elgesiu panašus į.. 
Eretą. Jis išmoko gražiai skaityti, kal
bėti ir. rašyti lietuviškai. ,Labai, domisi 
lietuviška spauda, knygomis ,ir pats 
lietuviškai moko kaikuriuos lietuvių 
vaikus. Savo pavardę aficialiai pakeitė 
į vieno vietinio lietuvio pavardę ir da
bar vadinasi Gravas. Lietuvai atgavus 
laisvę žada tenai apsigyventi.

Stroude ir gretimam^ Gloucesteryje 
yra DBLS sky*riai?Glbucėsterio  skyriui 
pirmininkauja A.'Gravas. Jo pavardę 
pasirinko ir, anas nuoširdus lietuvių 
bičiulis — angla^

“LAlkO” KALENDORIUS. — Ar
gentinos ,lietuvių' laikraštis “Laikas” 
įgyvendino gražią tradiciją — kasmet, 
išleisti sieninf kalendorių., K^ib'petXial^' 
taip ir šiais metais “Laiko” kalendo
rius išleistas su spalvotais piešiniais ir 
lietuviškais simboliais-' Apačioje kiek
vieno lapo-koks nor§ reikšmingas, pb- 
sakis. Pvz. birželio mėn;;lape prof<S,.r 
Sužiedėlio žodžiai: “Patriotizmas -yrą:;’ 
savo tautos meilė. O kįur pas komunis
tus patriotizmas gali rastis, jei įsakoma 
šnipinėti įr neapkęsti tėvai, žmppa, 
vyras, vaikai, bkdliai, giminės, pažįsta
mi, taūta, visi' žmonės '■ ir visa “kapita
listinė” tvarinija”. ’ * • Pr.'Al.

A. GAILlT. estų rašytojas, mirė Šve
dijoj. Jo romanai bei novelės yra iš
verstos į keletą kalbų. Lietuviams jis ; 
žinomas kaip autorius romano “Tomas 
Nipernadis”, sulaukusio’ net dviejų 
laidų; Trumpesni jo kūriniai 'buVo '*  
spausdinami lietuvių periodinėj spau- ' 
d6j.

LIETUVIŠKŲ KNYGŲ REIKALU. 
— Vokietijos Krašto Valdyba yra ga
vusi iš J. J. Heckėnhauer, Tuebiftgen, 
knygų1 parduotuvės knygų katalogą, 
kuriartie yra atžymėta ir keletas lietu- ■; 
viškų knygų; „kurias galima būtų- nu- n 
pirktu t : t ■ t.,:. _ F

F. K. Bielinskis — Litovskpe narod- k 
noe zodČėstvo, . ilįuątruota, laida 1960 
m., kaina DM 6.30. ;

K. Būga' —* Rinktiniai rištiai’ TT 1, 
1958 m., kaina DM 9,35. ’ ’ ' * , ;

Gražina Krivickienė - Petravičius — '■"> 
Vieaux chansons dltuaniens. iAvėc '• 
beaucoup de grav*  sur bois. 1948 m;, • > 
DM 6. i!<» - Ą.-, . <; ,

J. E. Grotthuąs/—,,Baltische Dįch- 
terbuch, 43Ž psl., kaina DM 20. • , •

Jungfer — Per Weg der Skaringa, . 
1940 m., 288 pšl., DM 3.50. * . '

šiame knygyne galima gauti ir kitų 
retų Europos tautų elidinių.

ONTARIČ KAR. MUZĖJAUS etno
logijos skyrius ruošiasi ilgiems, pen- 
kius metus tieksiantiems kasinėji
mams Britų Hondūre. Kasinėjimų tiks
las išaiškinti senąją Maya- kultūrą. 
Ekspedicijai vadovaus dr. WilHam 
Bullard, patyręs arereologas. Jis jau 
šiuo metu yn Hondūre. Grįžęs į'To 
rontą pavasarį jis pateiks savo paruoš- » 
tą kasinėjimų- planą. Ekspediciją ,

drovė. ’ , > .. . ...
Maya kultūra šiame k on tinętate,Me

tėjo maždaug 300-900 tp. po Kr, Jie - -X l£k 4 <1 i. J a - M it a -*•«
jo tobulą kalendorių, štatėii puikius ’ 
miestus su impozantiškais pastatais; b'

Maya
augštos 
lėnrir.

“INTERNATIONAL. PĘASANT UN- - 
ION”, -žaliojo Internacionalo organas,,, 
ir Lm. 1-me numeryje deda medžią- ? 
gos, liečiančios Lietuvą-bei kitas Pa-

dŽiung-

nio požiūrio.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

ZlBURWAll
-mosu- mažiesiems.'

Velykų margučiai ir kiškis
MARIŲ ŽUVĖDRA

Netoli Jeruzalės miesto vartų, 
prie kurių artinosi minia, tupėjo 
maža katytė ir gailiai miaukė, žiū
rėdama į praeinančius žmones sa
vo siauromis traškanotomis aki
mis. Minia nekreipė į alkaną pa
darėlį dėmesio, nors gailus kniau
ktoms, rodos, turėjo rėžte rėžti 
kiekvieno širdį. Vienas kareivis, 
praeidamas pro šalį, sudrožė ka
tytei taip smarkiai lazda, kad ji iš 
skausmo sucipo ir kūliais nurie
dėjo į apgriuvusio namo pasienį.

Iš minios, kaip kulka, iššovė 
Sauliukas, pagriebė katytę į glė
bį ir leidosi su savo grobiu kiek 
kojos neša atgal į miestą. Namie 
susuko katytę į savo švarkelį ir 
padėjo kampe už malkų, kad kas 
nors nerastų. Katytė murksojo į 
savo išgelbėtoją ir maldaujančiai 
miaukė. . •' •

— Palauk. Aš tau tuojau atne
šiu ėsti, — pasakė Sauliukas savo 
svečiui. Susigriebęs, kad vien
marškinis išbėgęs neturės kiše
nių, išsitraukė iš skarmalų krū
vos baltos skarelės atrėžą ir leido
si maisto ieškoti. ' :

Gatvėje Sauliukas vėl prisimi
nė kankinamą žmogų, kurį buvo 
užmiršęs, besirūpindamas katyte.

Sušilęs, pailsęs Sauliukas tripe- 
no vingiuotomis, ilgomis Jeruza
lės gatvėmis, ieškodamas, kur nu
ėjo minia. Jis sutiko grįžtančius iš 
kaž kur žmones, bet pasiklausti jų 
iHHJrįso, nes jie buvo arba labai 

_ nusirpu?-ir tylūs, arba labai pikti,
Č;u ?r daugiau mažų vaikų. i įnirtę ant. kažko ir truikšmingi.

,2aijū<iuu S su vaikais, Sau1.*}- Išbėgęs už miesto, Sauliukas 
t as užmirsda/c, kaJjs Ny.o ri*  .pamate ant Kalvarijos kalno stūk- 
nžs ir nelrindngas. Kai te Ii, tu J. šaut žmpnių būrelį.
už Jeruzalė'-' mit ste stopdavos- • —Tai ccn Jį nuvedė. Aš jį par- 
nakčiai sat’ė, į'mi'stc gatve.- ;r . sivata namo. Atiduosiu Jaro riša 
aiksės aiaidavo j/icln^s 'e/kctil savo vakarienę,—galvojo Sauliu- 
yaikų. Sauliuko draugai mesdavo, kus p? dubomis kopdama.*  į kal- 
žaidimą, bėgdavo linksmi pas sav'' o',. Jis- visai uŽmir to, kad ;ir lai- 
mamytes ir apkabindavo jų kaklo <to riurrinoje savo rankutėje dar 
Sauliukas žiūrėdavo iš tolo į la;-|tn<!'': tuščią skudurėlį. O maisto 
mingus vaikus. ■ Pastovėdavo va- laukė jo siaža katytė. Ir jis pats 
landėlę vienišas gatvėje ir pama- «».ę auo nevalgęs, bet gera jo

Seno Jeruzalės miesto pakrašty 
gyveno mažas vaikutis Sauliukas. 
Jis labai anksti neteko savo tėve
lio. .Net neprisiminė jo. Toks dar 
mažas lis buvo, kai tėvelis mirė. 
Bet kai mirė jo mamytė, Sauliu
kas jau suprato savo didelę nelai
mę. Karčiai verkė prie jos karsto 
ir nenorėjo atsitraukti' nuo švie
žiai supilto kapo. Sauliukas ir ne
žinojo, kur eiti. Niekad niekur jo 
nelaukė. Namiškių jis neturėjo. 
. . Nelaimingo vaikučio pasigailė
jo viena neturtinga šeima. Iš kar
to Sauliukui buvo nebloga pas 
naujus globėjus. Bet kai praslin
ko daugiau' laiko, jo globėjai už
miršo vaiko nelaimę. Pradėjo gai
lėtis jį pasiėmę pas <save. Jie pa
tys gyveno, skurdžiai, o čia dar 
reikėjo maitinti svetimą vaiką.

Sauliukas gaudavo tik tą, kas 
atlikdavo nuo kitų. O atlikdavo 
dažnai taip maža, kad Sauliuku! 
vos užtekdavo alkiui numalšinti. 
Vaikas priprato nedavalgyti ir 
dėlto nesiskundė. Daugiausia jam 
gėlė mažą širdį, kad jo niekas ne
mylėjo. Sauliukas niekad, niekad 
negirdėjo meilaus žodžio. Niekas 
niekados jo nepabučiuodavo, nie
kados nepaglostydavo tamsios, 
garbiniuotos galvutės. Jį visi ba
rė, stumdė, mušė, o Sauliukas 
nežinojo net už ką. Jis stengėsi 
tik kuo mažiausiai maišytis ki
tiems po kojų. Visas dienas Sau
liukas praleisdavo gatvėje. Ten
jis rasdavo išmestu maisto liku nusirvm
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žu kiūtindavo namo.

žingsnių nuo jo kapo. Kristaus; 
veidas kelioms akimirkoms apsi-Į 
blausė. Bet keista. Jis pajuto ne 
kerštą ir neapykantą, bet ilgesį 
žmogui. Jis norejo vėl būti žmo
nių tarpe.

Staiga Jo veidas nušvito nepa
prastai dideliu džiaugsmu. Pagal
vojęs apie žmones Kristus su pir
muoju giliu atsikvėpimu prisimi
nė verloantį Sauliuką žolėje ne
toli kryžiaus. Toje pat vietoje dar 
tebegulėjo baltas skudurėlis, kurį 
Sauliukas iš didelio skausmo bu
vo užmiršęs.

Kristus pakėlė jį nuo žemės, 
kaip brangų daiktą. Jo veidas vis 
tebešvitėjo dievišku gerumu ir 
meile. Jeigu kas tuo momentu bū
tų matęs Kristų, būtų nesunkiai 
atspėjęs, kad Jis vėl norėjo kažką 
gero padaryti. Kiek akys užmato, 
jokio žmogaus. Tik apie Kristaus 
kapą skabinėjo sultingą žolytę 
kiškelis.

Kristus su savim nieko neturė
jo, nes buvo ką tik prisikėlęs iš 
kapo. • -

Kristaus žvilgsnį atkreipė švel
nučiai lietaus nudailinti balti ir 
pilki akmenėliai, išbarstyti ant ta
ko prie Jo kapo angos. Kristus 
pririnko pilną saują akmenėlių, 
ir įrišo juos į tą baltą skudurėlį. 
Pašaukęs kiškelį, Kristus užkabi
no ant jo kaklo ryšulėlį ir paliepė 
jį nunešti Sauliukui.

Kiškelis buvo laimingas, galįs 
pasitarnauti savo Kūrėjui. Pasta
tęs ilgas ausis, pakreipęs ūsą iš
klausė atidžiai Kristaus nurody
mų. Tada užrietė trumpą baltu 
galiuku uodegytę, pasispyrė pora 
kartų ir nurūko strimagalviais 
nuo kalno. Kristus patenkintas 
žiūrėjo į savo mažą pasiuntinį, 
bet tematė tik dulkių kamuolį, bė- 
siritant keliu į miestą.

Kiškelis greitai surado nurody
tą tvartelį, įlindo atsargiai kad 
nepažadintų miegančio Sauliuko, 
ir padėjo šalia jo Kristaus do
vaną.

Kai Sauliukas nubudo ir atrišo 
ryšulėlį, rado jame krūvą kiauši
nių. Jie buvo vienas už kitą gra
žesni, vienas už kitą margesni. 
Tokio margumėlio, tokio gražu
mėlio, dar nebuvo matęs joks 
žmogus pasaulyje.

Nuo tada kiekvienais metais 
ankstyvą Velykų rytą kiškiai ap
lanko visus miegančius vaikus ir 
palieka prisikėlusio Kristaus do
vaną — margučius.

amų

Jau Velykos
BALE VOVERAITĖ

Jau Velykos, jau Velykos, 
su margučiais, medalininkais! 
Čiulba paukščiai, žydi gėlės — 
šiandien Kristus prisikėlęs!
Štai žaliuoja žemė, pievos — 
gyvas vėl mieliausias Dievas! 
Kristus myli vaikučius, 
zukis neša margučius.

tempia zuikis pilną maišą 
ko dailiausių velykaičių, 
jieškodams geru mergaičių.
Kur širdelės tiesios, geros 
ir rankytės visad švarios, 
kur kas rytas Tėve mūsų 
ir pagelbsti mamai triūstis...
Štai jums knygų, paveikslėlių, 
o mažoms — po margą lėlę. 
Ridi, ridi margučiai — 
ačiū Dievui ir zuikučiui...

MJSLĖS.
Aš turiu miestus be namų, 
miškus be medžių ir 
upes be vandenų.
Kas esu?
Atsakymas: žemėlapis.

JEI PIEČIO GRODAS MIRŠT

sirais žadėjo jau vakarienę nelai
mingam. iškankintam žmogui.

vZKopęs ant kalno viršūnės. 
Sz’.2i.ikA3 pamatė kažką baisaus. 
TctS Žmogus, kurį senutė pavadi- 

Krirturii, kybojo prikaltas ant 
to ketoto wedzio, kurį Jis pats at- 
s;ner? ant savo pečių. Iš Jo ran
kų ir «n*ų  tekėjo srovelėmis 
kruujvS. leistus tyliai, skaudžiai 
vaitojo, tai pakeldamas galvą 
a^g^vn, t?: vėl ją nuleisdamas 

1 ant ištemptos krutinės. -
Sauliukas pats nepastebėjo, 

ka:”» :«sėdo ant čia pat stove j u- 
Savo namais jis vadindavo moli- valandėlę spokso-a v uai j o a a y »jo rudomis akutei ros į baisų 

I niekados nematytą reginį. Pama
žu jis pradėjo suvokti, kad jis ne
galės prikalto Žmogaus nusivesti 
namo. Kristus turės mirti, kaip 
mirė jo mamyte, šios minties Sau
liukas išsigando. Jam pasidarė 
taip gaila Kristaus, kad jis ilgiau 
negalėjo ištverti. Vaikutis par
puolė ant žemės, įrausė tamsią 
garbiniuotą galvutę į šviežią žolę 
ir verkė taip skaudžiai, kaip tada 
prie savo motinos kapo ...

nį tvartelį, į kurį jo globėjai su
kraudavo malkas, medinius ir mo
linius rakandus, kurie susidėvėda
vo ir atlikdavo nuo namų apyvo
kos.

Tyliai, tyliai, kaip pelytė Sau
liukas pisdavo į tvartelį ir iškra
tydavo savo švarkelio kišenes, į 
kurias per dieną prisirinkdavo iš 
gatvės duonos plutelių, nenu- 
graužtų kaulų ir vaisių. Po skur
džios vakarienės Sauliukas susi- 
riesdavo į skarmalų krūvą, nu
mestą už malkų. Kol užsimerkda
vo išvargusios akutės, Sauliukas 
spoksodavo pro sienos plyšius į 
mėnulį ir mirgančias pietų krašto 
dangaus Žvai^dutes.

Laimingas Sauliukas būdavo ta
da, kai*gatvėje  rasdavo sergantį 
šuųį ar išmestą kačiuką. Jis slau- 
gydavo nelaimingą gyvuliuką, da
lindavosi su juo savo vakariene. 
Bet užtat vakare nebebūdavo vie
nas nykiame tvartelyje.

Vieną dieną Sauliukas beguri- 
nėdamas miesto gatvėmis, pamatė 
didelę žmonių minią, kuri šūkau
dama ir džiaugdamosi kažką ly
dėjo. Sauliukas nusekė paskui mi
nią, prasiskverbė pro žmones ir 
pamatė ietimis ir durtuvais gink
luotus kareivius, vedant kažkokį 
Žmogų. Žmogus ant pečių nešė 
sunkų, didelį, keistą medį. Per Jo 
išvargusį, dulkėtą veidą sruveno 
purvino prakaito ir kraujo srove
lės. Atrodė, kad nelaimingas 
žmogus tuoj parkris po sunkia 
našta ant akmenuotos gatvės ir 
vietoje numirs. Nežiūrint to, ka
reiviai Jį dar vis mušė lazdomis, 
stumdė ir vertė greičiau eiti.

Sauliukas nieko nesuprato, kas 
darėsi. Jam tik labai gailėjo to 
nelaimingo žmogaus. Jis grūdosi 
kartu su minia siauromis Jeruza
lės gatvėmis. Minios tarpe jis pa
mate veriančią senutę.

— Kas yra tas žmogus? Kur Jį 
veda? — paklausė Sauliukas se
nutę.

— Tai Kristus, vaikeli. Jį veda 
už miesto,* — atsakė senutė.

Tupėjo penki žvirbliai. 
Medžiotojas pokšt! ir nušovė 
vieną. Kiek žvirblių liko?
Atsakymas: vienas negyvas 

žvirblis. Kiti nuskrido.

Makarenkaitė šoka “Lėlės šokį”. V. Zenkevičiūtė ir G. Laurinai 
tytė išpildo “Kareivėlių šokį” Meno šiupiny Toronte.

(Atkelta iš 1 pust) 
turėtumėme nutolti nuo įvairių 
meniškų vaizdavimų nuėmimo 
nuo kryžiaus ir pamąstyti apie 
tragišką šios scenos realumą.

Šiurpu yra aprengti mirusį, ku
rį mylėjai, kūną to, kuris liko ap
leistas ir kuris atrodo kaip didelė 
išardyta lėlė, grasi paliesti.

Savo “Idijote” Dostojevskis, 
kalbėdamas kunigaikščio Miškino 
lūpomis apie vieną pačių žino
miausių Hobleino paveikslų, sa
ko: “Jeigu taip atrodė numirėlis 
kaip šitas, kurį apaštalai matė, o 
kitaip jis nė negalėjo atrodyti, — 
kaip jie galėjo tikėti, kad jis gali 
prisikelti? Mes negalime to su
vokti, jeigu gamtos jėga yra to
kia baisi, kaip galima ją įveikti? 
Žiūrint į šį paveikslą, gamta atro
do kaip didžiulis laukinis žvėris, 
nebylus ir nesuvaldomas, tarytum 
bedvasis robotas, kuris įsikabina, 
drasko į gabalus ir be atodairos 
ar jausmo didžiausią vertingiau
sią Būtybę”.

Tuo momentu, kai Jėzus yra 
nuimamas nuo kryžiaus, atrodo, 
kad nieko daugiau nėra likę, iš
skyrus agonijos iškankinto kūno 
sustingusius raumenis. Atrodo, 
lyg mirtis būtų nugalėjusi. Kituo
se paveiksluose, vadinamuose Pie
ta, miręs Kristus vaizduojamas 
ištiestas ant motinos kelių, lyg 
vėl būtų tapęs jos kūdikiu, nešio
jamu paskutinį kartą.

Šioje pozoje matyti švelnumo 
ir paguodos, bet anas vaizdas yra 
arčiau tikrovės.

KUR DINGO 
KRYŽIUS?
Šv. Raštas nieko nesako, kas at

sitiko su kryžiumi, bet tradicija 
pasakoja, kad jis buvo numestas 
į griovį ties pylimu — apie dvide
šimt ar trisdešimt jardų nuo Kal
varijos kalno. Čia jį atrado šv. 
Elena per daromus kasinėjimus. 
Šv. Kryžiaus atradimas Rheimso 
katedros skulptoriams tapo vienu 
patraukliausių motyvų. Dabar 
šioje vietoje yra tik mažas pa
prastas pastatas į dešinę nuo šv. 
Kapo bažnyčios, daug gilesnės už 
armėnų koplyčią, kuri, sakoma, 
yra šv. Elenos. Jame yra rūsys, 
uždengtas gaubtu kupolu ir lai
komas keturių , kolonų su didžiu
liais kapiteliais. Lankytojas jin 
gali nusileisti geležiniais vingiuo
tais laiptais. Tai vieta, kuri la
bai stipriai primena kentėjimą 
bei liūdesį.

KAIP ATRODĖ 
KAPAS? ~ ’
Nuimtas nuo kryžiaus 

buvo paruoštas laidoti, “nes toks 
buvo žydų paprotys” — sako šv.- 
Jonas. Ir jie, atrodo, turėjo sku
bėti, nes artėjo subata. Visdėlto 
klaidinga būtų teigti, kaip tai kar
tais yra daroma, kad laidotuvių 
apeigos buvo sutrumpintos, nes 
Talmudas leidžia mirusių plovimą 
bei balzamavimą ir subatoje. To
dėl, nors ir sidabro trimitas še
šiais garsais pranešė, kad šventa 
diena jau prasidėjo, apaštalai ga
lėjo baigti savo dievobaimingą 
darbą.

Juozapas iš Arinatėjos netolie-

kūnas

se turėjo naują kapą, kuris dar 
nebuvo naudotas. - Galbūt todėl 
apaštalai ir kreipėsi į jį. Sis ka
pas nieku nesiskyrė nuo kitų Pa
lestinos kapų ir buvo panašus į 
tą, iš kurio prisikėlė Lozorius. 
Ten buvo du kambariai, iškalti 
uoloje; pirmasis — lyg ir priean
gis su durimis gale, vedančiomis 
į patį kapą. Kapas gi buvo beveik 
keturkampis, septynių pėdų ilgu
mo ir šešių pėdų platumo su įdu
bimu vienoje sienoje, kur buvo 
padedamas mirusiojo kūnas. Ka
po anga buvo užritinama sunkiu 
akmenimi panašiu į didžiulį gir
nų akmenį, atremtu į sieną ir pri
laikomu tam tikru skersiniu. Kai 
tas skersinis atkeliamas, akmuo 
nurieda ir uždengia kapo angą.

ŠV. KAPO 
BAZILIKA
Tradicinė kapo vieta yra Bazili

kos presbiterija, kuri ir vardą da
vė pačiai Bazilikai. Tai įspūdin
gas paminklas, pastatytas impera
torės Elenos, daugelį kartų su
griautas vėl ir vėl atstatytas. Tai 
mišrių stilių pastatas, turįs savy
je kažką barbariško.

Raudona šviesa krinta nuo 
augštų skliautų, paremtų juodo
mis kolonomis, kurios šimtų lem
pų šviesoje spindi rausvomis spal
vomis. Šios kolonos stovi aplink 
apvalų paminklą, apšviestą lem
pų, žvakidžių ir didžiulių žvakių. 
Šio paminklo paviršius yra pa
puoštas ikonomis ir paauksuoto
mis votivinėmis lemputėmis. Jis 
yra pakeltas ant trijų marmuro 
laiptų. Kapo vietoj, atskirtoj nuo 
Kalvarijos “kalvos”, dabar yra 
įrengta' koplyčia, kur laikomos 
Mišios. v

Čia vyrauja tyla ir tamsa, ap
gaubianti šią relikvinę vietą. Tik 
ją labai drumsčia įvairių grupių 
ginčai, nesideriną su Kristaus 
dvasia, dėl jos valdymo. Lotynai, 
graikai, melkitai, moronitai, Sy- 
rijos katalikai, armėnai koptai, 
graikų ortodoksai, Rytų apeigų 
katalikai, jakobitai, protestantai 
ir kiti reikalauja sau teisės mels
tis šv. Kapo bazilikoje. Šioje vie
toje jie netik meldėsi, bet kartais 
ir žiauriai kovėsi. Bet kur rasi 
drabužį be siūlių! Viena bazilikos 
dalis tenka graikų ortodoksams, 
katalikams priklauso vadinamoji 
“lotynų” koplyčia, o kitoms gru
pėms yra specialiai paskirtas lai
kas jų apeigoms. Nekrikščionys 
rašytojai tai labai puolė kaip 
skandalingą dalyką. Turime prisi
pažinti, kad krikščionis šiuo at
veju pergyvena skaudų nepasi
tenkinimą.

KRISTAUS 
LAIDOTUVĖS
Kapas buvo atidarytas. Jėzus 

buvo suvyniotas į laidotuvių dro
bules, kurios susidėjo mažiausiai 
iš dviejų dalių. Tai buvo drobulė 
— sindon — ir mažesnis drobinis 
apdangalas — soudarion — ku
riuo buvo uždengiamas veidas. 
Galimas dalykas, ten buvo ir ke
letas apraišų, nes graikų veiks
mažodis deo, kurį šv. Jonas var
toja (XIX, 40), paprastai verčia
mas “įvynioti”, tikrumoje reiškia

apie Kristų, 1 
“Kad Jį mi 

mi žmonės, Ji 
ri narna. Nd

Sauliuk£sTi5

ir stumdo sveti-

Tolimam rytų horizonte tekėjo 
raudona saulė, kai prisikėlęs 
Kristus išėjo iš savo uolos kapo. 
Jos ilgi auksiniai spinduliai raižė 
Palestinos dangaus mėlynę. Vė
sus oras buvo toks tyras, toks 
kvapus ir gaivus, kad Kristus su 
pirmuoju giliu atsikvėpimu paju
to ankstyvo ryto nepaprastą grožį.

Aplinkui Kristaus kapą augo 
tankūs alyvų krūmai, pilni žiedų 
ir paukščių * čiulbėjimo. Kristus 
klausėsi daugiabalsės ryto gies
mės, gėrė alyvų svaiginantį kvapą 
ir jautė, kad Jis pasaulį dar dau
giau mylėjo, kaip prieš savo 
mirtį. - . •

Didelė dieviška meilė sruveno 
iš Jo Širdies į pasaulį daug grei
čiau, kaip tekančios ryto saulės 
spinduliai. %

• Tarsi norėdamas sulaikyti, kad 
neištekėtų iŠ Jo širdies visa mei
lė, kaip prieš tris dienas iš jos 

*B. Kristus pa
> kryžių, kuris 
DU. dešimčių

žvelgė i šiurpuli 
teberiogsojo’

(Atkelta iš 1 psl.) 
griuvo Gergezoje, Gerazijoj ir vi
same Chorazino apskrity namai. 
Kalnas, ant kurio Kristus padau
gino duoną, pajuto didelį drebė
jimą ir akmuo, ant kurio Kristus 
dalindamas duoną sėdėjo, perski
lo pusiau.

Kasijus jodinėjo po visą aikš
tę, kareiviai sėdėjo netoli kryžių 
subedę savo jietis į žemę ir kal
bėjosi su kitais stovinčiais pakal
nėj. Tuo laiku atėjo šeši budeliai 
ir geležinėm lazdom pradėjo dau
žyti žmogžudžiams blauzdas. Kris
taus artimieji pasitraukė į šalį, gi 
budeliai palipę prie Kristaus pra
dėjo jį purtinti šaukdami:

— Jis nemirė, jis tik apsimetęs.
Blauzdikaulių laužymo mirštan

tieji bijojo, todėl budeliai nenorė
jo tikėti Kristaus mirtimi. Trum
paregis Kasijus, visada uolus tar
nybai, stovėjo visai arti ir žiūrė
jo į budelių darbą, klausydamas 
sunkaus kankinamų žmogžudžių 
dejavimo. Jis uoliai vykdė visus 
jam pavestus uždavinius, kiekvie
nam savo veiksmui priduodavo 
daug reikšmės ir dabar galvojo, 
kad su netikėtu pakilimu tarny
boj yra laimėjęs kažką nepapras
to. Ir staiga panoro tam neaišku
me pasitarnauti. Jis pasiėmė jie- 
tį, ligi šiol kabėjusią sudėstytą 
ant arklio, sumaustė ją ir uždėjo 
smaigalį, kuris buvo paplokščias, 
su kriaušės pavidalo galva. Jietis 
atrodė, kaip vidutinio ilgumo laz
da.

J perskilusios uolos bedugnę 
bailiai prieidami žmonės vis dar 
mėtė uolos nuotrupas ir akmenis. 
Atsimušdami į nelygias sienas ak
menys ritosi į prarają be pertrau
kos dundėdami. Staiga Kasijus 
suragino arklį, kuris pabėgęs ke
letą šuolių sustojo prie bedugnės, 
ir stipriai iš įsibėgėjimo smeigė

jietį į Kristaus šoną. Jietis per
vėrė krūtinę padarydama ir kai
riajame šone mažą žaizdelę.

— O, o, — sudejavo Kleofa, 
Marija, Jonas ir kiti Kristaus ar
timieji. Tuo tarpu Kasijus pa
traukė jielj atgal. Su jieties iš
traukimu iš žaizdos pliūptelėjo 
Jcraujo ir vandens srovė tiesiai į 
Kasijaus veidą. Ir staiga Kasijus 
pajuto, kad jis mato daug geriau 
nei pirma. Sekundę prieš jo akis 
atsistojo nuostabaus žalumo slė
niai, uolos, palmės bei spindintys 
Jeruzalės stogai ir vandenys. Ka
sijus nušoko nuo arklio ir beveik 
kriste sukrito ant žemės. Iš Kris
taus žaizdos lašėjo kraujas ir rin
kosi į mažą duobutę po kryžiumi. 
Ir prie to su kraujumi maišyto 
vandens suklaupė visi ištikimieji 
Kristui ir sėmė jį stiklais ir šluos
tė skepetom. Kasijus klūpėjo gar
siai šaukdamas:

— Stebuklas. Aš regiu. Jis bu
vo Dievo sūnus.

Tačiau nors Kasijus matė tolu
mas ir patį Dievą, geismas augš- 
tesnio posto paliko jo širdyje: Jis 
kruopščiai ėjo Abenadaro paves
tas pareigas ir norėjo įsakinėti.

Praėjo diena. Pilna pykčio, bai
mės, pagiežos, gailesio, keiksmo 
ir maldų. Kristus buvo palaido
tas. Pykdami farizėjai užantspau
davo Kristaus kapą ir pastatė dvy
lika sargybinių. Kaito vyresnieji 
paprašė Ir Piloto, kad Šis duotų 
dar kelis sargybinius, nes antraip, 
pavogę mokiniai kūną, skleis 
mieste paskalas, kad Kristus pri
sikėlė. Pilotas vėl paskyrė Kasi jų. 
šis turėjo stebėti ir apie viską 
pranešinėti Pilotui, prietaringai 
besmilkančiam aukas rymietiš- 
kiem dievam. Kasijus tebebuvo 
drausmingas. Jis ir septyni karei
viai stovėjo prie uolos su Kristaus 
kūnu. Dabar Kasijus turėjo daug
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laiko ir galvojo apie visa tai kas 
buvo įvykę.

Ėjo naktis šaltoka ir giedri. Vėl 
danguje spindėjo žvaigždės, kaip 
dieną per Kristaus mirtį, ir mė
nulis ėjo įprastu savo keliu. Vėl 
Kristaus priešininkai buvo ramūs 
ir Jordanas tekėjo, paplatėjusiais 
krantais, ir Genezareto ežeras pla
kėsi siūbuodamas pakrantėse žve
jų laivus. Kvepėjo apkarpyti krū
mai, lingavo palmės, toli uolose 
vis dar tebesislapstė Kristaus mo
kiniai.

Iš Betanijos atvyko su Lozoriu
mi Morta, Marone, Dina ir Mara. 
Jos verkė klausydamos pasakoji
mu apie Kristaus kančias ir stebė
josi'visa tuo kas buvo įvykę. Prie 
Kristaus karsto vis tebemąsto Ka
sijus.

Aušo aušra. Rausva, lyg pilna 
kraujo. Ir lyg jos raudonumo išsi
gandusi sudrebėjo uola. Iš septy
nių kareivių, keturis Kasijus bu
vo leidęs išeiti į miestą ir tik trys 
bestovėjo prie karsto. Siūbavimas 
parbloškė juos žemėn. Valandėlę 
jie gulėjo apsvaigę. Po to nesu
prasdami kas atsitiko kalbėjosi 
apie naują žemės drebėjimą. Tik 
Kasijus stovėjo nuošaliai ir žiūrė
damas pro rytmečio prieblandą į 
žemai gulintį miestą galvojo: 
“Mano akys tikrai nuo jo kraujo 
pasidarė šviesios”. Rodos dabar 
matė per tamsą ir uolas. “.Ne, jis 
tikrai Dievo sūnus. Reikia eiti 
paskui Abenadarą. Reikia eiti, šis 
miręs žydas tikrai buvo Dievas. 
Reikia palikti viską ir eiti pas mo
kinius. Kas turi tokį galingą Die
vą, tas gali nieko nebijoti". Ir 
Kasijus prisiminė visus pasakoji
mus apie ežero nutildymą, apie

reiviai vis dar tebegulėjo žemėj. 
Drebėjimas buvo toks stiprus, kad 
ir po minutės sargybų žibintai 
siūbavo ir liepsna virpėjo lyg no
rėdama iššokti iš juos laikiusių 
indų.

Kristus atsikėlė. Tai jautė Ka
sijus, bet nematė. Ant uolos te
bebuvo visi antspaudai. Prie uo
los klūpėdamas Kasijus regėjo 
kaip iš Kristaus šono tekėjo švie
sių spindulių srovė. Ir milijonai 
žmonių gėrė tą srovę ir jie ėjo 
giedodami. Kartais žmonių minios 
eidavo kaip aklos ir į bedugnę 
kaikurie buvo bekrentą, kaip žy
dų metami akmenys, bet iš Kris
taus šono tekėjo šviesi versmė ir 
jos užpilti žmonės peršokdavo be
dugnę. Jie žengė šypsodamies, 
spindinčiais veidais ir pakėlę gal
vas, per ligas, ugnis, vergiją ir 
kalėjimus. Nemokytos suvargę 
tautos tiesė i tą versmę rankas ir 
džiaugėsi. Giedodamos minios 
ėjo i liepsnas, mirė masiniuose 
kapuose, o iš Kristaus šono ei
nanti versmė juos gaivino. Sulau
žytuose kūnuose, beformiuose 
žmonių gabaluose, spindėjo nepa
prastas giedrumas.

Kasijus atsikėlė pilnas šviesos 
ir nuvyko pasakyti Pilotui kas at
sitiko. Po kiek laiko taš praregė
jęs šimtininkas buvo pakrikštytas 
Longinu.

Aušra blyško, uolos link ėjo 
skarotos moterys, spurdėjo bus- 
dami paukščiai, supėsi palmės, po 
jomis meldėsi mokiniai ir metė 
pirmus spindulius saulė, pradėda
ma naują nepabaigiamą dieną.
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“pritvirtinti” ar “surišti”. Loty
niškame šv. Evangelijų vertime 
jis išverstas žodžiu '“ligaverunt” 
— surišo. v

Galva buvo padėta ant akmeni
nio pagalvio, kuris yra randamas 
visuose žydų kapuose. Dievobai
mingos moterys, kurios sekė Jė
zų nuo Galilėjos iki pabaigos, pa
dėjo laidojimo apeigose.

“Atėjo taip pat ir Nikodemas, 
kuris buvo anksčiau atėjęs pas 
Jėzų, nakčia, ir atnešė apie šim-. 
tą svarų miros ir aloės mišinio 
(Jon. XIX, 39). Tai buvo jaudi
nantis mostas šio žmogaus, kuris, 
galbūt,'turėjo daugiau geros va
lios nei drąsos. Nikodemas netu
rėjo drąsos ginti Kristaus, kai jis 
buvo gyvas, bet sudėjo gausią au
ką jo, mirusiam kūnui: šimtą sva
rų brangių kvepalų; dabar tai bū
tų apie 70 svarų. Mira — tai ma
loniai kvepiąs augalas, labai bran
ginamas Rytų kraštuose ir dau
gelį kartų minimas Sen. Testa
mente. Mira buvo nešama Išmin
čių kūdikiui Jėzui. Aloė negalėjo 
būti vaistažolė, žinoma šiuo var
du, turinti gana nemalonų kvapą 
ir kartų skonį (senovėje tėvai už
tepdavo jos ant vaikų pirštų, kad 
jie nekramtytų sau nagų). Sena
jame Testamente ji visada yra 
minima ryšium su kvepalais. Tai, 
matyt, buvo švelniai kvepiąs me
dis, panašus į tują, kurį syrie- 
čiai vadino agolkhon ir kuris taip
gi buvo labai vertinamas graikų.

Yra prileidžiama^ kad 70 svarų 
kvepalų buvo sunaudota Jėzaus 
kūnui balzamuoti, bet abejojama, 
ar mira bei aloė turėjo šiam tiks
lui reikalingų savybių. Kiekvienu 
betgi atveju balzamavimas yra tik 
tada veiksmingas, kai naudojamas 
egiptiečių metodas: išimant vidu
rius ir kūnas impregnuojamas 
konservuojančiomis medžiagomis.

Tai, žinoma, nebuvo padaryta. 
Todėl, atrodo, kad šiais kvepalais 
buvo išreikšta tik pagarba mirų- • 
šiam, kaip kad mes tai išreiškia
me gėlėmis.

Jau temo, ir todėl jie turėjo 
skubintis užbaigti, nukelti skersi
nį ir užritinti akmenį ant kapo 
angos. Tai padarę jie nuėjo, pa
likdami kūną kapo tyloje.

PRISIKĖLIMO . -
BELAUKIANT
“Kitą dieną, kuri yra po Prisi

rengimo dienos, vyriausieji ku
nigai ir parisiejai susirinko pas 
Pilotą ir sakė: Valdove, mes atsi
minėme, kad tas suvedžiotojas, 
dar gyvas tebebūdamas, sakė: po 
trijų dienų aš prisikelsiu. Liepk, 
tad, sergėti kapą iki trečiai die
nai, kad kartais neateitų jo mo
kiniai jo nepavogtų ir nesakytų 
žmonėms: jis prisikėlė iš numini- ' 
šiųjų; tas paskutinis suklaidini- 
mas būtu piktesnis už pirmąjį 
(Mato XXVII, 62-66). .

Tie politikai, atrodo, buvo ga
na atsargūs, bet romėnui jie la
bai įgriso, ir jis klausė save, ka
da gi ta istorija pasibaigs? “Jūs 
turite sargybą”, Pilotas jiems ta
rė, “eikite, sergėkite, kaip moka-1 ' 
te”. Ir jie, pažymėję antspaudu 
akmenį, apstatė kapą sargais”.

Kapo tamsumoje Jėzus atrodė 
kaip kiekvieno žmogaus kūnas, 
belaukiąs sugedimo. Taip, matyt, . 
galvojo jo nuliūdę mokiniai. Taip 
irgi atvaizdavo jį Holbein ir De 
Champaigne, parodydami mums 
mirties iškankintą žmogų: su iš
kreipta burna, išverstomis aki
mis, mirtinai išblyškusį kūną, su
stojus kraujui tekėti iš žaizdų. 
Betgi, kūno sugedimas, kuris pa
gal gamtos dėsnius turėjo neiš
vengiamai prasidėti, nepasirodė.

“Jei kviečio grūdas nekrinta • 
dirvon, lieka vienas, bet jei jis . 
miršta, atneša šimteriopą vaisių”. - 
Glūdi sėkla globtoje žemėje; vai- ’ 
sius kils iš jos ir ateis pjūties me- • 
tas. Paruošė K. Manglicas. .

PUIKI DOVANA 
betkuria proga!

Neseniai pagaminta lietuviškai įdai
nuotą 11 ŠOKIŲ MUZIKOS HkFl 
PLOKŠTELE galite gauti pas: V. » 
Aušrotas, 180 Gienholme Avė., To
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pasakojimo detalaus atkū 
Kai Kasijus apsidairė, K

Niujorkas. — Portugalijos de
legacija išėjo iš JT pilnaties po
sėdžio, protestuodama prieš An
golos klausimo iškėlimą. 72 prieš 
2 pasisakė uę Jo svarstymą nežiū
rint protesto. t

ronto, LE. S4527J SL Prikapos, 18 •
Brookside Avo„ Toronto, KO. 7-M88. t
ir J. Pkiay*.  11S Fairieigk A Ve. V

Hamilton, OaU Canada.
Plokštele išleido ABC Records 

P. Jurgaitis, 74413 South Western 
Ave, Chicago IlHnota, UBA.
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Mann & Martel lh.
S. REALTORS

Bloor St. W.
Garden Ave. - High Park 

$l.Ht įmokėti, 7 kambarių mūrinis 
namas alyva apšildomas, 2 virtuvės. 
Pilna kaina $15.000.

Roacesvalles - High Park 
$2j$M įmokėti, 7 kambarių atski
ras mūrinis namas su dviem gara
žais; vandeniu alyva apšildomas, 2 
virtuvės. Tik keli namai nuo Ron- 
cesvalles. Viena atdara skola ba
lansui. Tikrai geras pirkinys. Pil
na kaina $15.900.

Swansea ft
4-tas namas nuo Bloor 

J16JW pilna kaina, $4.000 įmokėti, 
6 kamb., atskiras mūrinis namas su 
garažu ir sandėliuku šalia, alyva 
apšildomas, dar Vienas kambarys 
yra rūsyje su maža virtuvėle ir vo
nia su tualetu. Viena atvira skola 
balansui 10 metų.

Indian Rd. Cres.
Originalus dupleksas 

$2.000 įmokėti, 11 kambarių dup
leksas, 5 kamb. pirmame augšte ir 
6 kamb. antrame augšte. Vandeniu 
alyva apšildomas. Du atskiri pečiai, 
vienas beveik naujas. Atskiri rūsiai 
kiekvienam butui su skalbykla. Di
delis kiemas, tuojau galima užimti 
Pilna kaina $21300.

Rusholme Rd. - College 
$6.000 Įmokėti (gal užteks $5.000), 
8 kambariai per du augštus, mūri
nis, geru plytų namas su garažu, 2 
virtuvės, ekstra kambarys rūsyje, 
kvadratinis planas, gražūs dideli 
kambariai, viena skola balansui 10 
metų, pirmą kartą parduodamas, 
200’ sklypas.

Oakwood - St. Clair
$5.000 Įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūro namas su garažu, vandeniu 
alyva apšildomas, 2 modernios vir
tuvės. Viena skola balansui 10 me
tų lengvi mokėjimai.

Bloor - Indian Grove 
$29.000 pilna kaina, 12 kambarių 
atskiras mūrinis namas su privačiu 
Įvažiavimu ir garažu, didelis kie
mas, vandeniu alyva apšildomas, 5 
kambariai pirmam augšte. 3 vonios, 
3 virtuvės, ekstra kambarys rūsyje 
su išėjimu Į garažą. Namas labai 
geram stovy. Dideli kambariai, vi
sai arti Bloor.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 
Namų telef. LE. 6-1410

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.
ONTARIO SVEIKATOS DEPARTAMENTAS
Parlamento Rūmai, Toronto, Ont. Honourable Matthew B. Dymond, M.D. C.M.. Ministeris.
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ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

siuvėjas
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-5454 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

WALLY’S GARAGE
PERSIKĖLE iš 5 Robert St. i NAUJAS PATALPAS

726 Lansdowne Ave. Tel. LE. 3-0631 
(Tarp Bloor ir Dupont)

Visi mašinų remonto darbai lietuviams atliekami PIGIAU 
lietuviškame WALLY’S GARAGE. Sav. VI. Tarvydas.

Automatinė transmisija pigiomis kainomis, išorės taisymas (Body 
repair), dažymas ir visi kiti taisymo darbai atliekami sąžiningai. 

Darbas garantuotas.
725 Lansdown Ave. Tel.: darbe LE. 3-0631, namuose RO. 3-2445

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. W., tel. LE. 4-9211

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamen
tų ir bumų. Duodamos 5% paskolos perkantiems namus. Įvairiais 
reikalais kreipkitės i šiuos mūsų agentus:

Bloor - Beresford
$6.000 Įmokėti, atskiras mūro dukp- 
lėksas, t garažai, arti prie Bloor. 
Kaina $20.000.

* Bloor - Delaware
$3.900 Įmokėti, mūro, 8 kambarių, 
mod. virtuvė, du garažai. $16300. 
Skubiai parduodamas.

Durie - Colbeck
$8.000 įmokėti, atskiras gražių ply
tų ligi stogo, viduje naujas tinkas, 
rūsys baigtas, 2 augštų, 8 kamb. 
Gražus didelis kiemas, platus įva
žiavimas. Kaina $22.000.

Tarp College ir Bloor - Gladstone 
$6.000 įmokėti, atskiras 2 augštų 
mūro, 7 kamb., mod. virtuvė, rūsys 
baigtas, vand apšild., 2 garažai, 10 
pėdų privatus šoninis įvažiavimas. 
Kaina $20.900.

Bathurst • Glencairn
S2.000 įmokėti, atskiras, mūro. 5 
kamb. bangaliukas, prie gero su
sisiekimo ir geram rajone. Kaina 
$13.000.

■m 27 kelias ir Bradford
36. akrai dirbamos žemės prie pat 
miestelio ir šalia geležinkelio sto
ties, trobesių nėra. Kaina $5.000 
grynais, $7.000 išsūnokėjimuL
& 25 kelias - Milton

•**  • W • . « • -«■65, akrai geros žemės, trobesiai ne 
pūtgeriausi. Kaina $8.900.

35 mylios nuo Toronto į šiaurę 
prie, geriausio susisiekimo. 5 akrai 
irjįeri visi trobesiai. Kaina $6.500. 

Jane • Annette
$t£00 įmokėti, 6 kambarių, mūro 
atskiras, garažas. Kaina $9.900.

J. KUDABA
Namų teL RU. 3-2105
Kreipkitės visais reikalais į EXTRA REALTY LTD. 

Čia rasite ekstra sąžiningą patamavhną.

• Tel. RO. 2-8255
Baby PeūU Rd.

Atskiras — 6 kambariai 
$25M įmokėti, rupių plytų, labai 
gerame stovyje, su dviem virtuvėm, 
vandeniu šildomas. Privatus įvažia
vimas. Pilna kaina $16300.

High Part Ave. - Blear
8 kambariai — atskiras 

S163M, mūrinis, naujai išremon- 
tuotas namas, labai gražioje vieto
je, 3 virtuvės, vandeniu alyva šil
domas. Geras morgičius.

Runnymede Rd. - Bloor 
8 kambariai — atskiras 

$16300, mūrinis, netoli susisieki
mo ir mokyklų, gražioje gatvėje, 
2-jų augštų, vandeniu alyva šildo
mas, šoninis Įvažiavimas, garažas.

Windermere Rd. - Bloor 
Dupleksas — 8 kambariai 

$21300, mūrinis, atskiras, visai ne
toli Bloor gatvės, 2 atskiri butai, 
priedo recreation kambarys rūsyje. 
Naujas apšildymas, platus Įvažiavi
mas.

Swansea - Pallisades 
4 atskiri butai — 15 kambarių 

$33.000, mūrinis, labai gerame sto
vyje namas, moderniškai įrengtas, 
keturiom šeimom su atskirais Įėji
mais, 4 moderniškos prausyklos. 
Labai gražioje vietoje iš kur matyti 
Higr Park ir Granadier Pond.

Swansea - Ellis Pk. Rd.
Bungalow — 5 kambariai 

$17300, akmeninis priekis su šalia 
pristatytu garažu, vandeniu apšil
domas, 7 metų senumo. 70 pėdų pla
tumo sklypas. Labai geras pirkinys.

Islington - Bloor
$15300, 6 kambariai ir recreation 
kambarys rūsyje, 8 metų senumo, 
labai gerame stovyje, privatus Įva
žiavimas ir garažas.

Islington Ave. - Six Points 
Bungalow — Split level 

$18300, 4 metų senumo, arti susi
siekimo, labai dideli kambariai, mo
demiška virtuvė, 2 prausyklos, di
delis sklypas.

S. KĖKŠTAS
2336 BLOOR ST. W.

įstaigos tel. RO. 2-8255 
Namų teL BE. 3-1372

i

3 kamb. vasarnamis, % ataro žemės 
prie upės. Kaina $3300.
6 kamb. vasarnamis, pilnai įrengtas, 
arti vandens. $4350.
65 akrai žemės, vasarnamis, 1300 
pėdų upės, miškas. $6300.
100 akrų žemės, gyvenamas namas, 
arti asfaltuoto kelio. $8.500.
75 akrai, tinka daržovių auginimui, 
pastatai. $12300.
123 akrai, pilni ūkio trobesiai, miš
kas, arti miesto. $16.000.
250 akrų prie upės kranto, 2 keliai, 
geros daržinės. $20.000.
30 akrų ant pagrindinio kelio, ap
link vyksta statyba. $22300.
200 akru, 3 keliai, upelis, miškas, 
daug pastatų. $26300.
40 akrų statybai tinkamos žemės, 
vanduo, kanalizacija. $32.000.
100 akrų, trobesiai, 2 keliai, tinka 
dalinti Į sklypus. $40.000.
50 akrų, kampas, kaimynystėje 
vyksta statyba. Prašo $40.000.
98 akrai, gyvenamas namas, upelis, 
kampinė nuosavybė. $60.000.
Gazolino stotis ir garažas, sankryžo 
je 2 kelių. $27300.
Motelis, 11 unitų, pastovus, geras 
biznis. $70.000.

ST. DARGIS
Telef onsb 

įstaigos LE. 4-9211, buto RO. 6-9683

Seimu sveikatos tarnybos
Ontario provincijoje R.CHOLKAN

X. REAL ESTATE X
Turėtumėte žinoti apie didelį skaičių Ontario pro
vincijos turimų sveikatos tarnybų, kurių tikslas 
yra padėti jums arba jūsų šeimos nariams. Patar
tume šį skelbimą išsikirpti ir laikyti savo infor
macijai.
DANTŲ TARNYBOS
Sveikatos Departamento Dantų Skyriui priklauso

- šios tarnybos:
•Dantų tarnybos Ontario Protinėse Ligoninėse ir 
Centrinė Dantų Laboratorija.

•Geležinkelių vagonų — dantų kabinetų — opera 
vimas Jie aptarnauja mokyklų vaikus tam tik
ruose neorganizuotos teritorijos rajonuose.

•Dantų patarnavimai organizuotų teritorijų vai
kams, teikiant paramą vietinėms sveikatos tar
nyboms.

UŽKREČIAMŲ LIGŲ KONTROLĖ
Tai tvarko Epimiologijos Skyrius, kuris remia 
visas savivaldybes jų pastangose tyrinėjant užkre
čiamų ligų kilmės priežastis.
SVEIKATOS VIENETAI
Sveikatos Vienetai yra miestų bei kaimų savi
valdybių unijos, kurių tikslas parūpinti veikles
nes sveikatos programas bendruomenėms. Šios 
unijos gali susidėti iš valsčių, apskričių arba mies
telių grupių, kartu su savo miestais, šie vienetai 
veikia vietinių Sveikatos Tarybų žinioje, kurie 
paskirĮa Vienetų personalą, susidedantį iš dakta
rų, slaugių, veterinarų, sanitarijos inspektorių bei 
raštininkų.
APLINKUMOS SANITACIJA
šis skyrius administruoja ir teikia patarimus vie- • 
tiniams sveikatos organams, kiek tai liečia maisto 
sanitaciją, pieną ir peno produktus, valgyklas, at
matų pašalinimą, pilsio bet mokyklų sanitaciją, 
kaimų aprūpinkną vandeniu ir kanalizaciją, vabz
džių bei graužikų kontrolę ir kitus sanitacijos 
atvejus.
INFORMACIJA IR REKLAMA
Čia formuojami planai, kaip Ontario gyventojus 
būtų galima geriau supažindinti su jų naudai ski
riamais sveikatos patarnavimais.
PRAMONĖS HIGIENA
Šis skyrius propaguoja sveikatingumą pramonėje. 
Darbdaviai yra skatinami parūpinti medicinos pa
tarnavimus, nukreiptus į bendros sveikatos iš
laikymą.
LABORATORIJOS
Jų darbo didžiuma užima užkrečiamų ligų bakte

SPORTAS
KANADOS LIETUVIŲ STALO 

TENISO PIRMENYBĖS
Praėjusį šeštadienį Toronte šv. Jono 

Kr. parapijos salėje LSK Vytis prave
dė individualines Kanados lietuvių vy
rų ir moterų stalo teniso pirmenybes. 
Pirmenybėse dalyvavo Toronto Vyčio, 
Hamiltono Kovo, Ročesterio Sakalo ir 
nors ir negausiai Toronto Aušros teni
sininkai.

Vyru vienetą vėl laimėjo Vyčio Gvil
dys, palikęs tradicinėje antroje vietoje 
irgi vytietį Nešukaitį. Trečioji vieta 
po atkaklios kovos, bet užtikrintai, ati
teko Kovo Navickui, ketvirtoje vietoje 
liko taip pat kovietis Grajauskas, ku
ris šiose pirmenybėse pateikė daug 
staigmenų paklupdęs ne vieną teniso 
tūzą.

Moterų grupėje matėsi tiktai paki
lusi žaidimo klasė. Atsirado daug jau
nų tenisininkių, kurios netik daug ža
da ateičiai, bet ir dabar jau turi kaiką 
parodyti, čia išskirtinos jaunosios teni
sininkės E. Sabaliauskaitė, L. Janušai- 
tė ir L. Staškevičiūtė. Vieneto varžy
bos liko nebaigtos, tačiau finalistės ir 
likusios laimėtojos liko išaiškintos. Fi- 
nalistėmis tapo vytietės Kasperavičiū
tė ir Sabaliauskaitė. Trečioji vieta ati
teko Sakalo Januškaitei ir ketvirtoji 
Kovo Rickienei.

Kitos pirmenybių pasekmės: vyrų 
dvejetas — 1 vieta Mačiulis (Sakalas) 
-Nešukaitis (Vytis); 2 v. Vaičekaus
kas - Gvildys (abu Vytis); 3 v. Petru- 
šaitis - Grajauskas (abu Kovas) ir 4 v. 
Braziauskas - Navickas (abu Kovas).

Moterų dvejetas: 1 v. Kasperavičiūtė 
-Sabaliauskaitė (abi Vytis); 2 v. Ric- 
kienė (Kovas) - Grybauskienė (Saka
las); 3 v. Jonušaitė - Staškevičiūtė 
(abi Sakalas); 4 v. Stirbytė (Aušra) - 
Prunskytė (Vytis).

Mišrus dvejetas: 1 v. Mačiulis - Ja- 
nušaitė (abu Sakalas); 2 v. Nešukai
tis - Kasperavičiūtė (abu Vytis); 3 v. 
Gvildys - Sabaliauskaitė (abu Vytis); 
4 v. Petrušaitis - Rickienė (abu Kovo).

Visos varžybos buvo pravestos dvie
jų pralaimėjimų sistema ir išviso pir
menybėse dalyvavo 21 tenisininkas.

A. S.
VYČIO ŽINIOS

Krepšininkės netikėtai, bet pelnytai 
pralaimėjo antras Ontario Church pir
menybių rungtynes prieš Niagara Falls 
St Martins 49:70. Po sėkmingo laimė
jimo pas priešininkes tikėtasi dar leng
vesnio laimėjimo savo kieme, tačiau 
pasirodo, kad techniškas žaidėjų pasi
ruošimas šiais laikais, krepšinyje nu
sprendžia laimėjimus. Tai antroji 
meisterystė išsprūdusi iš vytiečių ran
kų. Ikišiol vytietės yra laimėjusios Ka
nados lietuvių ir CYO moterų krepši
nio meisterystes. Šiose rungtynėse lai
dė: Balsienė 18, Dargytė 5, Rutkauskai
tė, Prunskytė 10, Žolpytė, Kasperavi
čiūtė 16.

Stalo tenisininkai — Gvildys. Nešu 
kaitis, Vaičekauskas, Kasperavičiūtė ir 
Sabaliauskaitė praėjusį sekmadienį To
ronte dalyvavo Ontario open pirmeny
bėse. Geriausiai pasirodė trylikametė 
Sabaliauskaitė šį kartą pasiekusi tikrai 
vertingą laimėjimą — moterų B klasės 
meisterystę. Neblogai pasirodė ir Kas
peravičiūtė moterų dvejete, poroje su 
kanadiete, laimėjusi pirmą vietą ir vie
nete iškopusi į finalą. Nešukaitis vyrų

rijų tyrinėjimą. Jų svarbi funkcija yra ir pieno 
bei vandens bakteriologinė kontrolė.
MEDICINOS STATISTIKOS
šis skyrius veikia kaip patariamasis organas vi
siems kitiems departamento skyriams, analizuo
damas duomenis bei planuodamas specialius tyri
nėjimus.
VAIKŲ LOPŠELIŲ SKYRIUS
šis skyrius prižiūri visos provincijos lopšelius, 
kiek tai liečia auklėjimo normas bei gyvenimo 
sąlygas.
VIEŠOSIOS SVEIKATOS SLAUGYMAS
Pagrindinis šio skyriaus uždavinys yra sudominti 
bei padėti vietinėms sveikatos tarnyboms organi
zuojant viešosios sveikatos slaugymo tarnybas.
MOTINOS IR VAIKO SVEIKATA
šis skyrius rūpinasi laukiančių motinų bei kūdi
kių, priešmokyklinio bei mokyklinio amžiaus vai
kų sveikatos reikalais.
DVASIOS SVEIKATA
šis skyrius išlaiko eilę protinių ligoninių, jų tarpe 
ir ligonines-mokyklas protiniai nesveikiems vai
kams.
APSAUGA NUO DŽIOVOS
Ontario provincija yra laiminga, kad vadovaujant 
Apsaugai nuo Džiovos Skyriui, ji yra išvysčiusi 
išsamią džiovos kontrolės programą. Savanoriškų 
grupių išlaikomos sanatorijos veikia visose pro-*  
vincijos dalyse. Prie jų pacientų išlaikymo išlai
dų padengimo labai efektyviai prisideda Ontario 
vyriausybė, kuri taip pat teikia subsidijas ir nau
jų ligoninų statybai.
Kadangi Rentgeno spinduliai medicinos mokslo 
rankose tebėra pats efektyviausias ginklas ligos 
suradimui, vyriausybė visoje provincijoje išlaiko 
kilnojamus peršvietimo vienetus.
REHABILITACIJA
Įsteigus naująjį Rehabilitacijos skyrių, jo veikla 
glaudžiai koordinuojama su kitomis medicinos bei 
giminingomis tarnybomis, kurių reikalingi buvu
sieji džiovos bei proto ligų pacientai.
MAITINIMAS
Tai yra daugiau patariamosios tarnybos departa
mentas. Jo svarbesni veiklos uždaviniai: ruošti 
maitinimo kursus viešosios sveikatos 'slaugėms 
visoje provincijoje ir toki bendruomenės patarna
vimai, kaip patarimai šeimoms, mokyklų sveika
tos priežiūra ir kūdikių klinikos.

silikę londoniškiai Navickas su Braz- 
lausku. Pastarasis vyru B grupėje ir 
varžybose su forais pasiekė pusfina
lius. o C grupėje — ketvirčio finalus. 
Navickas vyrų senior grupėje pasiekė 
pusfinalius ir C grupėje ketvirčio fi
nalus. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Ontario CLB pirmenybių finaluose 

Aušra M. nugalėjo Wellando Holy 
Trinity komandą 37: 27 ir 38:24 ir liko 
naujuoju Ontario Church, lygų mergai
čių Midget klasės čempijonu. Aušra 
M. komandoje žaidė: I. Romanovaitė 
15, 12, R. Bilkytė 13, 24, D. Klimaitė 
9, 2, J. čeponkutė, D. Kudirkaitė, G. 
Dubininkaitė, T. Dubininkaitė, M. Ro
manovaitė, L. Leveckytė. A. Dunde- 
raitė. Komandai vadovavo P. Vysku- 
paitis, globojo — J. Bilkis.

Praėjusį trečiadienį CYO bankete 
Aušra M. žaidėjos buvo apdovanotos 
individualinėm Taurėm bei čempijo- 
nių ženkliukais. I. Romanovaitė antru 
kartu yra išrinkta geriausia CYO ly
gos Midget klasės žaidėja ir sykiu yra 
geriausia metikė. J. Gataveckaitė — 
CYO Juvenile klasės geriausia metikė.

Kanados Sporto Apygardos krepši
nio mergaičių A pirmenybių rungty
nėse Aušra nugalėjo Ročesterio Sakalą 
40:30. Žaidė: G. Uogintaitė 13, D. 
Simonaitytė 2, J. Gataveckaitė 10, E. 
Juozaitytė, J. čeponkutė, R. Bilkytė 
2, A. Sapijonytė 2, A. Grigaitė 5. Auš
ros mergaitės liko trečiu kartu iš eilės 
KSA čempijonėmis.

Draugiškose rungtynėse Aušra J u v. 
nugalėjo Aušrą M. 82:28.

ŠĮ antradieni treniruotės vyks įpras
tu laiku, gi ketvirtadienį nuo 1 vai. 
p.p. iki 7 v.v. Yra numatyta keletą 
draugiškų rungtynių berniukų ir mer
gaičių komandoms.. ,

ROČESTERIO SAKALO 
SPORTININKAI TORONTE

Praėjusį savaitgalį LSK Vyčio 
kviesti Toronte atsilankė Ročesterio 
Sakalo sportininkai, kurie čia šeštadie
nį dalyvavo stalo teniso pirmenybėse, 
žaidė draugiškas krepšinio ir tinklinio 
rungtynes su Vyčio mergaitėmis, o 
sekmadeinį dar žaidė mergaičių krep
šinio rungtynes su aušrietėmis.

Krepšinio rungtynes tarp Vyčio ir 
Sakalo krepšininkių užtikrintai laimė
jo sakalietės pasekme 36:16. Vytie
tės be kelių pajėgesnių žaidikių nesu
gebėjo rimčiau pasipriešinti fiziniai 
stipresnėms ir geriau žaidžiančioms sa- 
kalietėms. Sakalo komandoje išskirti
na buvo L. Jonuškaitė sukrovusi pusė 
komandos taškų — 16. Už Sakalą dar 
žaidė: Chromanskytė, šlapelytė 4, D. 
Jonušaitė 10, Staškevičiūtė 3, Norku
tė, Vosyliūtė 1, Morkūnaitė. Vytietės: 
V. žolpytė 2, Jonynaitė 10, Bilkštytė, 
Supronaitė 2, Z. žolpytė, Kruminaitė, 
Renkauskaitė 2, čirvinskaitė.

Tinklinyje kova buvo šiek tiek ly
gesnė, tačiau ir čia sakalietės tapo lai
mėtojomis. Rungtynių pasekmė 2:0 
(15:13, 15:10). žaidė tos pačios žai
dėjos.

« Rungtynių pertraukoje žiūrovai bu
vo supažindinti su abiejų komandų 
žaidėjomis, o Sakalo sportininkės klu- 

pa-

vo pasveikintos Įteikiant gėlių. Vaka
re svečiai atsilankė ta proga suruošto
je arbatėlėje.

Vytiečiai džiaugiasi užmezgę drau
giškus sportinius ryšius su Ročesterio 

sportininkais ir tikisi, kad jie nenu 
trūks. Rudeniop vytiečiai yra pasižadė 
ję aplankyti RočesterĮ. Jauniesiem; 
Sakalo sportininkams ir jų energingai! 
pirm. K. Mačiuliui linkime geriausio; 
sėkmės lietuviškojo sporto kely!

A. S.

KOVO ŽINIOS 
Linksmų šv. Velykų visiems Ka
nados lietuviams sportininkams 
linki HLSK Kovas.
Išrinktoji Kovo valdyba pareigomis 

pasiskirstė: pirm. K. Stanaitis, ižd. J 
Bulionis, sekret. K. Baronas, pareng 
vadovas J. Giedraitis, narys S. Valevi
čiūtė.

Revizijos komisiją sudaro: V. Su 
batnikaitė ir A. Grajauskas.

S. Amerikos žaidynėms Toronte už 
registruoti 34 sportininkai. Mūsų klu 
bą atstovaus: moterų, jaunių ir jaunu 
čių krepšinio, moterų, vyrų, jaunių ii 
jaunučių stalo tenisininkai.

Draugiškos krepšinio rungtynės tarp 
“senių” ir jaunių komandų 
jaunųjų pergale 47:26. K. B.

SPORTAS LIETUVOJE
Sovietu Sąjungos vyru ir moterų 

stalo teniso rinktinės viešėjo Rytų Va 
kietijoje ir sužaidė tarpvalstybines 
rungtynes. Iš lietuvių, vyrų grupėje 
A. Saunoris, moterų grupėje N. Rama 
nauskaitė. Moterys laimėjo rezultatu 
3:0, o vyrai pralaimėjo 4:5. Nusiskun 
džiama, kad trečioji rusų raketė buve 
labai silpna. R. Paškevičius Į rinktinę 
šiuos metu neįeina. Įdomus S. Sąjun 
gos stalo teniso federacijos pirminin 
ko Makarovo pareiškimas: “Mes dar 
nenustojome tikėti R. Paškevičium 
Tačiau viskas priklauso nuo to, jei jis 
bus tvirtos valios, treniruosis, laikysis 
sportinio režimo, tai galės atgauti sa 
vo pozicijas”. Sis pareiškimas puikiai 
pavaizduoja sportinę drausmę Sovietu 
Sąjungoje.

Sovietų Sąjungos A klasės krepšiniu 
pirmenybėse dalyvaujančioms Lietu 
vos komandoms sekasi nepergeriau 
šiai. Kauno Žalgirio vyrai sunkiai nu 
galėjo Leningrado Spartaką 61:60, ii 
pralaimėjo Leningrado Bureviestnikui 
58:59. Kauno PI moterys pralaimėję 
Rygos TTT 54:56. šis Kauno moten; 
pralaimėjimas skaitytinas neblogai 
nes Rygos TTT yra viena pačių pajė 
giausių Sovietų Sąjungos komandų 
Vilniaus Spartako vyrai susitiko * su 
Tbilisio Dinamo ir pralaimėjo 66:90 
Si komanda yra taip pat viena, iš pir 
menybių favoritų. Joje žaidžia du Sov 
rinktinės žaidikai ir komandos ūgis 
yra nepaprastai augštas. Geriausią ga 
limybę iškopti savo grupėje į finalus 
turi Kauno Žalgirio vyrai, kurijų gru 
pėje nėra pačių pajėgiausių S. Sąjun 
gos komandų. Tačiau ligšiolinis žalgi 
riečių žaidimas teduoda labai 
vilčių patekti Į finalus.

Bukareštas. — Pertvarkyta Ru 
munijos valdžia. Atsisakyta ligšio 
linio sovietinio stiliaus prezidiu 
mo kaip vyriausio vykdomosioj 
valdžios organo. Vieton jo suda 
ryta 17-os asmenų valstybės tary 
ba. Jos pirmininku ir tuo būdu 
valstybės galva išrinktas G 
Gbeorgiu-Dej.

Montreaiis. — Taksi šoferiu 
profsąjunga antrą kartą organize 
vo streiką, bet nepavyko. Iš 1.80C

527 Bloor St. W Tel. LE.; 2-4404
r

Perkant ar parduodant betkokį nekilnojamą turtą, kreipkitės 
j šią gerai žinomą firmą.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, Įvairaus dydžio apar
tamentų, biznių, farmų sklypų etc. 
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
DUNDAS — DUFFERIN
$800 įmokėti ir vienas morgičius ba
lansui, 6 kamb. namas, 2 mod. vir
tuvės, naujos kietmedžio grindys, 
garažas, tuojau galima užimti, pi
giau negu nuoma.
BLOOR — ISLINGTON
$2.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras 
naujas mūrinis namas, kvadratinis 

ti Bloor, 10 metų skola.
BABY POINT ’
$2300 Įmokėti, keletas metu senu
mo, 6 kamb. mūrinis namas, priva
tus Įvažiavimas, kilimai, 20 metų 
skola iš 5%, greitas užėmimas, šei
mininkas pirko biznį.
LIKVIDACINIS POMIRTINIS 
PARDAVIMAS —
14 NAUJŲ DUPLEKSŲ. . .... 
$2.500 - $3.000 Įmokėti, visai nauji, 
mūriniai dupleksai. Kiekvienas bu
tas po 6 kambarius, dvigubas gara
žas su privačiu Įvažiavimu, lengvos 
ir ilgos išsimokėjimo sąlygos, žema 
kaina. Skubus pardavimąs.
BLOOR — QUEBEC AVE.' 
$2.000 Įmokėti, 8 kamb. atskiras - 
mūrinis namas, 2 modernios virtu
vės, kvadratinis planas, arti Bloor.
RUNNYMEDE — BLOOR
$3.500 įmokėti, 6 kamb. atskiras 
gražus mūrinis namas, kvadratinis 
planas, vand. alyvos šildymas, gara
žas su privačiu įvažiavimu, gražus 
didžiulis kiemas.
ST. CLAIR — BATHURST
$5.000 įmokėti ir vienas morgičius 
balansui lūčiai metų, 9 kamb. per 
du augštus, puikus atskiras mūrinis 
namas, kvadratinis planas, vand. 
alyvos šildymas, 2 modernios virtu
vės, recreation kamb., garažas, arti 
St. Clair, žema kaina, skubus par
davimas.
INDIAN RD. — BLOOR
$7.000 Įmokėti, 10 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
2 vonios, 2 mod. virtuvės, alyvos 
šildymas, vieta garažui.
SWANSEA
$7.000 Įmokėti, 6 metų senumo pui
kus centre hall plano, 2 miegamų
jų jnūrinis bungalas. pusiau baig
tas kamb. rūsyje, garažas su priva
čiu Įvažiavimu, 18 metų atviras 
morgičius, šeimininkas pirko biznį.

P. KERBERIS
Darbo telefonas LE. 2-4404 
Namų telefonas LE. 5-1584

PASITEIRAUKITE DĖL ]----------------------
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

Knygvedyba ir 
income Tax 
užpildymas 

verslininkams.
Tel. HU. 5-6121 ir HU. 3-9187.

international

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE. 5-5556 ir LE. 2-5461 

3261 DUNDAS ST. W. 
Tel. RO. 6-9541

Teorijos pamokos veltui.

A. J. MORKIS 
Real Estate & Mortgage Broker
1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.)

Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450
Namų telefonas BE. 3-5996

Swansea (Kingsway S.) 
$3.000 Įmok., naujas atskiras, dvie
jų augštų, 8 kamb., 2 mod. virtuvės, 
2 vonios kamb. keturių dalių; vand. 
alyva šildomas; geros kokybės sta
tyba ir medžiagos. Didelis kiemas 
su garažu. Kaina tik $21.000.

Bathurst • Queen
Prie kampo, labai vertingas skly
pas; namas 8 kamb., garažas; par 
diToda valdžia už geriausią pasiūly
mą. Pasinaudokite proga, yra vil
čių pigiai pirkti.

Bellwoods • Dundas ' 
$3.000 įmok., atskiras, 6 kambarių; 
dvi didelės m<xT virtuvės; kietme
džio grindys. dideli ir šviesūs kam
bariai, alyva šildomas, veranda. 3 
garažai, did. sklypas. Gauna augš- 
Las nuomas. Kaina virš $13.000.'

Bloor - Beresford 
$3.000 įmok., atskiras, dviejų augš
tų, 7 dideli kambariai, moderni vir
tuvė, vandeniu alyva šildomas, ga
ražas. Kaina $17300.
Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, kotelių, motelių Įvairiose ‘ 
vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. Taip pat 

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

BABY POINT RAJONE
$20.500 prašoma kaina už gražų 5 
kambarių bungalow su 3 kambarių 
butu rėsyje. Vandens alyvos šildy
mas. Didelis kiemas. Garažas su pri
vačiu įvažiavimu. Vertas dėmesio 
pirkinys.
ANNETTE — JANE RAJONE 
$2.500 įmokėti, Atskiras mūrinis 
namas, 8 kambariai per 2 augštus, 
vandens alyvos šildymas. Gražus 
kiemas. Garažas. Greitas užėmimas. 
Pilna kaina tik $16.900.. •„
BLOOR — INDIAN ROAD
$3.000 įmokėti už atskirą mūrinį še
šių kambarių namą. Vandens aly
vos šildymas. Dvi modernios virtu
vės. Garažas ir šoninis. įvažiavimas. 
Recreation kambarys rūsyje. Prašo
ma kaina $19.000. Nepraleiskit pro
gos.'f \ <
HIGH PARK AVE. • BLOOR
$2.000 Įmokėti, viena -atvira skola 
balansui. Atskiras, gero mūro, aš- 
tuonių kambarių namas. Dvi ultra 
modernios virtuvėm. Prašoma Yai- 
na $16.900. Turi būti skubiai par
duotas. -į' ...
BLOOR - KENNEDY AVE.
Atskiras 8 kambarių namas, 2 vir
tuvės ir 2 vonios, dvigubas garažas 
ir labai platus šoninis įvažiavimas, 
pilna kaina $23.900.
HIGH PARK RAJONE
$3.500 Įmokėti, gražus 6 kambarių 
atskiras mūrinis namas, vandens 
alyva šildymas, garažas su. privačiu 
Įvažiavimu, didelis 150’ kiemas. Na
mas be skolų. Prašoma kaina' 
$19.500. turi būti skubiai parduo
tas. nepraleiskite progos! ' ••
HIGH PARK RAJONE
$23.000 pilna kaina už gražų mūri
nį 8 kambarių namą. Dvi ipodernios 
virtuvės. Recreation kambarys rūsy
je su baru plius 3 gabalu prausyk
la. Dvigubas garažas ir privatus Įva
žiavimas. Atviras 6% morgičius. 
Turi būti skubiai parduotas.

DUNDAS - KEELE
Baldų krautuvė skubiam pardavi
mui. 12 metu tas pats savininkas. 
Visos prekės - baldai S9.000 vertės 
ir biznis tik $10.000 pilna kaina. 
Reta proga.

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165 
KITŲ NUOSAVYBIŲ.

Dažai ir sienoms 
popieris!

Vaikas, šepečiai, terpentinas.
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W. 
TeL EM. 4-2715, Toronto, Ont

100% garantuotas 
investavimas.

Jūs gausite bonus ir gerą nuošimtį, 
jei savo pinigus investuosite i mor
gičius. Mes turime pasirinkimą pir
mų ir antru morgičių, kurių mo
kėjimas yra pilnai garantuotas.
Dėl infornjącijos apie morgičius 

skambinkite
B. SERGAUTIS,

EXTRA Realty Ltd.
MORTGAGE BROKER

Tel. LE. 4-9211

Viščiukų - kiaušinių f arm a 
$5.000 įmok., modemus vištininkas, 
7 kamb. medinis gyvenamas namas; 
garažas. 5 akrai daržovėms auginti 
žemės; apie 3.000 vištų; savaitinės 
pajamos virš $300; tik 34 mylios 
nuo Toronto, prie 11 plento ir New- 
markefo. Labai gera proga verstis 
savistoviai ir kasdien gauti pelnin
gas pajamas. Kaina tik $18.000.

Tabako farma 
$10.000. įmok., 125 akrai, 35 akrų 
sėjos; visa gera žemė: geri trobe
siai ir įrankiai; 6 kilnos alyva šild. 
Už tabaką pernai gavo $23.000. Kai
na $65.000.___ > ,v.
' *' Pajamų namas High Vark 

$10.000 įmokėti, atskiras. 18 kamb., 
įas. leng-6 virtuvės; 

‘ vai išnuomojaamas: 3 garažai; didelis 
kiemą*.-  namas apšildomas .vand. 
alyva. Labai gražus namas ir gera
me rajone be morgičių.

Dufferin - Rogers 
$900 įmokėti, atskiras namas.
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$1.566 Įnaak , 6 kamb., mūr., 2 virt., 
kietmedžio grindys, naujas alyvos 
šild., šoninis įvaž., garažas. Vienas 
morgičius išmokėti. Prašo $14.500.

virtuvė, gražus .kiemas, garažas su 
plačiu įvaž. Verta pamatyti.

Dundas - Quebec 
$2^566 įmok-, mūr. namas. Krautuvė 
(šiuo metu moterų rūbų pard.) ir 5 
kamb. butas. Tinkama betkokiam 
bizniui. Geras biznio rajonas, 6Vz 
% atviras ilgas morg. išmok. Prašo 
tik $15.000. Pasiteiraukit.

Jane - SL Marks Rd.
$3.000 įmok., 6 did. kamb., mūr., 
rupių pi., atsk., kvadr. planas. Tin
ka vienai ar dviem šeimom. Labai 
gražus ir švarus iš lauko ir vidaus. 
Verta pamatyti. Priv. įvaž. ir mūr. 
garažas

, Jane - SL Clair *

monto dirbtuvė, mūrinis did. pasta
tas (Car Body & repair garage) * 
su visais įrengimais. Labai geras 
biznis. Garažo dydis 50x150. Pard. 
dėl ligos. Vertas dėmelio pirkinys. 
Pamatykit

S. JOKŪBAITIS
PARŪPINU MORGIČIUS REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Telef. RO. 6-9241. Namų RO-. 64)417

Collingwood, Wasagos, Stayner
vasarnamių, garažu, ivairiu bizniu ir LL 

V. (Vie) BUTRIMAS 
Dėl informacijų rašykite: BOX 83, COLLINGWOOD, ONT. 
G. D. HUNT REAL ESTATE

Įstaigos:
128 Hurontario SL
Collingwood, Ont.

TeL 1516

TAUPYK IR
SKOLINKIS

Toronto Lietuvių Kredito 
Kooperatyve "PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai

1129 DUNDAS STREĘT WEST, 
Toronto 3, Ontario.
Telefonas LE. 2-8723.

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima tik-8%. 
Už paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir invalidumo atveju 

apdraustos. ?,• Visų narių gyvybė apdrausta santaupų .dydyje.
DARBO VALANDOS: pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 
1 vai. p.p. ir vakarais nuo 530 ligi 9 vai. vak.; antradieniais nuo 10 vai. ry
to ligi 1 vai. p.p. ir vakare nuo 7 vai. ligi 9 vai. v.; trečiadieniais ir ket

virtadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 1 vai. p.p.

PLUMBING and HEATING
J. Lisauskas, valdžios pripažintas plomberis, Įrengia naujus ir 
taiso senus plumbing dailius, vandens apšildymą alyva, Įstato 

naujus ir remontuoja senus pečius.
Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

DUFF ERIN RADIO and TV 
j SALES AND SERVICE -

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
lempos ir ba tarė jos. Prityręs specialistas su ilga praktika, 

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

A. F. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-913G 

(prie Dufferin)
Visu rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo*

Sav. Ant. Paškevičius

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS. 
Skambinkite LE. 1-6455, LE. 3-4912.

vyriškų ir Qinvntac
MOTERIŠKŲ ROBŲ 31U Y V J CtCV

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 

Augščiausios klasės darbas, žemos kainos. 
1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO.

Telefonas LE. 1-1432.

Taisau televizijas, namų ir auto radio.'
Raštu garantuojamas darbas ir dalys. A. GRYBAS.

Tel. LE. 2-7284

NAUJAMF MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL. MOTORS

lankstymų ištaisymus, dažymą, priekinių rotų sureguliavimą ir bolonsavtmą su 
goriausiomis BEAR mašinomis, outomotiškos ir stondortines greičių dėžes, 
stabdžių Įuostų pakeitimus — nuo $18.00.

Toip pat turima padangų, baterijų Ir kitų auto reikmenų.
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandas. Lietuviams duodama nuolaida.

$4.006 Įmote., 7 kamb^per du augš
tus. Mūr., atsk., naujas alyvos šild., 
geras išplanavimas. Namas arti 
Bloor. Did. kiemas, garažas. Testa 
mentinis skubus pard. Galima pi
giai nunirkti.

per du augštus, mod. statyba. Did. 
kamb., vand. alyva šild., gražiai 
įrengtas kamb. rūsyje, priv. įvaž., 
garažas.

Bloor - Runnymede 
$5.000 Įmok., gražių plytų, atsk., 7 
kamb. per du augštus, 2 mod. virt,
2 vonios, did. ir labai gražūs kamb. 
Naujas vand. alyva šild. Gražus k. 
rūsyje. Narnąs arti Bloor, garažas.

Bloor • Indian Rd.
$6.000 Įmok., mūr., atsk., 15 kamb., 
4 atskiri apartamentai. 4 kamb. pir
mam augšte. Visas išnuomotas. Van
deniu alyva šild., 4*  vonios ir virt.,
3 garažai. Geras investavimas. (

Bloor - Kennedy 
$12.066 Įmotei 13 kamb., atsk., origi
nalus dupleksas,-gražios pi., 2 at
skiri apšild. vand. alyva.. 2 gara
žai, priv. įvaž., did. kamb., geras, 
išplan. Gali būti 4 butai. Verta- pa
matyti šį gražų namą.

Namų:
VYT. BUTRIMAS 
139 Fourth' SL E. 
Collingwood, Ont.

Tel. 2337

VISU RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
* Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Lietuvis savininkas A. Šimonis.
418 BATHURST S£T. • WA. 1-3225

J. BARAKAŲSKAS 
Elektros 

kontraktorras *
Visų rūšių elektros 

Įrengimai ir pataisymai.
TH KO. 7-9947 

Hamberview Rd., Toronto.

SIFDBUR Y, Ont
; REKOLEKCIJOS, kurias pravedė 
kuo. St. Kuibis, SJ, praėjo labai gra
žiai. Beveik visi galintieji pasinaudoti 
sakramentais aUiko velykinę. Sudbu- 
riškių vaišingumas taip'sužavėjo misi- 
jomerių, kad pasiliko dar trejetą die
nų ir. po rekolekcijų. Šiemet lietuvišką 
kleboniją išlaikė J. M. Kriaučeliūnai, 
A. V. Jaisūnai, V, G. Lumbiai, P. G. 
Petrėnai, V. E. Petrovai, A. I. Raške- 
vičiai. Rekolekcijų užbaigtuvės ir iš
kilmingas misijonieriaus pagerbimas 
buvo pas A. V. Jašiūnus, kur, be sud- 
buriečių, dalyvavo daug svečių iš apy
linkės, o dr. J. Baltrušaitis su ponia 
net iš North Bay. Prie šauniai paruoš
tų vaišių stalo buvo sugiedota “Ilgiau
sių metų” rekolekcijų vedėjui, vaišin
giesiems šeimininkams ir vietos lietu
vių klebonui. A. Jasiūnas padarė vi
siems malonią staigmeną, kai pakvietė 
svečius vaišėms pas “kaimyną”, o tuo

Tėviškės lankytojus prisimenant
Stipraus šalčio storai apmūry

tame lango stikle prapūtus mažą 
properšą, ir sekant sniegu užvers
tą kiemą, auga įtempimas. Kuni
go belaukiant, kaip stiklinė iš
blizgintoje grįčioje, visi kaip ant 
adatų; Rūpestingos moterų akys 
vis dar ką nors ne taip pastebi. 
Tai baltutėlė, vasaros metu prie 

. kūdros išbalinta lininė staltiesė 
ant stalo truputį persikreipusi, vi
sai pirkiai naftalino kvapą tei
kianti, tik iš skrynios išimta, raš
tuota antklodė neužtraukta iki pa- 

lovos kojūgalio. Po trobą ne
vaikščiodamas šeimininkas 

iš įpratimo prieina prie apšalu
sio lango ir, nieko nematydamas, 

, pasikliauja mažuoju, ant suolo už- 
; sirangiusiu sargybiniu.

Pirkioje nuotaika, beveik kaip 
I bažnyčioje. Be reikalo nedrįsta 
niekas net prakalbėti. Mažasis 
sargas protarpiais papučia ledu 

1 besitraukiantį stiklą ir negali ap
siprasti su mintimi kas atsitiks 
su saldainiais, jei kunigo užklaus- 

| tas sumaišys poterių žodžius? Vy
ras jaučia sermėgos kišenėje sto- 

' ra piniginę, kurioje, tarp doku
mentų, yra tvarkingai atskaičiuo
ti penki litai klebonui, po litą var
gonininkui su zakristijonu ir, iš 
smulkių, 20 centų kunigo bernui.

Mergai prišokus prie veidro-
■ džio pakartotinai pažiūrėti, kaip j gyvena, nei, kad geriausias bičiu- 
atrodo naujoji, pirmą kartą užsi- lis, staiga susirgęs.
gobta skarelė, šeimininkė paste
bi, kad plaunant ir ražu šveičiant 
grįčios sienas, kažkaip neišlygin
tas liko Šiluvos Švč. Mergelės pa
veikslas. Kaip galėta taip neap
sižiūrėti? Ji skubiai pripuola, pa- 

Dvasiškis priimamas paprastai, 
be anų laikų pompos. Jis pasirodo 
kaip senas bičiulis ar geras kai
mynas. Jis su visais pasisveikina 
ir, paprašytas, tuojau atsisėda. 
Tėvelis iškalbus, jis daug žino ir 

taiso abrozą ir atsitraukusi patik- įam savos visos bendros proble-
rina.

Vyras pastebi iš palovės išlin
dusi; iki pačių durų nusidriekusį 
naginių apyvarą. Dėl to jis už

pyksta. Pripuola prie kampe sto
vinčios lovos ir staigiu judesiu pa
spiria apyvarą, kad nei ženklo ne
simatytų. Kad jas kur tas bobas! 
Paskui jas taip ir žiūrėk! Kitu at
veju jis būtų skaudžiai apsibaręs, 
bet dabar negalima išsižioti.

Staiga nuo suolo nusirita aky- 
' lusis sargybinis. Jis klykdamas 

praneša, kad kunigėlis jau kieme. 
Sekantį momentą prie lango pri- 

• šoka pats tėvas ir pro atšildytą 
apskritimą pamato į kiemą suva
žiuojant dvejas roges: vienose sė
di storais kailiniais apsivilkęs pa
sipūtęs klebonas su savo vežėju, 
o kitose akiniuotas vargonininkas 
ir zakristijonas.

Svečiams trypiant priemenėje 
ir kratant sniegus nuo vailokuo
tų kojų didysis laukimo nerimas 
pamažu sklaidosi. Pasigirdus bar-

Humoras mokesčių Įstaigoje
— Laimingas, kas gali juoktis 

ir kitus juokinti,—kažkas yra pa
sakęs. Gal dėl to juoko kartais 
pasitaiko ir ten, kur, rodos, jam 
visiškai negalėtų būti vietos, štai, 
kad ir pajamų mokesčių surinki
mo įstaiga Otavoje, atrodytų, la
bai jau rimta įstaiga. Iš ko ten 
daug juoksies, tačiau pasitaiko ir 
tenai gana sąmoningų išdaigų. 
Esą, pernai įstaiga gavusi voką, 
aplipintą visokiomis žymelėmis ir 
šūkiais. Ir ko ten nebuvę. Ir Kalė
dų senelio su barzda žymelė, ir 
užrašas “Neatidaryti ligi Kalė
dų” ir dar visokiausių dalykų ir 
net užrašas “Nuodai!”.

OILS LTD.

IL ROŽAITIS

Atlieku visokius 
elektros darbus 
prie senu ir nauju statybų. 
Patarimai ir apkainavimas 

veltui.
Licenzijuotas elektromonteris 

J. Nocevičius 
Tel. LE. <6075 

tarpu atsidūrėm visi jo paties kruopš
čiu darbu tik prieš rekolekcijas įruoš 
tame erdviame ir gražiame salionėlyje. 
Išleistuves įvyko pas' bendruomenės 
pirm. A. Raškevičių ir pas J. M. Kriau- 
čeliūnus. Svečiui krito į akis dar ir tai, 
kad šiemet lietuvės šeimininkės, pa- 
ruošdamos vaišes, laikėsi lietuviškų 
tradicijų/ į jungdamos ir naujovių.

Judrusis svečias^ be čia minėtųjų, 
aplankė visą eilę ir kitų savo senų pa
žįstamų.

ATSIGAVŽJIMO ŠOKIŲ VAKARAS, 
kurį ruošia KLB apylinkės valdyba, 
įvyks šeštadienį prieš Atvelykį, balan
džio 8 d., visiems žinomoj Frood Rd. 
ukrainiečių salėje. Pradžia 7 vai. vak. 
Šokiams gros geras orkestras ir veiks 
lietuviškas bufetas. Visi Sudburio ir 
apylinkės lietuviai maolniai kviečiami 
apsilankyti ir jaukiai praleisti laiką.

Sudburiškis,

benimuį į duris, tėvas garsiai iš
taria: “Prašom!” Klebonas su sa
vo svita įžengia į vidų, pasako 
“Garbė Jėzui Kristui” ir paima 
iš vargojiininko krapylą. Zakras- 
tijonui, iš buteHo užpylus ant kra- 
pylo švęsto vandens, klebonas kal
ba maldos žodžius, šventina nu
žemintas galvas ir dūmais atsi
duodančią grįčią.

Dabar, suskambėjus telefonui, 
prisipažinti esant namuose — pa
prastas reikalas. “Žinoma! Pra
šom, tėveli! Jūs esat mielas ir 
laukiamas svečias. Aišku, galite 
ateiti'betkuriuo laiku. Kaip jums 
patogiau, mes anksti neiname 
gulti...”

Blogiau yra neturint savojo 
laikraščio ar pereitą sekmadieni 
nenuėjus bažnyčion. Tuomet ži
nia netikėta. Tuo labiau, jeigu nė
ra cento prie dūšios. Atsiliepus 
reikia ką nors pasakyti, reikia tei
sintis ir, žinoma, ką nors sume
luoti. “Gal kaip nors kitą dieną, 
ar net sekančią savaitę galėtumėt 
atidėti, tėveli...”

Net nemalonu, kad taip suktis 
reikia ir vis pagailėjus to nelem
to grašio savam informacijų šal
tiniui, be kurio, kaip be kairės 
rankos. Nei žinai, kas parapijoj 
dedas, nei kaip tautiečiai kitur 

mos. Kas naujo parapijoj, kas ge
ro bendruomenėj ir kaip sekasi 
neįprastas galimybes pradėju
siam tautiečiui... Puodukas ka
vos. pyragaitis ir gal, savos gamy
bos, iš rūsio atnešto, besenstan- 
čio vyno taurelė. O tas laikas 
kaip pabaidytas... Norėtųsi sve
čią ilgiau užlaikyti, kalbėtis, dar 
kurią rūpimą temą užgriebti. Su
žinoti daugiau iš jo, paliesti, ką 
tik baigtą skaityti. įdomią temą 
gvildenantį veikalą ... Bet jam 
metas eiti. Dar yra pora kiemų 
aplankyti.

Kanadietiškas namas ir nuo to
limų Baltijos pasviečių atsibastę 
žmonės palaiminami švęstų van
deniu ir dvasiškis, priėmęs kalė
dą, atsisveikina.

Išlydit svečią, verandoje uždeg
ta šviesa ir gatvės žiburiai apšvie
čia .visą eilę kaimynų automobi
lių bei ant jų besileidžiančias daž- 
nėjančias snaiges...

S. Pranckūnas.

Voką atidarius betgi rasta 
tvarkingiausiai užpildytas mokes
čių mokėtojo blankas ir — rei
kiamai primokėti sumai čekis...

Kitas laiškas buvęs gautas su 
labai originaliu čekiu — išrašy
tu ant... baltinių medžiagos 
skiautės. Gi lydimasis raštelis 
skambėjęs šitaip:

“Gerbiamieji,
Jūs — su savo dideliais mokes

čiais nuplėšiate paskutinius marš
kinius nuo mano nugaros. Tuo at
veju — nieko nebelieka man da
ryti, kaip, simbolizuojant tai, iš
kirpti iš tų marškinių gabalą me
džiagos — ant jo parašyti ir pa
siųsti jums “medžiaginį čekį” ...

Mokesčio įstaiga tą čekį banke 
visdėlto iškeitusi ir pinigus ga
vusi ... Pr. Alšėnas.

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS' 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS 
Te). LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.

Taisomi RADIO IR TV aparatai
peciallsto garantuotai. F. NORVYDAS.

Skambinti bet kada LE. 5*6007

Kvalifikuotas technikas taiso

televizijos ir radio aparatas
TAPE REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS.

Mmisterio Vytauto Gylio atminimui 
pagerbti komitetas praneša

ŠYPSENAS
visuomenės žiniai sekančią finansinę

1. Surinkta aukų pagal aukų 
lapus arba tiesiogiai įnešta 
į Paramos s4ą 1458

2. Surinkta prie įėjimo 1960. 
IV. 3 d. darant minėjimą- 
akademiją

3. Surinkta prie Prisikėlimo 
parapijos bažnyčios 1960. 
VII 10 d.

4. Surinkta Springhursta kop
lyčioje 1980. VII. 17 d.

5. Gauta- iš' Liet; Atstovybės 
Vašingtone

6. Gauta %- iš Paramos kredi
to keperatyvo

$642.75

271,85

8,60

333,00

Viso pajamų $1.294,18
Išlaidas:
1. Turner ir Porter laidojimo

išlaidos $1.033,00
2. Prisikėlimo parapijai už sa

lę minė jimui-akademi jai
3. Spaudiniai, telefonas, pašto 

išlaidos ir kt.
4. J. Dvilaiėhii už laidotuvių 

filmą ir jo apdiibimą
5. Valiutos skirtumas ir ban

ko patarnavimai

175,00

49,85

35,00

Viso išlaidų $1.204.27
Komiteto * kasoje . • $89,91
Pinigai laikomi Paramos kredito ko

operatyve, s-ta 1458.
Individualiai, aukoje:

$100: A; ir M. Dausai;
$75: Prisikėlimo parapija Toronte; 
$55 šv. Jono Kr. parapija Toronte;
Po $50? E. ir J. Jurkevičiai, Savano

rių - kūrėjų Toronto skyrius;
$30: dr. Alf. Zubrys;
$25: V. ir K. Kalendrai;
Po $20: Vyt. Aleksandriūnas 

Bachunas;
$17: B. ir- B. čepauskai;
$16; V. Meilus;

, Po $15: B. Buntinas ir Aug. Kuolas; 
Po $14: J. Strazdas ir J. Dragašius;
Po $12: J. Jankaitis ir P. Ščepavi

čius;
Po $10; Vyt. Balsys, St; Baneiis, Pr. 

Bastys, L. Garbaliauskas,- J. Gustainis,

Skaitytu laiškai
T. Uogintas, atvykęs Kanadon su 

džiova sergančių grupe, buvo nusiųstas 
į sanatoriją Regina mieste, Saskatche- 
vvon prov. Į Tž'redakciją jis kreipėsi 
informacijų. Štai jo laiško ištrauka:

“Mes su žmona į Kanadą atvykome 
šio mėnesio 10 d. dėka Pabėgėlių metų 
proga Kanados vyriausybės priimto li
goniams įsileisti įstatymo, žmoną ap
gyvendino Reginos mieste, o mane pa
talpino į sanatoriją. Per tą trumpą lai
ką teko sutikti ukrainiečių, lenkų, vo
kiečių ir kitų tautybių, bet lietuvio ne
sutikome nė vieno, o su jais sueiti Į 
kontaktą norėtųsi, todėl ir kreipiuosi į 
Jus prašydamas prisiųsti čia gyvenan
čių lietuvių adresus. Tikėdamasis grei
tu laiku sulaukti Jūsų redaguojamą 
laikraštį bei prašytas informacijas lie
ku su geriausiais linkėjimais ir gilia 
pagarba. Titas Uogintas”.

Gatiffia priartėti...
(Atkelta iš 3 psL) 

bėti bimbiškai ar mizariškai, ar
ba jį, kad ir nenorom (net privers
tas!) Lietuvos rašytojas sukriti
kuos į nieką. Reikia nepamiršti 
vieno Lenino principo: “Neutra
lių nėra! Yra arba su mumis, ar
ba prieš”. Štai iš tų, save skaitan
čių neutraliais, bolševikai nori 
pagal galimybes kuo daugiau at
sirinkti sau, na, o' kurie nepasi
duos, tie jau, aišku, liks “prieš”.

Galbūt’su tokiais išvedžiojimais 
ne visi sutiks; Patyrimo bendra
darbiaujant Rytams su Vakarais 
aš neturiu, tik pareiškiu savo įsi
tikinimą, gerai pažindamas sovie
tinį gyvenimą; O gal yra tokių, 
kurie pasiekė gana gerų rezulta
tų? Tai duokit pavyzdžių!

Pabaigai trumpai norėčiau pa
sakyti, jog bendradarbiavimas su 
Tėvynėje esančiais literatūros ir 
meno darbuotojais pagal oficialiaf 
esančias šio laika galimybes yra 
ribotas, ir jo ribos randasi čia pat 
šalia “Ne^’.

[ Wife Cartage
Baldų pervežimas

miesto, prieinama kaina.
Visi- baldai apdrausti. 

Broliai SODOMAI.

124 GRACE ST., Toronto

TeL LE. 43390

A Kiršonis, J. Preikšaitįs. J. R. Sima
navičius, Vi. Skirgaila, Stančiai, N. ir 
A. Salkauskiai, V. Užupis ir choras 
“Varpas”;

$7: V. ir M. Ahysai;
Po $5: K. Aperavičius, L. Balaišis, 

A. Dailydaitė, J. Danaitis, J. Demikis, 
O. Gailiūnaitė, J. Jonynas, E. Jankutė, 
D. Kaunaitė, dr. J. Kaškelis, A. Merke
lienė, K. Navasaitis, J. Račys, A. Ruz
gienė, St. Simoliūnas, J. Turoosa;

Po $2,50: A. Statulevičius, Br. Sče- 
ponavičius;

Po $2: P. Augustinavičius, P. Dab- 
kus, J. D rasei ka, M. Jakubauskas, St. 
Janavičius, J. Kairienė, J. Kaunaitė, 
A. Krasauskienė, M. Kižienė, Br. Ma- 
rijoėius, A. Matukaitė, y. ir M. Mei
liūnai, Pacevičius, A. Paulauskas, 
Plioplys, A. Račkauskas, H. Stepaitis,
J. Senkus, J. Sungaila, A. šadeikienė, 
J. Sližys, St. Ulbinas, W. V. Ūsas.

Po $1 ir mažesnėmis sumomis, dėl 
vietos stokos laikraštyje, neskelbiame.

Viso surinkta aukų $957,20.
Komitetas skaito, kad savo pagrin

dinį įsipareigojimą, būtent, palaidoti 
a .a. min. V. Gylį visuomenės lėšomis 
yra atlikęs. Tolimesnis komiteto dar, 
bas priklauso grynai nuo visuomenės 
prisidėjimo aukomis.

Todėl mes dar kartą kreipiamės į vi
sus*  tautiečius, jaučiančius pareigą pri
sidėti prie mūsų tautai nusipelniusio 
asmens atminimo įamžinimo siunčiant 
aukas į komiteto s-tą Nr. 1458 Para
ma (Toronto) Credit Union Ltd., 1129 
Dundas St. W., Toronto 3, Ont.

Min. Vyt. Gylio atminimui 
pagerbti komitetas.

Svarsto dipl. atsto
vybių statusą

Diplomatų konferencija prasi
dėjo kovo 2 d. Vienoje. Dalyvauja 
apie 80 valstybių delegatų. Kon
ferencijos tikslas nustatyti tai
sykles, kuriomis atskiruose kraš
tuose gali veikti svetimos diplo
matinės atstovybės. Iki šiol tarp
tautinių konvencijų tuo klausimu 
nebuvo. Buvo laikomasi arba at
skirų susitarimų, arba senų diplo
matinių įpročių. Konferencijoje 
dalyvauja ir sovietinio bloko dele
gatai. Jie, be abejo, stengsis į dis
kusijas įnešti projektus, kuriais 
būtų sudaromi sunkumai egzili- 
nėms atstovybėms. Iš šio požiū
rio konferecnija gali būti įdomi ir 
Pabalti j o sluogsniams. E.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62-RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

W. A. LENCKI,

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Rocla 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

George BEN, B.A.
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W.

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
35 HAYDEN ST., Toronto, 
(arti Bloor ir Yonggatvių)

Telef. įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-0978%

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, ZC JI O 7 T
gyvybės, pensijų ir kt. iitA

ITI3..1 P- Agentūra V<VI B 1 llol> ■ • 49 Cameo Cres., Toronto 9.

GENERAL INSURANCE
Turto draudimas (namai, auto ir 

pan.) visoj Ontario provincijoj.

AL DŪDA

Ar jau miega?
— Labai atsiprašau, Pone, pra

šau įeiti labai tyliai, nes paskaita 
jau senokai prasidėjo, — sako du
rininkas prie salės durų pavėla- - 
vusiam svečiui.

— Ar jau visi miega? — paste
bi tas.

Pirmas pagrindas susipykti * 
. — Kaip tai gali būti? Jūs jau 
treti metai veik kas savaitgalį 
kartu vykstate žuvauti ir visada 
buvote geriausi draugai, o dabar - 
staiga susipykot?

— Matai, pereitą savaitgalį mes 
sugavome pirmą žuvį...

Spausdina tik naujienas
Į redakciją įbėga energingas 

ponas ir priėjęs prie redaktoriaus 
griežtai klausia:

— Ar tiesa, kad tamsta savo 
laikrašty pavadinai mane apga» 
viku?

— Negali būti, — atsako re
daktorius. — Mes spausdiname 
tik naujienas....

Gula su vištom
— Vasarodamas aš visada einu 

gulti kartu su vištom;
— Argi jau taip patogu visą 

naktį tupėti ant laktų?
Logiškas atsakymas

Užsienietis, atvykęs į; Ispaniją 
atostogoms, sutinka kaimietį- jo
jantį ant asilo, tuo tarpu kai jo 
žmona eina pėsčiomis. Nustebin
tas turistas klausia:

— Kodėl gi jūsų žmona eina 
pėsčia?

— Dėl to, kad ji neturi asilo,— 
ramiai atsakė kaimietis.

DANTŲ GYDYTOJA 

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Dr. H Sadauskiene
DANTŲ GYDYTOJA

129 GRENADIER RD. 
-(2-ras namas nuo Roncesval- 

les), Toronto.
Telefonas LE. 1-4259 z

Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi
tarimą). ...

Kabinetas: LE. 4-4451
Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 BLOOR W., Toronto 4;
(į rytus nuo Dųfferin St.)

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

(prie Geoffrey St.)
• TEL. LE. 2-5493
Darbo valandos: kasdien-10^'v.
ryto iki 9 vaL vak.; šeštadie-

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kolba slavų kolbomis.

* 470 COLLEGE ST^ Toronto
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Sv. Jono Kr. parapijos žinios 

•* Didžiosios Savaitės pamaldų 
tvarka:

D. Ketvirtadienį 7.30 vai. vak. 
šv. Mišios, pamokslas, Komunija, 
Švenčiausiojo perkėlimas į šoninį 

'Altorių.
D. Penktadienj 3 vai. p.p. Vieš

paties mirties pamaldos; per jas 
dalinama Komunija.

D. Šeštadienį 7.30 vai. vak. ug
nies, velykinės žvakės ir vandens 
šventinimas; krikšto įžadų atnau
jinimas, šv. Mišios.

Per visas dienas prieš pamaldas 
ir laike jų klausoma išpažinčių.

Velykų pirmą dieną:
- 7 vai. ryto rezurekcija, procesi
ja, šv. Mišios. Dienos metu pamal
dos: 9.30 ir 11 vai. Vėlyvųjų 12 
vai. pamaldų nebus.

— D. Ketvirtadienį organizuo
jama adoracija prie Kristaus kars
to. Kviečiame užsirašyti mergai
tes ir berniukus pas A. Vaišvilie
nę tel. LE, 2-3459 arba zakristi
joje. Prisikėlimo procesijoje da
lyvauja mergaitės ir vaikučių 
choras. Velykų dieną dalinami 
specialiai atspausdinti paveiksliu
kai. Prašome gėlių Kristaus kars
tui papuošti. '

— Praėjusį sekmadienį agape 
buvo užbaigtos savaitę trukusios 
rekolekcijos, kurias pravedė kun. 
Pr. Garšva, MIC. Gerbiamam re
kolekcijų vadovui už rekolekcijų 
pravedimą parapijos nuoširdi pa
dėka. Dėkojame LKM dr-jos par. 
skyriui už agapės parengimą.

— Prašome pranešti ligonius, 
kurie pageidauja atnešti šv. Ko
muniją į namus.

— Tikybos pamokos vaiku
čiams prasidės Atvelykio sekma
dienį. Maloniai prašome gerbia
mus tėvus užregistruoti vaikus 
pirmajai išpažinčiai ir šv. Komu
nijai. Nuo Atvelykio sekmadienio 
tikybos pamokos bus skirtos gry
nai išpažinties pasirengimui.

Sutvirtinimo sakramentui re
gistracija — iki balandžio 15 d. 
Sutvirtinimas bus teikiamas ge
gužės mėnesį.

— Kun. B. Pacevičiui pagerbti 
jubiliejiniai kvietimai gaunami 
abiejų parapijų knygynuose, o 
taip pat šios par. klebonijoje. Ko
miteto nutarimu, kvietimų kai
na $2.50 asmeniui. Pageidauja
ma, kad pakvietimai būtų įsigyti 
galimai greičiau, kad rengėjams 
būtų lengviau orientuotis dėl da
lyvių skaičiaus rengiant vaišes.

— Šiluvos Madonos skulptūra 
jau gauta. Ji bus įmontuota baž
nyčios fronte Velykoms.

— Dėkojame Reginai Piniaus- 
kienei už pasiuvimą du rinkiniu 
liturginių drabužių.

— Už a.a. Mykolo Valadkos vė
lę pamaldos šį trečiadienį 7.30 
vai. vak. Nuoširdi užuojauta ve- 
lionies artimiesiems.

— Balandžio 7 d. 8 vai. rytą šv. 
Mišios už a.a. dr. A. Šapoką. Mi
šias užprašė pp. Rinkūnai.

Prisikėlimo parapijos žinios
Didžiosios Savaitės pamaldų 

tvarka:
x D. Ketvirtadienis. Rytą nei Mi
šių, nei kitų pamaldų nėra. Iškil
mingos Mišios prasideda 7.30 vai. 
Vakare. Išpažinčių klausoma ir 
Komunija dalijama Mišių metu. 
Spečiali rinkliava Kristaus kars
tui ir Velykų altoriui papuošti 
gėlėmis. Po Mišių Švenčiausias iš
statomas viešam garbinimui — 
adoracijai iki 11 vai. nakties.

D. Penktadienis. Rytą pamaldų 
nėra. Adoracijai švenčiausias iš
statomas 12 vai. dieną. Organiza
cijos pradeda klūpėjimą prie 
švenčiausio. Kryžiaus keliai 3 vai. 
p.p. Iškilm. pamaldos 7.30 v. v. 
Išpažinčių klausoma prieš ir per 
pamaldas" Komunija dalijama 
tik per Mišias. Mišių metu daro
ma viena speciali šv. Sosto įsa
kyta rinkliava šv. Žemės švento
vėms išlaikyti, švenčiausias ado
ruojamas iki 11 vai. nakties.

D. šeštadienis. Rytą, nėra jokių 
pamaldų. Viešai adoracijai Šven
čiausias išstatomas 12 vai. die
ną. Organizacijos pradeda klūpė
jimą nustatyta tvarka. Iškilmin
gos D. šeštadienio pamaldos — 
ugnies, velykinės žvakės ir van
dens šventinimas bei krikšto įža
dų atnaujinimas — prasideda 10 
vai. 45 min. vakaro ir jos sujun
giamos su Prisikėlimu, kuris bus 
12 vai. naktį.

Per šias pamaldas bus klauso
ma išpažinčių, jei liks nuo apeigų 
laisvų kunigų. Komunija bus dali
nama per Prisikėlimo Mišias.

D. šeštadienį tikintieji yra at
leisti ir nuo abstinencijos ir nuo 
pasninko.

Velykų sekmadienis
Prisikėlimas — 12 vai. naktį. 

Po Prisikėlimo apeigų Mišios, per 
kurias klausoma išpažinčių ir da
lijama Komunija. Kurie dalyvau
ja Mišiose Velykų naktį, nebetu
ri pareigos dalyvauti Velykų sek
madienį.

Velykų dieną Mišios laikomos 
įprasta sekmadienio tvarka: 8, 9, 
10 ir 11 vai. bažnyčioje ir 11.30 
vai. parapijos salėje. Antrą. Ve
lykų dieną, pirmadienį, Mišios — 
7, 7.30, 8 ir 9 vai. rytą. Antrą Ve
lykų dieną Mišių klausyti parei
gos nėra, nors visi raginami.

— Praėjusį sekmadienį bendra 
Komunija ir agape pasibaigė visą 
savaitę trukusios Prisikėlimo pa
rapijos vyrų rekolekcijos, kuriose 
vyrai dalyvavo labai gausiai; pas
kutiniais rekolekcijų vakarais jų 
skaičius siekė 700. Agapės metu 
didžiulė parapijos salė vyrų nebe- 
talpino, taip kad eilė stalų buvo 
sustatyta net kavinėje. Iškilmingą 
ir valgiais turtingą stalą, vadovau
jant Kat. Mot. draugijai, ruošė 
ir agapės metu tarnavo parapijos 
moterys ir merginos. Ypačiai nuo
taikinga buvo meninė dalis, ku
rioje su solo dainomis labai gra
žiai pasirodė J. Sriubiškienė, mer-

A. t A.
AUGUSTINUI JONAIČIUI mirus;

jo žmonai, dukrelei, broliui ir giminėms 
reiškiu gilią užuojautą

Juozas Žadeikis.

VACIUI NARUŠEVIČIUI ir jo šeimai, 

mirus JO MOTINAI, 

reiškiame gilią užuojautą

Paškauskų šeima.

A. t A.
JUOZUI GIEDRAI mirus,

jo žmonai p. E. Giedrienei gilią užuojautą reiškiame

B. ir V. Gyliai ir šeima.

A. t A.
JUOZUI GIEDRAI mirus,

jo žmonai Elzbietai reiškiu gilią užuojautą

A. Vilkus.

PADĖKA
Mirus mano mylimam vyrui, tėveliui ir broliui A.A. AUGUSTI

NUI JONAIČIUI, reiškiame nuoširdžią padėką visiems lankiusiems jj 
laike ligos ir užjautusiems mus liūdesio valandoje.
j,■ Ypatingai dėkojame klebonui kun. P. Ažubaliui, kun. B. Pace*

Į vičiui, Dr. Pacevičiui ir sol. V. Verikaičiui giedojusiam laike šv. Mišių. 
dr* , Nuoširdžiai dėkojame visiems Toronto, Fort William ir Port 

j Arthur lietuviams atsiuntusiems gėlių, vainikų ar užprašiusiems šv. 
Mišias.

M. Jonaitienė, 
duktė Valė ir brolis Stasys.

ginų duetas — V. Simanavičiūtė 
ir D. Augaitytė — merginų kvar
tetas — prie anksčiau minėtų pri
sidėjo V. Pusvaškytė ir M. Sima
navičiūtė — ir su poetės Gabrie
lės Mistral kūriniais — L. Imbra- 
sienė. Buvo pasakyta gražių kalbų 
ir sveikinimų, nors kaikurių žo
dis būtų rimčiau skambėjęs, jei 
jis iš anksto būtų buvęs geriau ap
galvotas.

— Prisikėlimo parapijos meti
nių rekolekcijų užbaigai paminė
ti praėjusio sekmadienio pavaka
ry bažnyčioje buvo susikaupimo 
valanda ir religinis koncertas, ku
rio metu giedojo Toronto kated
ros Schola Cantorum berniukų ir 
vyrų choras, įspūdingai išpildyda- 
mas Palestrinos, Vittorios, Arka- 
delt, Mozarto ir J. E. Ronan kūri
nius. Padėkos žodį tarė kleb. T. 
Placidas ir palaiminimą švč. Sa
kramentu teikė rekol. ved. T. T. 
Žiūraitis, OP. Koncerto proga 
Prisikėlimo parapija muzikos mo
kyklos vadovui Mods. Ronanui 
įteikė $300 dovaną mokyklos pra
plėtimo darbams paremti.

— Rekolekcijų vedėjui dr. Tėv. 
T. Žiūraičiui, OP, sėkmingai pra- 
vedusiam dvisavaitines parapijos 

1 moterų ir vyrų rekolekcijas, reiš
kiame giliausią padėką. Amžino
sios tiesos, tikėjimo, gyvenimo 
grožis, tautiškumas ir kt. temos 
buvo perteiktos savita ir įdomia 
forma, kuri dėstomus dalykus ne
tik padarė įdomius klausai, bet ir 
geistinus vykdyti.

— Praėjusį sekmadienį uždary
ta muzikos studijoje pusantros 
savaitės trukusi dail. T. Valiaus 
ir skulpt. J. Dagio kūrinių paro
da. Parodą per rekolekcijas ap
lankė daug menu besidominčių 
žmonių. Abiem menininkam esa
me giliai dėkingi.

— Dėvėtų drabužių vajus jau 
baigtas. Be Suvalkų trikampyje ir 
Vokietijos sanatorijose esančių 
lietuvių, drabužiais bus sušelptos 
ir Toronto kolonijos nepasiturin
čios šeimos. Drabužių siuntimas 
bus pradėtas po Velykų, ir jį at
likti maloniai apsiėmė KL Kat. 
Moterų dr-jos Prisikėlimo parap. 
skyrius.

— Praėjusį ketvirtadienį, kovo 
23 d., mirė a.a. Juozas Giedra. Pa
laidotas iš Prisikėlimo parapijos 
šv. Jono kapinėse praėjusį šešta
dienį. Žmonai Elzbietai Giedrie
nei reiškiame giliausią užuojautą.

— Parapijos choro bendros re
peticijos: Did. Ketvirtadienį ir 
Did. Penktadienį-po vakarinių iš
kilmingų pamaldų. Visus čhoris- 
tus maloniai kviečiame repeticijo
se gausiai lankytis, nes baigiamas 
ruošti velykinis repertuaras. Did. 
Ketvirtadienio vakare iškilmių 
metu choras gieda Mišias.

— Per Velykas nebus dėstomos 
nei Pirmos Komunijos, nei kate
chetinės pamokos vaikučiams, nei 
religijos pamokos gimnazistams. 
Jos bus vėl tęsiamos toliau Atve
lykio sekmadienį. Taip pat per 
Velykas nebus vaikų choro repe
ticijos, bet Atvelykio sekmadienį 
ji bus įprastu laiku — 2.30 v. p.p.

Pamaldos evangelikams
Malonės liuteronių bažnyčioje, 

1424 Davenport Rd., švenčių pro
ga bus laikomos šios pamaldos:

Didįjį Penktadienį su šv. Ko
munija 9 vai. 30 min.

Šv. Velykų sekmadienį su šv. 
Komunija 9 vai. 30 min.

Kun. L. Kostizenas.
Dr. Pr. Ancevičius

parašė neilgą straipsnį “The 
Globe and Mail” dieraščiui: “Ca
nada and Yougoslavia”. Dienraš
tis jį paskelbė kovo 25 d. laidoj. 
Autorius, pasinaudodamas Jugo
slavijos užs. r. min. K. Popovic vi
zitu Otavoje kovo 27 ir 28, prime
na Jugoslavijos politiką, telkian
čią neutraliuosius kraštus, kurie 
galėtų daryti raminančios įtakos 
didiesiems kraštams ir tuo suma
žintų tarptautinę įtampą. Jis ci
tuoja E. Kardelj knygą “Socializ
mas ir karas”, kurioj autorius iš
dėsto savo pažiūras į ateities san
tvarką. Esą joje visoms tautoms 
turėtų būti užtikrinta nepriklau
somybė ir laisvė. Kanada, kaip vi
dutinė galybė, nors ir priklausan
ti Vakarų blokui, tačiau domisi 
ryšiais su Jugoslavija, su kuria 
randa interesų bendrumo.

A.a. dr. Valadkos tėvelis
Sekmadienį dr. A. Valadkos šei

ma gavo iš Kauno telegramą, ku
rioje pranešama apie jo tėvelio 
a.a. Mykolo mirtį. Velionis jau il
gesnį laiką iš dalies buvo paraly
žuotas. Savo laiku jis buvo labai 
aktyvus vyrų maldos apaštalavi
mo organizatorius. Jo du sūnūs 
gydytojai ir dukra gyvena Toron
te ir Amerikoje. Velionis mirė tu
rėdamas 73 metus.

Lietuvių Namų valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pirm. S. 
Banelis, I vicepirm. ir sekretorius
K. Dalinda, II vicepirm ir atskai
tomybės vedėjas V. Bačėnas, šėrų 
atskaitomybės vedėja E. Jurkevi
čienė. ūkio vadovas A. Statulevi- 
čius, šėrų vajaus ir finansų telki
mo P. Lelis, kultūros, spaudos ir 
parengimų reikalams A. Bumbu
lis. Naujoji valdyba susipažino su
L. Namų ateities darbais ir nuta
rė paminėti 10 metų sukakti kaip 
galima iškilmingiau. B.

Velykų Bobutė 
atvyksta į Torontą, Prisikėlimo 
par. salę, balandžio 9 d. 3 vai. p.p. 
Programoje: trumpa meninė pro
gramėlė, kurią atliks popietės ir 
darželio mergaitės,, bendri ^žaidi
mai, šokiai bei dainos. Velykė at
važiuos ne viena. Ją lydės du kiš
kučiai, vištytė ir gaidelis, kurie 
veš visiems Toronto lietuvių vai
kams dovanas. Kviečiami visi 
priešmokyklinio ir mokyklinio 
amžiaus vaikai iki 10 metų. Šiai 
vaikų šventei vadovauja Nek. Pr. 
Marijos seserys.

Vilkiukų sueiga
Atvelykio sekmadienį, balan

džio 9 d., 4 vai. p.p. Prisikėlimo 
parapijos muzikos studijoje abie
jų vilkiukų draugovių sueiga. 
Kiekvienas vilkiukas atsineša pats 
numarginęs margutį ir pats pada
ręs inkilėlį. Už gražiausią margu
tį bei inkilėlį bus skiriamos pre
mijos. Be to, visi turi išmokti po 
eilėraštį.

Vilkiukų skyriaus vedėjas.
Toronto Lietuvių Caritas 

praėjusio sekmadienio posėdyje 
pasiskirstė pareigomis ligonių ir 
neturtingųjų lankymui Velykų 
švenčių proga. Taipgi paskirstė 
paramą neturtingiems asmenims 
ar šeimoms, skirdama nemažiau 
$20 šeimai. Ontario ligoninėje 
sergančius ligonius nutarta ap
lankyti D. šeštadienį ir Įfeikti 
kiekvienam didesnės vertės mais
to ir kitokių reikmenų paketėlį. 
Caritas, užjausdamas didelį sa
vo bičiulį dr. A. Valadką ir jo šei
mą, mirus jo tėveliui Lietuvoje, 
už velionį užprašė Mišias.

Praėjusiame “TŽ” nr. įsivėlė 
klaida: vietoje gėlių Caritui $10 
paaukojo ne Žekoniai, bet Adol
fas ir Teklė Sekoniai. A.

Lietuvių kapinėse 
praėjusį šeštadienį palaidotas a.a. 
Juozapas Giedra, 52 metų amž.

Artėjant pavasariui, kapinėse 
pradedami tvarkymo darbai: ap- 
kaupiami kapai, užsilikusių iš žie
mos vainikų nuėmimas, aikščių 
nuvalymas, kapinių taryba malo
niai kviečia visus mirusiųjų arti
muosius stengtis mirusiųjų kapus 
papuošti antkapiais. Ta pačia pro
ga atkreipiamas dėmesys, kad ba
landžio-gegužės mėnesiai yra la
biausiai tinkami iš kitų kapinių 
mirusiųjų perkėlimui į lietuvišką
sias, nes pavasariui prasidėjus bū
tų laiku galima'papuošti gėlėmis. 
Prieš užsakant antkapius, prašo
ma projektus pristatyti kapinių 
tarybai patvirtinti. Kaip jau buvo 
skelbta, lietuvių kapinėse leidžia
ma statyti antkapius. Jų dydis: 3 
pėdų augščio paminklas statomas 
ant pavienio, sklypo, iki 5 pėdų — 
ant dviejų sklypų ir iki 8 pėdų — 
ant trijų ar keturių sklypų. A.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM. 
1-0537.

Maisto siuntiniai 
visada laukiami 

HOUSEHOLD SPECIAL — $39.
44 sv. bendro svorio

500 g. degintos kavos. 10 sv. cuk
raus, 10 sv. kvietinių miltų, 10 
sv. stambiųjų ryžių, 5 sv. rūky
to bekono, 2^4 sv. virimui alie
jaus, Wi sv. rūkyto kumpio. 

Prašyk mūsų kainoraščio 
GRAMERCY - 

DEPT. TZ.
118 East 28 St., Room 906

KLK Kultūros ,dr-jos narių 
visuotinis susirinkimas 

įvyks balandžio 15 d., šeštadienį, 
3 v. p.p. virš “Tėviškės Žiburių -.

Visi nariai prašomi dalyvauti. /
Valdyba. •

Radijo programos “Tėvynės 
prisiminimai” 10 metų sukaktuvi
nis koncertas ir balius įvyks ba
landžio 8 d., Atvelykio šeštadie
nį, Prisikėlimo'parapijos salėje. 
Pradžia 6.30 vai. vak. punktualiai 
— trumpą, akademija, kurioj 
trumpą žodį pasakys PLB V-bos 
pirm. J. Matlionis; po to 15 solis
tų koncertas; solistai — iš įvairių 
Kanados vietovių. Po to, didelis 
balius su paįvairinimais, gera mu
zika ir turtingu bufetu.

Visi maloniai kviečiami ir lau
kiami. “T. prisiminimai”.

Dr. A. Valadka nuo balandžio 
1 d. išvyksta dviem savaitėm atos
togų. Tuo laiku jo kabinetas bus 
uždarytas. .

Nauja pabaltiečių valdyba
Kovo 20 d. įvykusiame Pabal

tiečių Federacijos metiniame su
sirinkime išrinkta nauja valdybat 
S.m. pirmininkavimas teko estui 
H. Kullango. Lietuvių sekcijos 
pirm, išrinktas J. R. Simanavi
čius ir tuo pačiu Federacijos vice- 
pirminiriku, d nariu" inž. E. Čup- 
linskas. ■ * ■ - • *

* - ;

Skulpt R. Mozoliauskas 
suprojektavęs ir amenyje iškalęs 
Šiluvos Marijos skulptūrą šv. Jo
no Kr. bažnyčiai, Velykoms' at
vyksta į Torontą pas savo pusbro
lį mokyt. A. Rinkūną. Jei kas no
rėtų su skulptoriumi susitikti atn- 
kapių reikalu, galima paskambin
ti tel. LE. 5-9397.

Kaltina ateivius
Vietinės darbininkų unijos kal

tina vengrus ateivius už streiko 
ardymą.’ Industrial Wire i and 
Cable Ltd. b-vė, Index Rd., ne
žiūrint streiko, dirba beveik nor
maliai, nes priėmė 55 naujus dar
bininkus, nepriklausančius uni
joms. Jau penki mėnesiai, kaip 80 
darbininkų iš 84 streikuoja, rei
kalaudami*  pakelti atlyginimą 15 
et. Juos remia Darbo Kongresas, 
išmokėdamas kas savaitė $30 ve
dusioms ir $20 nevedusiems dar
bininkams. Ikišiol DK šiam rei
kalui išleido apie $50.000. Darbo 
min. Daley prašomas tarpinin
kauti.

Rašo apie Lietuvą
Ontario katalikų savaitraštis 

“The Canadian Register” kovo 25 
d. laidoj pirmame puslapyje di
delėm raidėm paskelbė ilgoką in
formaciją: “Lietuviai studentai 
raginami sekti aktyvius krikščio
nis”. Joje atpasakojamas stud. A. | 
Jatulio laiškas, paskelbtas laikraš-į 
tyje “Literatūra ir menas”, ku
riame šis Vilniaus un-to studen
tas gina gimtųjų Kaltanėnų mies
telį ir jo tikinčiųjų bendruomenę 
ir komunistinės spaudos puola
mas seseris Lazdinytes. Apie tai 
gana plačiai buvo rašyta “TŽ”. 
Informacijos kilmė pažymėta — 
Berlynas, NC.
JAUNAS LIETUVIS IEŠKO DARBO 
tabako ar gyvulių ūkyje. Rašyti: “Tė
viškės Žiburiai”, 941 Dundas St. W., 
Toronto 3, Ont
Išnuomojamas kambarys ir virtuvė H 
augšte, su visais baldais, netoli Prisi
kėlimo bažnyčios. TeL LE. 3-3045.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomb 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap 
draustas. Važiuojam kas savaitę j Moot 
realj, Londonu, Windsor^, Hamiltonų. 
North Bay, Sudbury ir kitur. ’
30 DEWSON ST. TEL LE.4-1403 

TORONTO

New York 16, New York.
Darbe*  valandos — nuo pirm, iki 

penkt. 9-5.30. šešt. 10-1.
Sekmad. uždaryta.

"Parama" Kredito Kooperatyvas 
kovo mėn. 31 dieną — Didįjį Penktadienį 

bus uždarytos.
VIETON TO KASA DIRBS '

D. KETVIRTADIENĮ — kovo mėn. 30 dieną iš ryto nuo 10 vai. 
ligi 1 vai. po pietų ir vakare nuo 5.30 vai. ligi 9 vai. vakaro. ' 

Valdyba.

408 Roncesvalles Avė. . Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

Mes siunčiame ORO PAŠTU vaistus į 
LIETUVĄ ir kitus Europos kraštus. ’ 

Tik su receptu iš tų kraštų.

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų. paskambinkite, parašykite ar patyą asmeniškai užeikite | MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, rubražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairins FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

ir kt-, juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ. 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
CIGAREČIŲ KARTONAS 9109.
MOTERIŠKOS KOJINES — Nylon seamless — 79 centai.

MONTREAL, Que.
. - D. Savaitės pamaldų tvarka:

i v r. • b" ■ 9 •• - ' '‘j. 1

D. Ketvirtadienis: rytą pamal
dų nebus^.Liturginės apeigos ir 
šv. Mišios nrasidės<8 vai. vak. Po 
šv. Mišių šv. Sakramentas bus iš
statytas adoracijai iki vidurnak
čio. Išpažinčių bus klausoma jau 
valandą prieš pamaldas ir per pa
maldas. Ypatingai D. Savaitės me
tu visi nuoširdžiai kviečiami gau
siai dalyvauti šv. Komunijoje.
. D. Penktadienis:.rytą pamaldų 
nebus. Pagerbti Kristaus kančiai 
3 vai. p.o. bus einami Kryžiaus 
keliai. Liturginės apeigos ir šv. 
Mišios prasidės 8 vai. vak. Po šv. 
Mišių Šv. Sakramentas Aus išsta
tytas adoracijai iki vidurnakčio, 
’snažinčių bus klausoma valandą 
prieš pamaldas ir per pamaldas. 
Tą diena antroji rinkliava skiria
ma šv. Žemės reikalams.

D. Šeštadienis: ryta pamaldų 
nebus. Liturginės apeigos—šven
tinimas ugnies, vandens ir Velykų 
žvakės — prasidės vakare 6 vai. 
Po šių apeigų bus šv. Mišios. Po 
šv. Mišių Šv; Sakramentas bus iš
statytas adoracijaivisą-n^ktį.įš- 
pažinčių < bus klausoma valandą 
prieš pamaldas ir per pamaldas. .

• D. Penktadienis yra sušiiaiky- 
mo nub mėsiškų’ yaigia/bei; pas
ninko diena. Šia'savo auka pa
gerbsime-Kristų Jo-didžioje kan
čioje ant Kryžiaus...

Visos organizacijos nuoširdžiai 
kviečiamos’,• pasikeičiant, dalyvau
ti barbės sargyboje —adoracijoje 
prie Kristaus kalėjimo ir karsto 
D. Ketvirtadienį, Penktadienį ir 
šeštadienį. Registruotis prašoma 
pas kiin, kleboųą.

Pirmoji vaikučių Komunija mū
sų paraoijęjė įvyks Atvelykio sek
madienį, balandžio 9 d., Sumos 
metu. Tėvai registruoja vaikučius 
pas T. Ąranauską jki Velykų. La- 
bai prašome taip, pat padėtįvąiku-

SP. B-VĖS “ŽIBURIAI” 
. ŠĖRININKŲ ŽINIAI 

Už 1960 m. Šerams priklausomi di
videndai (4%), kas pareikš norą atsi
imti, išmokami šun. Kovo mėn. laiko
tarpyje. ‘ A •. G?

Praėjus skelbiamam laikui neatsiim
ti dividendai bus įrašyti-į kiekvieno 
šėrininko asmeninę sąskaitą ir užskai
tyti naujam šėrui.

Bendrovės valdyba.

DR. A. VALADKA
Gydytojas ir chirurgas 

1081 Bloor St. W.
Tel. LE. 1-2933

Kabinetas 
uždarytas 

nuo balandžio 1 d. iki
• ■ * balandžio 16 d.

... • !’ M. /;

čius*paruošti  šiai didžiai valandai. 
Pirmoji vaikučių repeticija, vi
siems būtina, įvyks D. Penktadie
nį, 6 vai. vak.

R nešinsi tuoktis: Edvardas Ju
odaitis. AV parapijos, su Pauli
na Jasmin, Sacre Coeųr parap.
. Lietuviu Akademinis Sambūris 
Montrealyje skiria ketvirta Vinco 
Krėvės literatūrine premiją $500 
už stiriąusią. 1959-1960 metais iš
spausdinta ir dar neoremijuotą 
^rožinės literatūros veikalą. Jury 
komisiia sndajw dr. I. Gražytė, 
M. Aukštaitė. Lietuviu Rašytojų 
Dr-ios .narė. kun. dr. F. Jucevi
čius. KLB Montrealio seimelio 
nreziidumo atstovas. P. Girdžius 
ir A. Kličius. Lietuviu Akademi
nio Sambūrio pirmininkas. Pre
mijos įteikimas numatomas gegu
žės 13 d.- Montrealyje; — --

Šv. Kazimiero parapijos margu
čiu vakarienė ruošiama balandžio 
8 d. Sumanios šeimininkės jau 
planuoja įdomią programą; veiks 
loteri ją, o gražiausi margučiai bus 
’premijuoti.

; - ■*  < i \ • %
- Montrealio ateitininkai kovo 26 

dv minėjo ateitininkijos 50 m. gy- 
Vavnmo'šuk&ktį. šūtnpsvnėtu visi 
dąlyyąvjųsų. vėliavai Po bendros 
šv. Komunijos įvyko iškilmingas 
posėdis ir pietūs.

Lenkijos laivas “Bątory’’ jau 
ketvirti metai plaukioja tarp Gdy- 
nios ir Montrealio. Per 3 pasta
ruosius metus jis turėjo 6 mil. 
dol. pajamų ir pergabeno 35.000 
keleivių. Kovo pabaigoj, “Bato- 
ry” atplaukia Montrealin; kur pa
ims 300 keleivių — rusų išeivių 
ekskursiją,. vykstančią į.Leningra
dą. 1961 m. “Ba tory A numato 9 
kelionės Kanados - Lenkijos lini
joj, kurion įjungs Le Havre uostą 
nraricūzijoj. Ikišiol.jis dažniau 
sustodavo britų uoste Southhamp- 
on, bet. iš ten*  gerokai sumažėjo 

keleivių. “Batory” yra garsus’ so
vietinių šnipų išgabenimu iš Ame
rikos-žemyno ir kitur.

APYSKAITA. — KLB Krašto Val
dyba gavo iš apylinkių: 
Toronto . VII Lietuvių Dienos

50% pelnos .♦ $799,47
Hamiltono solidarumo įnašų

už 1960 m. 202,00
Delhi solid. Įnašų už 1960 m. 100,00

Viso S1.I01.47
Nuoširdžiai dėkojame KLB Krašto 

Valdybos vykdomą darbą remiančioms 
apylinkėms.

Pr. Rudinskas, KLB Kr. V-bos ižd.

DISTRICT ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke St. W. VI 2-8501 
Pasta tai-Žemė-Draudimas-Paskolos 

P. Adamonis RA. 2-2472 
Agentai:

F. Yasutis LA. 2-7879
A. Markevičius CR. 9-9793 
M. Roth RE. 7-9353
E. Kandt WE. 5-5849

Šekit mūsų skelbimus apie paskirus 
objektus NL, TŽ, Star. LaPresse.

---- ———------- ----- ----------
T AU PYK 1 R S KOL I N K IS

; sd vo K rėd ito Koo p e ra ty ve " LITAS"
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR 

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.
Bankas veftia: šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun. Rytais— 

pirmadienį nuo 10-1 vai. ir šeštadieni nuo 10-12 vai. Vakarais — 
. < pirmadieųj,.trečiadienį ir penktadienį nuo 7-8 vai.

■i- ’■ Sekmadieniais Aušros /Vartų parapijos salėję banko patalpose nuo 
1030 - 1 vai. .

Pirm. J/Bęrttotas, AV. 8-3111 • Vedėjas D. Jurki^, PO. 7-4280

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. £1543.
GALLEY RONCESVALLES. J16AO® pilna kaina. 8 kambariai, geroje 
vietoje, vandeniu apšildomas, 2 garažai. $2.500 įmokėti.
DUNDAS — GLADSTONE. B1JOO įmokėti, $10.000 pilna kaina. 6 dideli 
kambariai, modemiška virtuvė, pilnas rūsys, modemiškas apšildymas. Ba
lansas 10 metų, atviras morgičius. į;
DUNDAS — RtTSHOLME. įmokėti, flfjW prašoma kaina. 7 kam
bariai —• 4 kamb. oirmame augšte, aoynaujis, rauniėtų olytų namas. 2 vir- 

(twėa,~ privatus Įvažiavimas, vandeniu alyva apšildomas. Balansas 10 metų 
a^ipį morgičius.
COLLEGE — RUSHOLME. 83.000 Įmokėti, Viso BlOOė. Dnpleksas. 11’ 
kambarių. Vandenie alyva • šildomas, 2 mūriniai garažai, geros morgičių

, .f t -v •
OAĮUtfOUNT — BLOOR. $15.000 Įmokėti. Viso $45JH. 5 buto naujas 
pastatas, privatus- įvažiavhnaa. 4 garažai. Balansas 10 metų morgičius.

• f • • .
Pas mus randasi daur naujai registruotu pardavimų H<<h Park ir Parkdale 

rajonuose. Dėl informacijų skambinkiteT A. GARBENIUI.


