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PRISIKĖLIMO VARPAI TEBŪNIE 
TĖVYNĖS LAISVĖS ŠAUKLIAI!

Varpų 
viltis

- a?

C Pro mano langą Prisikėlimas 
Pasaulio vilti didingai skelbia 
Apsiaubė širdį varpų gaudimas 
Visus nykybės aidus nustelbę.

Putinas

“Tuomet aš mačiau naują dangų ir naują žemę; nes pirmasis 
dangus ir pirmoji žemė nuėjo, ir jūros jau nebebuvo. Aš, Jonas, 
mačiau šventąjį miestą, naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus 
nuo Dievo, prisirengusią, kaip sužieduotinę, papuoštą savo sužie
duotiniui. Aš girdėjau dideli balsą iš sosto tariant: štai Dievo pa
dangtė su žmonėmis, ir jis gyvens su jais; jie bus jo tauta, ir pats 
Dievas bus su jais jų Dievas. Dievas nušluostys nuo jų akių kiek
vieną ašarą; mirties daugiau nebebus, nei dejavimo, nei šauksmo, 
nei skausmo nebebus daugiau; nes kas buvo pirma, išnyko” (Apr. 
21, 1-4). Tai šviesi Dievo miesto vizija. Kristaus Prisikėlimas ir 
visuotinis Prisikėlimas yra du neatidalinami Įvykiai pasaulinėj 
istorijoj.

Prisikėlimo varpai skelbia didingai pasaulio vilti. Jie skel
bia visatos, žmogaus ir žmonijos perkeitimo idėją ir idealą, štai 
kodėl krikščionis, gyvendamas pasaulio viltimi, žvelgia daugiau i 
ateitį, negu į praeitį. Krikščionis — nuolatinis naujų akiračių už
kariautojas, nuolatinis-naujų kūrybos plotų ir galimybių jieško- 
tojas. Krikščionija nuolat veržėsi, veržiasi ir veršis į bekraščius 
buities okeanus.

• • • -
Krikščioniškosios eros pradžioje pasaulio viltį, t.y. visatos, 

žmogaus ir žmonijos perkeitimo idėją ir idealą, bene ryškiausiai 
skelbė šv. Augustinas savo paminkliniame veikale “Dievo Mies
tas” — Civitas Dei.

Karolis Didysis (742-814) sukonsolidavo krikščioniškosios Eu
ropos kūną, kuriam buvo įkvėpta šv. Augustino (354-430) nemir
tinga, fantastiška idėja.

Naujaisiais laikais visatos, žmogaus ir žmonijos perkeitimo 
idėją ir idealą niekas nebus taip puikiai jautęs ir išreiškęs kaip 
-trys rusų ir vienas lietuvių kūrėjas: ---------  — -- ----- —

Tie trys rusų kūrėjai yra: Fiodoras Micįiailoyičius Dostojevs
kis (1821-1881), VI. S. Solovjovas (1853-1900) ir V. I. Ivanov (1866; 
1949). Pastarieji du yra įžymūs Katalikų Bažnyčios konvertitai.

Vladimiras Solovjovas giliai sukrėtė rusų mokslo pasaulį savo 
disertacija apie Vakarų filosofijos krizę ir santykį tarp mokslo ir 
tikėjimo.

Viačeslovas Ivanovas, vadinamas nevainikuotu Petrapilio po
etų karalium, atstovauja rusų kūrybos iškilniam Olimpui. Tai 
vienas šaunių antikinio pasaulio žinovų, meno kritikų ir huma
nizmo švyturių.

• • • ■
O kas gi yra tas lietuvių kūrėjas? — Tai M. K. Čiurlionis 

(1875-1911). šalia Dantės, Gothės, Beethoveno, Adomo Mickevi
čiaus, Dostojevskio jis yra bene vienas kūrybiškiausių europiečių.

Kad yra gilus dvasinis ryšys tarp Viačeslovo Ivanovo, Solov
jovo ir Dostojevskio, netenka abejoti. Bet ar yra koks nors ryšys 
tarp Viačeslovo Ivanovo ir M. K. Čiurlionio? Yra.

Juk tai buvo ne kas kitas kaip tiktai tas pats Viačeslovas Iva
novas, kuris atidengė nuostabų Čiurlionio pasaulį Rusijai, Lietu
vai, pasauliui. Savo straipsnyje, pavadintame “Čiurlionis ir menų 
sintezės problema”, paskelbtame “Apollon” žurnale, nr. 3, 1914, 
jis su neįprastu įžvalgumu, įsijautimu ir gilumu nagrinėja Čiurlio
nio kūrybą. Ir kur Viačeslovas Ivanovas jieško pagrindinio rakto į 
Čiurlionio kūrybos mįslingą pasaulį? O gi paveiksle “Miestas”, 
kurį Ivanovas atskleidžia, analizuoja, aprašo ne kaip paprastą mies
tą, bet kaip Dievo Miestą ;— Civitas Dei. Tai didžioji pasaulio 
viltis ir vizija, kurion rikiuojasi visata visais savo aspektais.

Šv. Tėvo žodis

Žibintas skelbė Prisikėlimą
Prieš daugelį metų, per pirmą

jį tarnybos dešimtmetį, teko būti 
popiežiaus pasiuntiniu Balkanuo
se, tiksliau sakant, Bulgarijoj. 
Tai šalis, pilna tikybinių papro
čių, susijusių su ankstyvu vynuo
gių derliumi. Kai apie visa tai 
Mes pagalvojame, prisimename 
tiek daug mielų žmonių, kuriuos 
ten sutikome ir ikišiol nepamir- 
šome. Mes gyvenom taip arti pa
grindinės Sofijos bažnyčios, kad 
galėjom matyti pirmąjį žibintą, 
išnešamą iš šventoriaus ir skel
biantį Prisikėlimą. Žibintas buvo 
nešamas naktį į Pleven ir Sumens 
ir pakeliui sutinkamas žiūrovų 
grupių. Visur buvo girdėti šauks
mai: “Christos voskres” — Kris
tus prisikėlė, o jų aidai pasiekda
vo Balkanų kalvas.

šią D. šeštadienio valandą ma
loniu jausmu atsimename, kad 
nuo pirmųjų krikščionijos amžių 
iki keturiolikto šimtmečio Prisi
kėlimas būdavo paskelbiamas pa
ties popiežiaus prieš, giedant vi
durnakčio , Mišias. Popiežius, iš
ėjęs iš Laterano, trumpai susto
davo šv. Lauryno koplyčioje, pa
gerbdavo Išganytojo paveikslą ir 
giedodavo tris kartus šiuos žo
džius: “Surrexit Dominus de se- 
pulchro. alleluia” — Viešpats pri
sikėlė iš kapo, aleliuja. Visi at
sakydavo: “Qui pronobis pepen- 
dit in ligno, alleluia" — Kuris už

skelbiama
ANTANAS RAMŪNAS

Matthias Gruenewald. Iš numirusių prisikėlęs Kristus. Detalė iš Isenheimo altoriaus paveikslų.

Tragikas aušra

Kristaus Prisikėlimas ir abejonės ARNOLD LUNN

mus kentėjo ant kryžiaus, aleliu
ja. Dignitoriai išreikšdavo tą pa
čią pagarbą paveikslui ir gaudavo 
popiežiaus taikos pabučiavimą ...

Mylimieji sūnūs, Mūsų darbas 
sieloms, išreikštas žodžiais ir 
apaštalavimo veiksmais, yra Jė
zaus Prisikėlimo liudijimas. Kiek
vieno laikysena krikščioniškojo 
gyvenimo atžvilgiu, į kurį nuolat 
drąsina popiežius, teikia vilčių re
gimąją! krikščionių Bendrijos 
vienybei, siekiančiai apimti toli
miausias žemės ribas ...

Petras per savo įpėdinius tęsia 
savo darbą skelbdamas pasauliui 
Prisikėlimo naujieną. Tie krikš
čionys, kurie tvirtai išpažįsta sa
vo tikėjimą, perkelia jį į socialinį 
gyvenimą. Iš tokio tikėjimo trykš
ta minties ir veiklos srovė. Įsi
tvirtinęs tikėjime, žmogus nieko 
nebijo, besitraukia atgal, nes my
li tiesą, kuri praplečia jo kelią.

Jėzus Kristus pakluso Kalvari
jai — tėn mirė, bet ten ir prisikė
lė. šioje šviesoje krikščionis pri
ima gyvenimo smūgius; skausmas 
ir mirtis, nepasisekimai ir sun
kumai gali ir labai slėgti jo pe
čius. bet niekad negali sužlugdyti 
jo dvasios.

Tad visai natūralu, kad jūs. 
mylimieji sūnūs, atsiliepiate į po
piežiaus sveikinimus Evangelisto 
žodžiais: “Taip. Jis prisikėlė ir 
pasirodė Petrui”.

Šio straipsnio autorius yra 
konvertitas, gimęs Indijoj me
todistų šeimoje. Perėjęs Į 
katalikybę parašė visą eilę 

vertingų knygų.

Nevienam skeptiškai nusiteiku
siam žmogui kelia abejonių vi
siems žinomas įvykis, būtent, 
Kristaus mokinių pakrikimas, jų 
Mokytojui patekus į priešų ran
kas. Ir, tiesa, jie net du kartus 
užmigo tuo metu, kai jiems buvo 
įsakyta budėti. Dar daugiau, jie 
baimingai išbėgiojo, palikdami Jį 
vieną savo didžiausioj nedalioj. 
Tai faktai, kuriuos pateikia evan
gelistai, kuriems nebuvo jokios 
prasmės juos išgalvoti.

Betgi po septynių savaičių tie 
bailūs ir nusiminę vyrai rizikuo
ja kalėjimu, persekiojimais ir net 
mirtimi vardan To. kuriuo jie bu
vo nusivylę ir Jį apleidę. Kaip tad 
tokį staigų psichologišką posūkį 
suprasti?

Yra tik vienintelis aiškinimas, 
kurį mums pateikia šv. Petras: 
“Jėzus, Dievas, atsikėlė, ir mes 
visi esame šio įvykio liudininkai”.

TIKROVĖ AR 
HALIUCINACIJA?

Vadinasi, apaštalai matė prisi
kėlusį Kristų. Daug kas teigia, 
jog tai buvusi haliucinaciia. Bet
gi mums yra žinoma, jog haliuci
nacija negali įvykti ištisai grupei 
žmonių.

Žmonės, kurie priima naiką ar 
tariamai mokslišką šūkį, kaip tie
sos atskleidimą, gali ir “kolekty
vinę haliucinacija” palaikyti mo
tyvu savo asmeninei teorijai pa
grįsti. Betgi tikras mokslininkas 
visados paklaus, ar tokia haliuci
nacija bent kiek turi realaus pa

grindo, ypač šiuo atveju?
Psichiatrai, kurie turėtų turėti 

savo nuomonę, šiuo klausimu yra 
nusiteikę skeptiškai. O normalūs 
žmonės, patekę į nenormalias są
lygas arba nenormalūs— į norma
lias, dažnai patiria pavienių ha
liucinacijų. Tačiau nepateikia jo
kių žinių nei mokslas, nei norma
lių žmonių patirtis, kad kas nors 
ir'kada nors būtų buvęs palies
tas tos pačios kolektyvinės ha
liucinacijos.

NEMALONI 
PATIRTIS

Šiuo klausimu galiu ir aš pa
reikšti savo nuomonę iš savo as
meninės patirties. Prieš daugelį 
metų mano draugas Klaudijus 
Elijotas ir aš išsirengėme ilgai 
ir nejaukiai kelionei į Pirėnėjų 
kalnus, kuriuose prie vieno išky
šulio žuvo vienas mūsų draugų. 
Kadangi mudviem teko iš Londo
no išvykti skubotai ir savo žygį 
pradėti vos tik pasiekus kainų 
papėdę ir dargi nakties metu, tai 
mes dar prieš savo darbo pradžią 
buvome gerokai pavargę. Kiek
vieną kartą, kai mes apeidavom 
kokią nors uolos briauną, mums 
atrodė, jog mes už jos rasime sa
vo mirusi draugą. Bet taip neatsi
tiko. O ilgainiui mums ėmė net 
vaidentis: čia išvysdavom jo kū
ną. ištemptą ant akmens, čia iš
girsdavom kitus mūsų būrio jieš- 
kotojus šaukiant ji jau suradus. O 
maitvanagių skraidymas virš iš
kyšulio sustiprino mūsų iliu
ziją apie mirties siaubą kur nors 
čia nat. nes šie nesimpatiški 
paukščiai ištisas dienas suks ra
tu apie mirusįjį, kol pagaliau iš
drįs jį pulti. Ir šios haliucinacijos 
buvo nuostabiai ryškios savo pasi

rodymo metu, bet, deja, labai 
trumpos: viena sekundė ar dvi, ir 
tikrovė vėl sugrįždavo į sąmonę. 
Ir taip aš nežinau nė vieno atve
jo, kur haliucinacija, ištikusi nor
malius. žmones, be pertraukos 
truktų ištisas valandas.

Bet tarp apaštalų ir jieškotojų 
Pirėnėjų kalnuose esama didžiu
lio skirtumo: mes jieškojome sa
vo draugo su viltimi jį surasti ir 
vis nesėkmingai aplenkdavome tą 
uolą, ant kurios jį ištiko mirtis. 
Gi apaštalai Kristaus nejieškojo 
ir visiškai nesitikėjo Jį kada nors 
išvysti. O Jis pats net dviem at
vejais kaikuriems jų buvo pasiro
dęs ir buvo jų neatpažintas.

Kristaus pasirodymų momentu 
savo mokiniams juose nebuvo nė 
šešėlio nuovargio, dvasinio įtem
pimo ar baimės, kaip anuomet 
mums, bejieškant savo mirusio 
draugo kūno. Po įprasto dienos 
darbo jie susirenka vakarienei, ir 
tarp jų atsiranda Kristus. Ir šita 
“haliucinacija” — Jėzus — laužo 
duoną, valgo keptas žuvis pats ir 
duoda kitiems. Tai dar negirdėta 
“haliucinacijos” rūšis.

Man yra nežinomas nė vienas 
atsitikimas, kad kas būtu buvęs 
bent dalimi paveiktas haliucina
cijos. jei savo pastoviu ir negaty
viu nusistatymu yra jai priešin
gas. šv. Tomas, norėdamas tuo 
akivaizdžiai įsitikinti, darė ban
dymus. kurie šią tiesą patvirtino.

Tariamieji prieštaravimai evan- 
gelijose Kristaus pasirodymų tik
rumo nepaneigia.

“Paprastai žmonių liudijimas 
yra esmėje teisingas”, rašo Palev. 
“nors ir skirtingas savo aplinky
bėmis”. Tai yra faktas, kuri mes 
nuolat pateikiame teismo bylose”. 
Pvz. Paley sumini įvykį, kurį Kla-

Gyvenimas yra labai įvairus — me, ranka pasiekiamame rate, ta- ■ V 
tarytum spalvų spektras. Į jį ga- čiau labai ribotame. Jis pasitenki- S 
Įima žvelgti iš įvairių pusių ir ma- • na tiktai racionaliu žinojimu, ku- 
tyti skirtingus jo aspektus. Jį ga-'ris gyvenimo tragikoje yra bejė- 
lėtume palyginti su spalvingų pa-j gis. yieiuntelis kelias, vedąs žmo- 
veikslu, kuriame spindi varsų, de gų naujoj dimensijom yra tikė- 
riniai, abstraktinių dailininkų pa-! jimo kelias, grįstas dieviškuoju 
naudojami nuotaikoms, žmogaus į Kristaus Apreiškimu. Jis įgali- 
būsenoms, mintims reikšti. Vie-i na pakilti iki tokios augštumos, 
nur tie deriniai vaiskūs, lengvi,! kūrioje yra galima tragikos auš- 
kitur — džiaugsmingi bei opti-' ra arba kančios spindėjimas. Toj 
mistiški, trečiur — sunkūs, mig-; augštumoj tragiką netenka savo 
loti, juodi, mįslingi. Pro juos ver- geluonio, nebėra naikinanti, be- 
žiasi netik praeinamos nuotaikos, prasmė lemtis. Tikėjimo dimen- 
bet ir pati gyvenimo tikrovė įvam sijos šviesa pasiekia žmogaus tra- 
riausiais aspektais. Juose pama- giką, išsklaido juodąjį horizontą 
tome tai, kas dedasi žmogaus gel- ir atidaro kelius prasmėm O ten, 
mėse — individualiose ir kolek- kur matyti prasmė, tragiką nebe- 
tyvinėse. Kai mūsų stebinčiame tenka savo naikinamosios jėgos, 
žvilgsnyje atsispindi giedrioji gy- Jos vieton gimsta kankinio jėga, 
veninio pusė, nekyla joks mįslin- kuri atlaiko netik kasdieninę kan- 
gumas, joks slegiantis klausimas, čia, bet ir mirtį. Tada žmogus 
o tik švelnus džiaugsmo aidas, at- tampa nesunaikinamas. Jis gali 
siliepsiąs į lengvą gyvenimo už- būti kankinamas, persekiojamas, 
kalbinimą. Bet kai į mus prabyla nužudomas, bet negali būti sūnai- 
sunkioji gyvenimo tikrovė, kai kinamas savo dvasiniame pavida- 
užgula smūgiai, kai užgriūva kan- le. Įaugdamas dieviškon dimensi- 
čia, suaidi mumyse didis mįslin- jom jis įauga dieviškon prasmėn 
gumas. Tada kyla gyvenimo pras- ir spindi antgamties viltimi, 
mės ir neprasmės. būties ir ne- • • •
būties klausimai, tada suvirpa Kristaus kančia, mirtis, prisi-
mūsų tragiką, atsitrenkdama į ne- kėlimas- ir yra tas likiminis pro- 
išsprendžiamus klausimus. Juk veržis naujojon plotmėn, kurios 
kai pažiūrime į dramos veikalus, dėka mūsų tragiką tampa didžiai 
pastebime tą sunkiąją gyvenimo prasminga kančia. Įsidėmėtini 
pusę, nerandančią nei atsakymo, yra žodžiai: “Aš esu Prisikėlimas 
nei kelio, nei paguodos. Tokia yra ir gyvenimas; kas tiki mane, net 
pvz. graikų tragedija, tokie yra ir miręs gyvens”. Tai liudijimas, 
ir visų amžių tragedija, kuri ne- kad Kristus yra ta likiminė jung- 
pr^ivėržia pro Ųršta. juodą hori- tis, kurios dėka žmogus pasiekia 
zdntą, dengiatftržmogišką  ją nū tį. • dieviškąją plotinę. Be jos žmogtis 
Tokioj tragikoj atsispindi kilni; lieka vienas su labai ribotu sa- 
žmogaus širdis, kurią nusmaugia vo pajėgumu. Tiesa, nekartą jis 
pikta lemtis ir misiaubia ri"'':J''- bando nu.o jęs ir r.-s i

1

alaus polėkio plotą: pasilieka naujus kelius ir naujas augštu- 
siaubo šešėliai, kurie sulaiko bet- mas. Jis bando įsitvirtinti kolek- 
kokį džiaugsmą. tyvizme, rasti jame savo gyvenį-

, , , mo prasmę, už jį aukotis, tačiau
. ... „ „ . veltui. Kolektyvizmas netik netei-

Tai tragiką be ausros. Tai gv- ja prasmės, netik neveda augš- 
venimo plotme su uždaru hon- tym, bet niveliuoja ir net naiki- 
zontu. Joje plakasi žmogus cia.na savo narįus kaip nenaudingas 
subildamas, čia griūdamas; 9a; skruzdės. Raudonasis kolektyviz- 
pasididziuodamas. čia nusizemin- mas SUrijo milijonus savo auka, 
damas; čia pasitikėdamas savimi, ■ ^ajp moderniųjų laikų dievaitis 
čia suabejodamas.^ Ir tai deLo, Molochas, išsiplėtė horizontine 
kad jis neprasiverzia į augstesnę, ijnĮęi«e, bet gyvenimo, tragikos nė 
plotmę, nesuranda naujos dimen-. nesušveinino. Labai ironiš- 
sijos. Jis gyvena labai konkrečia- kaį skambėtų, jeigu tas Molochas

> tartų: “Aš esu Prisikėlimas ir gy
venimas”. To jis nesako, tačiau 
žada gyvenimą be Prisikėlimo, 
gyvenimą, kuris plečiasi horizon
taliai, bet neturi jėgos kilti verti- 

• kaliai. Tokį gyvenimą turi gyvū
nai. Jiems nėra nei tragikos, nei 
Prisikėlimo, nei dieviškosios di
mensijos. Deja, žmogaus tragikos 
toks kelias negali nei įprasminti 
nei pašalinti. Vienintelis kelias, 
vedąs galutinės prasmės linkme, 
yra Kristus. Tik Jis savo dieviška 
galia perkeičia tragiką į prasmin
gą kančią, tik Jo Prisikėlimas ati- 
daro ^ęĮius viltiem pęrs®ektyvon 
ir Uk Jopaliestoj tragiko j Nušvin
ta aušra. Pr. G.

rendonas nusako vienaip, būtent, 
kad Argyįio Markyzas buvęs nu
teistas ir pakartas antradienį, o 
kiti bendralaikiai istorikai — ki
taip, t.y., kad jis buvęs nuteistas 
šeštadienį, o nukirsdintas'— ne 
pakartas — antradienį. Bet 
kaip ten bebuvo, šiandien niekas 
nedrįsta neigti, kad jo egzekuci-' 
ja buvo įvykdyta. Taigi, ir Kris
taus pasirodymų tikrumo niekas 
negali užginčyti.'

PASIRODYMO 
REIKŠMĖ

Kam buvo reikalingas Kristaus 
pasirodymas? Labai aiškiai į šį 
klausimą atsako šio įvykio pasek
mės: po pasirodymo apaštalai vi
siškai pasikeitė. Joks kitas aiški
nimas nėra tolygus šiam, nes kas- 
gi kitas galėjo šią išsigandusią 
bei nusiminusią žmonių grupę pa
daryti drąsiais ir nepalaužiamais 
misijonieriais net pačioje Jeruza
lėje. kurioje buvo susitelkę galin
giausios Palestinos jėgos, kovoju
sios ir nukryžiavusios jų buvusį 
Mokytoją. Jeigu jų tikėjimas bū
tų buvęs paliestas bent mažiau
sios abejonės apie savo Viešpa
ties pasirodymo tikrumą, jie būtų 
pasirinkę uždarą Evangelijos mo
kymo būdą, dažnai naudotą pa
ties Išganytojaus ir negrįžę į Je
ruzalę. kurioje buvo galingų Jo 
priešų, organizavusių Jo nukry
žiavimą centras, ir Romos proku
ratoriaus būstinė, to, kuris pave
dė nukryžiuoti. Jie žinojo, kad Je
ruzalėje laukia jų kalėjimas ir 
mirtis. Ir visdėlto tie vyrai, kurie 
bijojo, vengė pavojaus, drįso pra
dėti savo darbą priešininkų tvir
tovėje.

Būtų klaidinga manyti, kad ano 
(Nukelta į 3 psl.)

A. Tyruolis

VELYKOS
Kristus jau kėlės! 
Spindulių strėlės 
Blaško skausmus. 
Sveikina gėlės, 
Ir vyturėlis 
Guodžia vėl mus.
Kas kala plieną, 
Tu merk purieną — 
Meilę pakviesk. 
Šią kilnią dieną 
Ne mėnesiena,— 
Saule pasviesk.
Tėviškė pančiuos!... 
O, ir jos kančios 
Kartą pranyks. 
Kančiai išbandžius. 
Tvirtos it* brandžios 
Viltys paliks:
Kaip Kristus kėlės. 
Ir tėviškėlės 
laisvė pabus; 
šaltis, tiek gėlęs. 
Trauksis, atkėlęs 
Saulėn vartus!
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KIEK KANADA NEPRIKLAUSOMA?
nadoš vyriausybės kaltės. JAV po
litikai ir ekonomistai tą žino. Rei
kia tik šiek tiek paspausti. Pvz. 
kas pasidarytų su Kanados me
džio žaliavomis, alyva ir tuzinu vi
sokių. kitų prekių, randančių rin
ką JAV? Kaikurie Kanados’eko
nomistai bijo vieno: antikanadiš- 
kumo JAV. Tą'be kitko tvirtino ir 
vienas gabiausių J. Diefenbakerio 
mihisterįų George Hees.

Politinis požiūris
Praktinėje politikoje Kanada 

yra.reliatyviai nepriklausoma — 
gali rinktis vienokią ar kitokią li
niją: Visdėlto jos vyriausybės dar 
labai žiūri į Londoną. Jos neuž
miršta; kad Kanada tebėra domi
nija. Sena tradicija tebeveikia. 
Ligšiol Kanada dar neturi nei ofi
cialios valstybinės vėliavos, nei 
oficialiai priimto himno. Konsti- 
tucija tebė:ra dominijos laikų. Už
tat ypač Quebecas nerimsta, rei
kalauja naujos konstitucijos ir 
grasina išėjimų iš konfederacijos.

Praktinėje politikoje Kanada 
dažnai svyruoja tarp britų ir ame
rikiečių užimtų pozicijų.

Kaip su kultūra? Menas, teat
ras, muzika dairosi į pietus. Tele
vizijos programos 90% amerikie
tiškos. Literatūroje tik retkarčiais 
vienas kitas kanadietis iškyla.

Kaip su darbo unijom? Dauge
lis unijų turi centrus JAV. Sun
ku atrasti tokią gyvenimo sritį, 
kuri neturėtu glaudžiu ryšiu su 
JAV.

Paskutiniu metu Kanados būk
lė yra pasunkėjusi: ekonominiai 
sunkumai, valdžios krizė, valiutos 
svyravimai ir pan.

Kanada yra turtingas kraštas, 
pilnas įvairių turtų ir žaliavų. 
Darbo ir duonos užtektų dar dau
geliui milijonų. Bet reikia tvirtos 
rankos, pastovios'Vyriausybės ir 
realistinės politikos. V. K.

Krašto nepriklausomybė esmė
je yra politinė ir ekonominė. Jei
gu valstybė ir vienu ir kitu atžvil
giu gali savarankiškai tvarkyti sa
vo pramonę ir nustatyti savo poli
tinę liniją, yra nepriklausoma.

Ekonominė būklė
Ekonominė: Kanados būklė yra 

didelėje svetimųjų įtakoje. 57% 
visos krašto pramonės yra ame
rikiečių rankose, -20% — kitų už-, 
sienięčių, likusioji dalis —- kana
diečių. Ekonominė būklė yra vie
na iš trijų šiųmetinių Kanados 
problemų. Kijos dvi: atominiai 
ginklai ir Europos ekonominė są
junga. ’ ' $ 

Ekonominė nepriklausomybė 
nedidėja. Dar prieš fnetus.su vir
šum Kanados vyriausybė galvojo 
galinti visai savąrankiškai tvarky- 

• ti savo piniginius ir prekybinius 
reikalus. Mane galinti nustatyti 
dolerio vertę, patvarkyti užsienio 
kapitalą pagal norą. Deja, 1962 
m. birželio dolerio krizė tas iliu
zijas sužlugdė. Pasirodė, kad rei
kia realiai prisitaikyti prie kitų 
valstybių laisvosios rinkos. Nega
lima pvz. apdėti dideliais mokes
čiais verslo įmonių, jeigu kaimy
niniai kraštai tuos mokesčius turi 
mažesnius. Juk tada Kanados pra
monė negalėtų lenktyniauti su ki
tais kraštais ir taip pat sustotų 
kraštan plaukęs užsienio kapita
las.

Panašiai yra su muitais. Perdi- 
deli muitai susilaukia įvairių at
kirčių iš tų kraštų, su kuriais Ka
nada prekiauja.

Iš kaikurių Kanados ekonomis^ 
tų girdisi balsų, kad Kanadai rei
kalinga ekonominė (tuo tarpu tik 
ekonominė) unija su JAV. Anti- 
amerikietiškas nusistatymas esąs 
pavojingas.

JAV nusištat^mas •> .? •
Atėjo laikas, kad amerikiečiam 

nebesvarbu, ar juos kas mėgsta, 
. ar ne. Tuoj po praėjusio karo pa

baigos amerikiečių troškimas bu
vo būti populiariais. Iš lėto jie 
pajuto, kad niekas didelio ir tur
tingo milžino perdaug nemėgsta. 
Jie tą suprato ir tos rūšies popu
liarumo nebejieško. JAV pasida
rė kietesnių riešutu. Tai rodo pas
kutinieji .įvykiai: Kuba, Skybolt 
derybos su Britanija, triukšmo: _ . , , . T, . - 
Kanadoje sukėlęs Valstybės De-!c¥za1, het visoje Kanadoje pran- 
partamento pareiškimas atominiu cuz^ ^ra bemaž dukart daugiau

- - - • negu Kvebeko provincijoje. Teri-

šiame pokaryje ryškios tragiš
kos apraiškos. Jas padidino JAV 
politinės painiavos. Vakariečiai, 
pasitelkę sovietus, laimėjo pasta
rąjį karą, bet laurai greitai suny
ko prieštaravimuose. Karo pa
baigoje JAV buvo didžiausia ka
rinė galybė, tačiau leido sovie
tams netik Rytų ir Vidurio Euro
poje įsigalėti, tautas padalinti ir 
vykdyti imperialistinę politiką. 
Šis mostas sudarė sąlygas sovie
tams sustiprėti ir palaužė pasiti
kėjimą vakariečių vadovu—JAV. 
Pavergtosios tautos, bandžiusios 
sukilti buvo priverstos prisitaiky
ti tragiškai tikrovei. Moraliniai 
įsipareigojimai ištiesti ranką pa
vergtoms -tautoms teliko tuščiažo
džiavimu. šiame tarpsnyje įsivy
ravo nuožmiosios jėgos-.politika. 
Sovietai, ugdydami karinę pajė
gą, palaipsniui vis stipriau naudo
ja puolimo taktiką, tik protar
piais rodydami laikinio pasitrau
kimo mostus. Jie vykdo puolimą 
socialinėje srityje išnaudodami 
vakariečių silpnybes, bando 
priešpuolius ūkinėmis priemonė
mis, remia ginklais savo sukilė
lius sukurstytuose mažuose ka
ruose, o politiniame bare skelbia 
taikų sambūvį, nors nedaro nė 
mažiausių nuolaidų jam pateisin
ti. Taikos sambūvis yra tik prie
monė vakariečiams užmigdyti. 
Jei kurioje srityje vakariečiai pa
kelia balsą, tuojau ataidi grasi
nimai: mes jus sunaikinsime!

Perv’eršmų tarpsnis
šis pokaris iš tiesų yra pervers

mų ženkle.
Mes pergyvename didėlės ap

imties socialini perversmą, ma
sių sukilimą, kai varguomenė ima 
griežtomis priemonėmis kovėti 
už žmoniško, pragyvenimo teises, 
socialinį teisingumą. Pietų Ame
rikoje jau prasidėjo socialinė su
irutė, kurios metu garsiau praby
la bemarškiniai. Afrikoje ši kova 
yra atmiešta genčių nesutarimu, 
nes didesniems perversmams ten 
dar neparuošta, dirva. Didesnių 
įsisiūbavimų lauktina pietrytinė
je Azijoje. JAV socialinės kovos 
įmanomos tik didesnių ūkinių su- 

i krėtimų metu.
Technikos perversmas, prasi

dėjęs praėjusiaine amžiuje, šiame 
pokaryje nuskynę didžiausius žie
dus. Jis sudaro sąlygas sovietams 
paruošti karinei' jęgą, kuri, gali 
tarti paskutinį žodį miižihii&ame 
susidūrime-.

Pagaliau prieš akis turime ko- 
loninių imperijų sunykimą ir au
gintą naujų imperijų — sovietų 
ir kiniečių, kurios pradėjo siau
bingą tautų pavergimą. Vakarie
čiai pasirodė bejėgiai ginti senas 
ir kultūringas tautas, kad jos ga
lėtų naudotis tomis pat teisėmis, 
kaip ir naujosios Afrikos “vals
tybės”.

Vakarai pasirodė tinkamais 
varžovais ne socialinėje srityje, 
nors darė kaikuriuos bandymus, 
ne politikos bare, bet technikos 
išradimų panaudojime ugdyti ka
rinei pajėgai. Jos padariniai — 
gamybos mechanizavimas ir dar
bininkų išstūmimas iš gamybos 
dar nesurado tinkamo atsakymo.

Maskva numato 
pasaulini karą

Sovietų krašto apsaugos minis
terija 1962 m. rugsėjo mėn. išlei
do knygą “Karinė-strategija”, ku
rioje 18 autorių aptaria atėitiės 
karo galimybes.’.v

Suglaustai tarus, autoriai priei
na išvadą, kad taikos sambūvis 
patarnaują sovietams tik laikui 
laimėti. JAV karo vengimas ir jb 
atidėliojimas veda “Į kapitalisti
nės santvarkos sunaikinimą”.

Sovietai siekia staigaus ir trum
po karo. Jo metu rusai numato 
panaudoti visus turimus ginklus 
sunaikinti kariniams telkiniams 
ir miestams. Jo metu bus naudoj 
jamos priemonės priešui palauž-’ 
ti, o taktiniai daliniai tuojau kraš
tams užimti. Esminis Sovietų tiks
las pačioje karo pradžioje sunai
kinti netik svarbiausius JAV ka
ro židinius, bet ir JAV karinį lai
vyną. Šiuo metu apsigynimas nuo

raketų dar nepatikimas. Todėl au
toriai skatina šiuo klausimu susi
rūpinti.

Autoriai sąmoningai nutyli eilę 
klausimų. Jie nepasako kas pra
dės karą, nors šis reikalas savai
me aiškus, kad Maskva nepraleis 
progos, jei bus tikra jo sėkme. 
Bakteriologinių ir cheminių gink
lų panaudojimas neaptartas, šis 
klausimas netiesiogiai atsakytas 
skelbiant, kad karo metu bus nau
dojamos visos turimos priemonės 
priešui sunaikinti. Europoje ne
būsią fronto. Ten vyksiąs nuož
mus svarbesniųjų telkinių naiki
nimas ir kraštų užėmimas.

JAV kariai buvo š.m. kovo 29 
d. apklausinėti. Jie raminosi, kad 
rusų strategija skirta ne dabar
čiai, bet ateičiai. Rusų netiesiogi
nis perspėjimas liudija, kad šio 
pokario jėgos politika veda į žmo
nijos ir jos kultūros sunaikinimą.

Uždarė daugiau kaip 
30.000 dievnamitĮ

Romoje Bibiiniame Institute 
atidaryta paroda, vaizduojanti 
Katalikų Bažnyčios persekiojimą 
komunistiniuose kraštuose. Pa
baltijo skyriuje rbdbma, kad Es
tijoje visi ten dirbę 11 katalikų 
kunigu ir vysk: E. Profittliėh bu
vo suimti ir dirigO; Latvijoje iš 
žttO katalikų bažnyčių liko tik 70; 
Lietuvoje virš 700 kataliku ku
nigų buvo deportuota ar nužudy
ta. Visuose komunistiniuose 
kraštuose 55 vyskupai nužudyti, 
109 suimti ir 90 pašalinti. Nuo 
komunistų teroro žuvo per 61.000 
kunigų ir kitų dvasininkų. Komu
nistai uždarė 334 katalikų mokslo 
ir švietimo įstaigas, 31.779 baž
nyčias ir virš 480 katalikų spau
dos leidinių. (‘Valis-Eesti’, Stock
holm, nr. 45). E.

; STALINGRADAS

VYTAUTUI BURAbUl,

brangiai mamytei mirus Lietuvoje,

gilią užuojautą reiškia —

Prisikėlimo Parapijos choras

VYTAUTUI BU RAGUI, 
jo mamytei Lietuvoje mirus, 

gilią užuojautą reiškia —

Janina ir Stasys Černiauskai

Mielą VYTAUTĄ BURAGĄ, 
jo mamytei Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia

Karasiejų šeima 
V. B. Gataveckai 
J. S. Žaviai

Mielam bičiuliui
VYT AUTUI BU RAGUI, 

jo brangiai mamytei Lietuvoje mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

J. O. Gataveckai
P. A. Grigai
J. A. Bukšaičiai 
A. Navickas

Londonas. — Anglų lordas neliesti amerikiečių, nes jų orga- 
Shackleton lordų rūmuose pra- nizmas ir mėsa esą užkrėsti įvai- 
nešė, kad Polinezijos kanibalai- riais chemikalais, kaip DDT ir 
žmogėdros perspėjo savo gentis kitais.

Paruošė VYT. KASTYTIS

Dviejų kraugerių kova
Seržantas pasisuko — šalia jo! gydytojas turėjo pakelti pasiutu- 

štovėjo gailestingoji sesuo, viena; si skausmą, o iš jo lūpų neišsiver- 
iš tų jauniklių, kurias jam teko • žė aimana. Ramus jis laukė mir-

Separatistinis sąjūdis Kvebeke
Kvebeko teritorijos dydis yra į tad jų nekenčia, norėtų atsiskirti 

523.860 kv. mylių, o taf reiškia J nuo jų ir turėti savo nepriklauso- 
kad Kvebeko teritorija maždaug imą prancūzišką ir katalikišką 
4 kartus didesnė negu Vokieti
jos. Kvebeko' prov. gyventojų — 
3.792.000; % gyventojų yra pran-

ginklų reikalu.
Robert Moses Niujorko pasau

linės parodos (1964 m.) komiteto 
. pirm, taip išsireiškė: “Gerų san

tykių laikotarpis tarp JAV ir Ka
nados jau praeities dalykas. Ame
rikiečiai be Kanados gali gyventi, 
bet ar ilgai Kanada išsilaikys be 
JAV?”

Tie santvkiai atšalo tik dėl Ka-'

toriją atrado prancūzas Cartier 
1535 m. Prancūzai kolonizavo 
Kvebeko sritį, įkūrė Kvebeko 
miestą, kuris po šiai dienai yra 
Kvebeko sostinė su 165.000 gy
ventojų. Britai iš pat pradžių 
skersakiavo į Prancūzijos kolo
niją š. Amerikoje, kelis kartus 

! kėsinosi ją okupuoti ir aneksuoti, 
!bet tik 1759 m. gen. Wolfe va
dovaujami sumušė prancūzus ir 
užėmė Kvebeko miestą; 1763 m. 
Kvebeko prov. tapo Britų koloni-

KAIP IŠLAIKYTIL.*.* • J KveoeKo prov. lapo tsrnų koiobi-LzirDtiniUS daritlS ja, o 1867 m. įsijungė į konfede-
TVIRČIAU SAVO VIETOJE?

Ar jūsų dirbtiniai dantys nepykina, ar nesu
daro nemalonumų išslysdami, krisdami ar 

"krypčiodami valgant, kalbant ar juokiantis?
Tik uždulkinkite truputi FASTEETH ant dirb
tinių dantų plokštelių, šie šarminiai (berugš- 
čiaij milteliai išlaikys jūsų dirbtinius dantis 
daug tvirčiau ir maloniau. Nejausite kaučuko 
skonio bei sulipinto jausmo. Jie nerugsta. Ta- 
naikina "plokštelių kvapą" (dantų kvapą). 
Reikalaukite FASTEETH dar šiandien kiekvieno
je cheminių gaminių parduotuvėje.

raciją — Kanadą, kuri gavo Bri
tų dominijos teises ir prancūziš
ki kanadiečiai — teorinę lygybę: 
prancūzų kalba tapo antroji Ka
nados valstybinė kalba, o Kvebe
ko prov. ji yra pirmoji valstybi
nė kalba. Kvebeko prancūzai visą 
laiką jaučiasi anglų skriaudžiami,

Įvairūs
% ■ • • • i Lietuva, Latvijasiuntiniai Estija, Ukraina

IX Siunčiame Jūsų sudarytus ir ap-IS IvOnOGOS* paprastu ir oro pasru draustus Įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitu prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA

ŠINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Gyvena ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių^ siųsti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. Mūsų patarnavi
mas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
8J9 COLLEGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

Telefonas LE. 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo. 9 vai. ryto iki

7 vai. vakaro. Seštadeiniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų

105 Cannon St. E., Hamilton Ont. Tel. JA. 8-6686, 
Ponia V. Juraitis.

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

valstybę.
Kvebeke yra dvi provincinės 

partijos — liberalų ir. konserva
torių arba Union Nationale. ši 
pastaroji valdė Kvebeką iki 1960 
m. Netikėtai atėjus liberalams į 
valdžią, staiga sustiprėjo separa
tizmas, atsirado populiarūs šūkiai 
“Kvebekas yra nepaprasta pro
vincija” ir “Tegyvuoja laisvasis 
Kvebekas”. Už tų šūkių slypi dvi 
lyg ir slaptos, neoficialios parti
jos bei sąjūdžiai — Rassemble- 
ment pour ITndependence Natio
nale” ir “Alliance Laurentien- 
ne”. Abiejų tų sąjūdžių progra
mą galima suredukuoti į šūkį “Iš
mesti anglus į jūrą”.

Kvebekas įgauna vis daugiau 
išorinių nepriklausomos valsty
bės žymių: oficialiuose valdžios 
dokumentuose pasireiškia sąvo
ka “L’Etai du Quebec” vietoj “La 
province du Quebec” — “Kvebe
ko valstybė” vietoj “Kvebeko 
provincija”.

Kvebekas turi savo tautinę vė
liavą. Paryžiuje atidaryta lyg 
Kvebeko ambasada “La Maison 
de Quebec”. Panašius rūmus ren
giamasi steigti Londone.

Centrinė Kanados vyriausybė 
nesiima jokios represijos priemo
nių prieš Kvebeko prancūzų sepa
ratizmą. Galbūt mano, kad kvebe- 
kiečiams greit nepriklausomybės 
karštis savaime praeisiąs, bet ga
li atsitikti ir taip, kaip atsitiko 
su Pietų Afrikos Unija, kuri iš
stojo iš Britų Bendruomenės ir 
iš dominijos virto Pietų Afrikos 
respublika.

Kvebeko šv. Lauryno upės slė
nis yra derlingas ir čia koncent
ruojasi to krašto gyventojų dau
guma ir pramonė. Be to, Kvebeko 
žemėje yra turtingi geležies rū
dos klodai, aukso, asbesto, cinko, 
vario, tad kyla klausimas, ar Ota
va visos Kanados gerovei nesi
ims griežtų priemonių prieš Kve
beko atsiskyrimą, kaip kad Lin- 
kolnas ėmėsi prieš JAV pietinių 
valstvbiu atsiskvrima 1861 m.?

J. Gbs.

Socialinės 
reformos Irane

Irano - Persijos šachas Rėza 
Pehlevi nutarė padaryti krašte 
plebiscitą, kuris patvirtintų savo 
valdovo socialinės reformos įsta
tymo projektą. Šachas Rėza Peh
levi numato bežemius kaimiečius 
aprūpinti sklypais, kuriuos jie tu
ri per 15 metų išpirkti iš stambių 
dvarininkų, taigi Irano šachas sa
vo projekto pagrindan padėjo 
Lietuvos krikščionių demokratų 
žemės reformos principus. Pra
monės srity Irano šachas siūlo, 
kad įmonių savininkai be eilinio, 
uždarbio -darbininkams pavestų 
20% įmonės metinio pelno. Jei 
šis šacho projektas bus plebisci
to priimtas, tad Iranas taps liau
dies monarchija.

Grudai nutraukia 
karo veiksmus
Pirmomis Stalingrado kautynių 

dienomis, miešto dar nepasiekė’ 
amerikietiški mėsos konservai, j 
Kareivių ir gyventojų maitinimas 
tada buvo didelė problema. W- 
kieŠų 6-toji armija taipogi nega
lėjo pasigirti, maišto pertekliumi, 

didžiausią visame mieste grūdų 
sandėlį, abi kovojančios pusės nu-i 
sigando bado šmėklos, žmogiška ■ 
logika pasirodė esanti stipresnę! 
už fanatišką neapykantą: metę Į 
ginklus, sovietų ir vokiečių karei- j 
viai iššoko iš apkasų gesinti gaiš-j 
ro. Tame fronto ruože greit nu-j 
tilo patrankos, kulkosvaidžiai ir 
šautuvai. Ištisas valandas sovie
tai ir vokiečiai — petys į petį grū
mėsi su ugnimi, iš rankų į rankas 
keliavo yandens pilni kibirai, ne
kreipdami dėmesio į skirtingas 
uniformas. Likvidavusios gaisrą, 
abi pusės pasidalino ir išsivežio- 
jo grūdus ir tik tada grįžo atgal 
į apkasus ir sviedinių išraustas 
duobes, kur buvo palikti mirtį ne- 
šantieji ginklai. Mirties šokis pra
sidėjo iš naujo. Petys į petį su 
gaisro ugnimi kovoję vyrai dabar 
vėl šaudė į vienas kitą ...

Iš gaisro išgelbėti grūdai, kaip 
vėliau paaiškėjo, buvo daugiau 
reikalingi vokiečiams, negu so
vietams. Vokiečių nepasiekdavo 
amerikietiški konservai net ir ta
da, kai 6-toji armija nebuvo at
kirsta nuo savo užnugario. Stą: 
lingrado apsupime, ginantis nuo 
bado šmėklos, jai teko iššaudyti 
arklius, išgaudyti šunis ir kates 
ir netgi atkreipti dėmesį į dides
nes žiurkes... <

Pokalbis virs Volgos bangu
Vakarui atėjus, seržantas Jokū

bas Pavlovas Su savo vyrais nusi
leido į Volgos pakrantę. Atsirė
męs į prieplauką, jau stovėjo iš 
Stalingrado atplaukęs laivas. Pir
miausia į krantą išlipo moterys 
ir vaikai, o paskui sanitarai pra-' dvidešimt trečią gimtadienį, 
dėjo nešti sužeistuosius. Tarp jų! — Man, matai, tik aštuoniolika.! 
švaistėsi gailestingosios seserys;Aš nieko nesu pasiekusi, o svajo

jau daug apie studijas, apie būsi- > 
mą šeimą, apie karalaitį ant balto į 
žirgo...

— Negi manai, kad nebūtų 
baisu, jeigu būtumei užbaigusi 
studijas ir sukūrusi šeimos židi
nį? Baimė turi plačias akis ...

— Kažkodėl baimę mažiau pa
žįsta senesni žmonės, nes jie juk 
gyvenime jau yra palikę savo 
pėdsakus, šį rytą mūsų laive bu
vo gydytojas. Dabar jis jau miru
siųjų tarpe. Jis keikdavosi ir 
plūsdavosi baisiausiais žodžiais, 
kai sužeistieji imdavo dejuoti, nes 
jis neturėjo morfijaus jų skaus
mui numalšinti. Tie jo keiksmai, 
galimas dalykas, būdavo daugiau 
skirti vokiečiams, negu sužeistie
siems, bet man jie nepatiko. O šį 
rytą, dar neįpusėjus kelionės per 
Volgą, jo vidurius išdraskė svie
dinio skeveldra. Mes mėginome 
sutvarstyti jo žaizdą, bet jis ne
sileido, nes žinojo, kad žaizda 
mirtina. Iki paskutinio atodūsio 
jis neprarado sąmonės. Tas mūsų

matyti aptarnaujant. sužeistuo- 
įsius.
' — Ši vėsuma yra labai apgau
linga, — tęsė ji. — Atrodo gera 
ir malonų, o sekančią dieną pra
deda krėsti šaltis. Man tenka per

Kai artilerijos sviediniai, padegė upę keltis kiekvieną dieną. Ne-

Varšuva. — Vykstantieji i Len
kiją turi iš anksto apmokėti pra
gyvenimo Lenkijoje išlaidas (vieš
butis, maistas). Anksčiau tas mo
kestis dienai siekė 16 DM — $4, 
pastaruoju metu jis sumažintas 
ligi 10 DM — $2,5 dienai.

kartą buvau peršalusi...
Seržantas Pavlovas užsivilko 

marškinius. Būtų juokinga per
šalti ir mirti gripu, kai Stalingra-

ties, nes juk buvo tiek daug ge
ro padaręs sužeistiesiems, nepai
sant tų visų keiksmažodžių. Aš 
niekada netikėjau, kad jis gali 
mirti. Man atrodė, kad žūsime 
mes visi, o jis liks gyvas — taip 
jau jis buvo didelis ir stiprus ...

Kalbėdamas su mergina, ser
žantas Pavlovas buvo užmiršęs 
vokiečių artilerijos ugnį. Aplink 
laivą vis dar sproginėjo sviedi-

•de tūkstančiai žūsta nuo priešo niai. Vienas iš jų nukirto lyną, Irano buržuazija ir dalis maho- 
• ugnies. ' kuriuo paskui jų laivą buvo tem- metonų dvasininkų yra prieš to-

— Sėskis! — jis pastūmė su- piama kareivių pilna barža. Pa- kią socialinę reformą; iraniečiai
ugnies.

lankstytą švarką. — Atrodai ge
rokai pavargusi. Kiek kartų ten
ka keltis per upę?

— Du ar tris kartus kiekvieną ■ 
naktį... Priklauso nuo sužeistų-: 
jų skaičiaus: jeigu vokiečiai pra
deda didesnį puolimą, sužeistųjų 
turime daugiau, jeigu apsiriboja-' 
ma vietinio pobūdžio pasišaudy
mu, jū būna mažiau ... Pradžioje 
sužeistuosius gabendavome į Sta-j 
lingrado ligonines, bet dabar jau ’ 
nei vienos nebeliko. Mieste turi-! 
me tik pirmosios pagalbos punk
tus ...
'— Nebaisu tiek kartų keltis 

per upę?
— Kai vykstu su sužeistaisiais, 

baimintis neturiu laiko. Sunkiau 
būna grįžtant atgal į Stalingradą. 
Tada kartais negali nukreipti 
akių nuo aplink laivą sproginė
jančių sviedinių... Daugiausia, 
kamuoja mintis, kad būsiu už-' su nuveikę?... 
mušta ir nieko nebeliks — tik ne
įgyvendinti sapnai. Pačiam ge
riau, nes esi senesnis, daugiau 
pasiekęs, daugiau gyvenimo ma
tęs ...

’ Seržantas Pavlovas šyptelėjo:
— Kiek man duotumei metų?
— Trisdešimt penkis ... Gal

būt keturiasdešimt...
— Negi frontas mane būtų taip 

spėjęs pasendinti? — pagalvojo 
seržantas, neseniai atšventęs savo

staroji apsisuko ir. vandens sro
vės nešama, pradėjo kelionę žem- 
upin. Du jūrininkai beviltiškai 
tampė vairą, mėgindami pasiekti 
rytinį Volgos krantą, nes vakari
niame jų laukė vokiečiai ir ge
riausiu atveju karo nelaisvė ar 
galbūt kulipka ...

Laivas pasiekė Stalingrado 
krantą.

— Iki pasimatymo, — seržan
tas Pavlovas atsisveikino su gai
lestingąja seserimi.

— Iki!..... Nesistebėk, bet šia
me griuvėsių mieste dažnai susi
tinki su žmonėmis, su kuriais iš 
viso nesitikėjai susitikti... Pats 
man davei geroką dozę drąsos ...

— Drąsos? Betgi jos man pa
čiam neužtenka ... Kai svajosi 
apie tą karalaitį ant balto žirgo, 
prisimink mane, nes man tik dvi
dešimt treji, aš taip pat nieko ne-

— Galbūt, seržante, gal pagal
vosiu ir apie tave . .(Bus daugiau)! 280 tarnautojų.

studentai Vašingtone surengė 
skandalingą demonstraciją prieš 
Irano diplomatinę pasiuntinybę. 
Iš dalies suprantama, nes juk Ira
no turtuolių vaikai tegali studi
juoti-Amerikos augštose mokyk
lose, bet keista, jog turtingi ira- 
niečiai nesupranta; kad jų valdo
vas savo socialinėmis reformo
mis nori užbėgti už akių sociali
nei. revoliucijai ir tuo būdu iš
gelbėti turtuolių gyvybes ir tei
sėtumą ir tvarką savo krašte.

J. Gs.

Privati ar valdinė 
iniciatyva?

Brazilijos sostinėje Brasilia te
lefonų sistema yra valdžios žinio
je. Kiekvienų 5000 telefonų ap
tarnavimui dirba 1580 tarnauto
jų. Kituose Brazilijos mieštuose 
telefonų sistema yra privačiose 
rankose ir 5000 telefonų dirba tik

Kaip išvengti gaisrų namuose?
Rašo M. B. DYMOND, M.D., Ontario sveikatos ministėris

purvinom ir dulkinom unifor
mom. Iš kiekvieno asmens, palie
kančio laivą, dvelkė seržantui da
bar jau gerai pažįstamas Stalin
grado mirties kvapas.

Ištuštėjusį laivą greit vėl pri
pildė į Stalingrado griuvėsius 
vykstantieji vyrai, maisto ir amu
nicijos dėžės. Seržantas Pavlovas 
atsisėdo laivo užpakalyje, ranko
mis atsiremdamas į laivo turėk
lus, kojoms leisdamas kabalioti 
ties laivo šonu. Volgoje tebespro
ginėjo vokiečių artilerijos sviedi
niai, i orą išmesdami milžinišką 
fontaną primenančias vandens 
Čiurkšles. Vis didėjančioje tamso
je vokiečiai tebešaudė į Volgą, ak
la ugnies užtvara tikėdamiesi su- 
stabdvti susisiekimą su Stalingra
du. Iš Volgos kilo maloni vėsu
ma. Seržantas Pavlovas nusivilko 
marškinius — tegu ta vėsuma 
atgaivina nuvargusį kūną. .

— Peršalsi, seržante! — pasi
girdo moteriškas balsas už jo nu
garos. •

Im

Kiekvienais metais gaisrai Ontario 
prov. sunaikina apie 20.000 namu, pa
darydami maždaug 20 milijonų dolerių 
nuostolių. Vien turto sunaikinimas yra 
baisi nelaimė, tačiau prisiminus dar, 
kad gaisrų metu kas metai žūva po 150 
gyventojų, pasidaro aišku, kad gaisrai 
yra viena didžiausių žmonių nelaimių.

Ugniagesiai ir Įvairios apsaugos or
ganizacijos stengiasi išaiškinti namų 
savininkams, kaip išvengti gaisrų. Be 
abejonės, pašalinus gaisrų priežas
tis ir visuomenei Įsisąmoninus gaisrų 
pavojingumą, ši problema būtų pagrin
dinai išspręsta. Pagaliau, nors ir nieko 
daugiau nepadarytume, apsaugotų 150 
gyvybių, kas metai žūstančių gaisruose.

|Tuo atveju būtūtn'e pasiekę didėlio 
• aitnėjitno kovoje už žmogaus, saugumą. 
! Nepaisant visu Įspėjimų, kaš įlietai 
namuose kyla šimtai gaisrą. Kad ir bū
tų pašalintos iš namų visos degamos 
medžiagos, pakeisti nerūpestingų rūky
tojų papročiai, sutvarkyti visi trūku
mai elektros laiduose, — Užtektų vieno 
neapgalvoto veiksmo, dėl korio žūtų 
visas turtas, gal net šeimų gyvybės.

Ar dauguma mūsų žino, ką daryti 
ugniai staiga užklupus mūsų narnos? 
Abejotina. Mokyklose daromi regulia
rūs gaišto pratimai, viešieji pastatai 
aprūpinami specialiomis šviesomis, sig
nalais bei atsarginiais išėjimais. Gy
venamuose namuose tokį planavimą 
bei paruošiūią retai kur užtiksime, 
nors namuose toks pavojus yra pats 
didžiausias.

Sveikatos ministerija ragina kiek
vieną namų savininką numatyti išsigel
bėjimo kelius kiekvienam šeimos na
rini gaisro atveju ir reguliariai daryti 
gaisro pratimus. Neseniai “Ontario 
Safety League” yra išleidusi labai nau
dinga brošiūrą “Plan Your Escape” 
— Planuok kaip išsigelbėti. Sis leidi
nėlis labai padėtą planuojaht išsigel
bėjimą ir jis galima gauti nemokamai 
pas ugniagesius arba tiesiai iš Ontario 
Safety League, 208 King St. West, To
ronto. Tel. EM. 2-1516.

Atminkite, kad nepaisant visų ap
saugos priemonių ir jūsų namoose vie
ną dieną gali kilti gaisras. Išsigelbėji
mo planavimas iŠ anksto gali reikšti 
gyvenimą ar mirti- V. A.

i
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Tris savaites prieš Velykas lietuvių kalbos 
mokytojas Judrys gavo reikšmingą pavedimą: 
surengti mokykloje “Pavasario šventę”.

Pavedimas buvo apsagstytas visa eile in
strukcijų — ko siektina, kas darytina, kaip 
vykdytina.

Raudonasis mokyklos kampelis turis su
spindėti visu savo patrauklumu, pavasario 
šventės simbolika turinti veikti vaikus, būti 
Įsisavinta grynai paprotine prasme, vaikų žai
dimuose, deklamacijose, dainose turi atsispin
dėti Įvadas Į pagrindinę darbo žmonių pava
sario šventę — gegužės pirmąją.

Įtakingas mokyklos pirminės organizacijos 
atstovas, rusų kalbos mokytojas Bobrovas, drą
sinančiai šypsodamasis, pasveikino Judri:

— Proga parodyti plačiausią iniciatyvą, 
drauge Judry, — tarė Bobrovas. — Deklamaci- 
nės medžiagos parinkimas teikia vaikams ide
ologini Įkrovimą. Pavasario švėntė yra gegužės 
pirmoji miniatiūroje. Tą panašumą mes vi
sad naudojome. Neužmirškite, kad šventės 
pravedimą su šiltu dėmėsiu seks ir partija.

• Judrys sutinkamai linkčiojo galva. Jam 
buvo aišku, kad pasisakyti nesugebančiu pra
vesti pavasario šventę būtų neįmanoma. Pa
vedimas buvo reikšmingesnis už pamokų pra
vedimą. čia glūdėjo ideologinės inkrovos svar
ba. Tai buvo kartu ir paties mokytojo ideolo
ginio parengimo patikrinimas. Pernai ta pa
reiga buvo tekusi Šulaičiui, gamtamokslio mo
kytojui; užpernai su tuo pavedimu vargo jo 
geras bičiulis Valėnas, matematikas.

— Didžiuojuosi, kad ir man tenka diriguo
ti pavasario šventės iškilmes, — pasidžiaugė 
Bobrovui mokytojas Judrys ...

Visaip buvo ujamos Velykos. Jos buvo va
dinamos kultininkų, religininkų, bažnytininkų, 
tamsybininkų išmislu. Velykoms buvo rastas 
pakaitalas — “pavasario šventė”.

Per penkiolika tarybinės mokyklos metų 
Judrys Įaugo Į visą mokyklos sistemą ir išsilai
kė laimingai. Jis nujautė, kad šiais metais jam 
teks eilė vargti su pavasario švente ir neap
siriko. Todėl jis tą pavedimą sutiko kaip ne
išvengiamą mokyklinio darbo rutiną. Visad 
reikia klausti draugą Bobrovą, remtis jo pa
tarimais, nes tada ir klaidos ne — klaidos. Ir 
visad, kaip ir ankstesniais metais, pavasario 
šventė supuola su Velykų sekmadieniu ...

— Darbo nebus daug. — Judrys guodėsi 
žmonai. — deklamacijas lengva gauti iš rin
kinio “Gegužės pirmoji”. Viskas pavasario

dvasioj. Daugiau raudonų vėliavėlių raudona
jame kampelyje. Vaikų choras jau turi savo 
repertuarą. Paskaitėlei pakviesiu pati Bob
rovą.

Judrienė pritarė vyrui. Ji mokytojavo ki
toje šio rajoninib tniėšto mokykloje ir pavasa
rio švenčių ruošimo tvarka visur buvo iki nuo
bodulio vienoda.

Abu Judriai, pradėję mokytojauti nepri
klausomos Lietuvos laikais, dabar jau gerokai 
apsenę, tarybinės mokyklos suvirškinti, buvo 
patyrę ir atsargūs. Penkiolika metų pakeičia 
ir atkakliausią žmogų. Penkiolika metų pa
keitė ir gyvenimą. Iškilo nauji vardai, nauji 
autoritetai, naujos ir neginčijamos tiesos. Vis
kas, kas buvo anksčiau, buvo palaidota žemėj 
arba giliai žmogaus dvasioje. Mokykliniai va
dovėliai sudergė tą vakar-dieną, kurią dar pa
žinojo Judriai. Iš pradžių tai buvo naujovė, ne- 
Įprastybė. bet su slegiančiai pasikartojančia 
monotonija tai viskas patapo eiline dienos, ru
tina. Tas pats Bobrovas kartą pusiau juokais 
nusakė:

— Mūsų Čechovas buvo gudrus vyras; jis 
pasakė: jeigu gerai muši zuiki, ji gali išmoky
ti ir degtuką uždegti...

Visas gyvenimas ėjo kažkokio nenugalimo, 
nenuveikiamo, neatstumiamo pokšto ženkle. 
Atrodė, visi žino ar jaučia ką kitą, bet visi ap
simeta to nežiną ir net nenumaną. Didelis, 
galingas pokštas, prasidedąs mękyklos rau
donajam kampelyje lyg plito, didėjo, dengė 
visą žemę, visus žmones, visų sąmones. To 
pokšto palydovu buvo nekalbumas, tyla. Buvo 
sritys, kurios tapo neliečiamos pasikalbėjime 
net šeimoj. Ilgų metų patyrimu Judriai išmo
ko tarp savęs neliesti tų sričių, kurios dar 
nebuvo palaidotos jų pasąmonėje. Palaidoti 
visa tai savyje buvo išmintinga. Juk esant ku
riai kvotai,- tardymui, gera atvirai pasakyti 
apie kitą šeimos narį “man nesakė”, “aš neži
nau”, “as negirdėjau”. Taip sakyti buvo tiks
lu. tarybiška.

Viena iš tų neminimų, neaptariamų sri
čių, kad ir bailiai budinčių sąmonėje, buvo 
Velykos pavasario metu. Velykos kasmet buvo 
paverčiamos “pavasario švente”. Judriai in
stinktyviai jautė Velykas ateinant ir, lyg są- 
ihokslininkai, nuduodavo pamiršę jas.

■ O visdėlto, kaip ir visada, Judrienė buvo 
nusistačiusi dalyvauti Prisikėlimo pamaldose, 
ir, kaip paprastai, nutylėti tai šeimoj. Jeigu ji 
prasitartų apie tai vyrui, pastatytų jį Į padėti

žmogaus, kuris žino apie neleistiną kito šei- 
mos nario elgesį. Saugiausia buvo nekalbėti 
apie tam tikras gyvenimo sritis.

Judrienė buvo patyrusi tarybinė tarnauto
ja, todėl ji niekad nedrįstų atlankyti bažny
čios jų miesto pakraštyje. Tai būtų nesaugu. 
Tai atsilieptų sankcijomis netik jiems, bet ir 
jų dukrai, ktiri gyveno kitur, turėjo savo šei
mą ir Įaugo Į tarybinio gyvenimo pokštą.

Judrienė turėjo laiko ir slaptumo išbandy
tą planą. Tarybiniam tarnautojui saugiausios 
lankyti buvo kolūkinės bažnytėlės. Mažytės, 
labai skurdžios patalpėlės, kurių randama ap
linkui išdėstytuose kolūkiuose. Kolūkiečiai yra 
keista ir drąsi gyventojų grupė, atspariausia 
partiniam slėgimui, akiplėšiškai drąsi. Jie tei
singai Įsitikinę, kad ir baudžiami jie neturės 
sunkesnio gyvenimo. Jie neturėjo tos nuola
tinės baimės, kurios kupinas kiekvienas tary
binis pareigūnas: netekti algos, pragyvenimo 
pajamų. Kolūkiečiai visur turės tą pati skur
dą. Kolūkiu vadovai,. priklausą nuo kolūkio 
Išdirbio dydžio, net stengiasi turėti kolūkie
čių palankumą. Jie žiūri prisimerkę į kolūkie
čių užsispyrimą. Taip atsirado naujas bažny
čios tipas — skurdi, kolūkinė bažnyčia, vargo 
bažnyčia. Į tokią bažnyčią, artimiausią nuo ra
joninio mibštd, bent visa valanda kelio pės
čiam, Jddriėnė ėjo pernai. Ji nuėjo ten ir Šiais 
metais mokyklinės “pavasario šventės” iš
vakarėse ...

Septintą vakare, jau lengvai pritemus, ap
sirengusi kiek kitaip nei ji paprastai nešiojo, 
Judrienė skubėdama žingsniavo bažnyčion. 
Kovo pabaigos vakaras buvo vėjuotas, šviežias, 
bet eiti buvO'lengva, nes vėjas pūtė nugaron. 
Kai ji priėjo prie paprasto tvarto išvaizdos 
maldnamio, jau visai sutemo.

Savotiška ir maloni nuotaika gaubė ją nuo 
pat kelio pradžios iki pat bažnytėlės durų pra- 
darymo. Tai buvo slapto suokalbio, pasyvios 
kovos nuotaika. Tai buvo lyg atspindys kadai
se knygose skaitytų senovės krikščionių nuo
taikų. Tada. irgi, kaip ir tarybiniais metais, 
maldnamius lankė slaptai.

Apytamsė patalpa buvo pilna besimel-

ūžiančių. Dėl skurdaus apšvietimo suokalbio 
nuotaika lyg buvo paryškinta, ir kartu tai bū
vu misteriškas suokalbis, nes suėjo tik melstis.

Judrienė surado grubiai sukaltuose klaup
tuose vietą, čia ji galėjo tūnoti, melstis, būti 
beveik nepastebėta, ir paskęsti savo velyki
niuose Įspūdžiuose bent valandai. Reikia tik 
užsimerkti tokiose aplinkybėse, ir praeitis, 
taip nuožmiai gyvybės instinkto nustumta už
marštin, atgyja, suteikdama jai aitrų džiaugs
mą ir toje iliuzijoje tikto gyvenimo pajauti
mą. Neapčiuopiami vaizdai, realūs savo nerea
lybėje, nuobyrų kaskados, vizijinio trapumo 
vaizdai, mišrainė užgiiiistančių ir išsibarsian
čių paveikslų tarp dūdų orkestro skardesio iš 
kadaise puošnios procesijos prie Kauno Įgu
los bažnyčios lyg jų velykinio stalo, kur mar
gučiai gulėjo greta" prasižiojusio rausvai-gels- 
vo paršiuko, sukąndųsio savo dantukais mor
kos lapelį.... viskas tai glūdi tarp jbs vidaus 
vizijų, tarp realiai, skambančiu tradicinių baž
nytinių žodžių ir k įmigo krėipinių.

Staiga suskamba visų giedama Velykinė 
giesmė, pilna džiugaus maršo patoso, ir Bud
rienės siela atliepia i tai savo prisikėlimu, Sa
vo išsinarpliojimu iš ją supančio gyvenimo 
budrumo, Įtampos, iš nuolatinio buvimo pa
rengties būsėhbj...

"Anuo mėtų Marija Magdalena, Marija Jo
kūbo motina ir Šaliome nusipirko kvepalų eiti 
Jėzaus patepti...” skaitė Judrienė šios šven
tės aprašymą savo maldaknygėje.

Klasiškasis aprašymo paprastumas višad 
stebino ją savo išbaigtumu, akino pavydėti 
anoms moteriiūs, kurios tada galėjo ateiti su 
kvepalais prie Jėzaus kapo. Ji negalvojo da
bar, kad ji, tarybinė mokytoja Jtidriene, visą 
valandą klampojo prastu keliu tamsų, vėjuotą 
vakarą, kad tik išgirstų šioje skurdžioje patal
poje velykinės giesmės melodija. Ji negalvojo 
ir apie .tai, kad rytoj jos vyra's, tarybinės mo
kyklos mokytojas Judrys, rodysis kaip “pa
vasario šventės” organizatorius, kad mokyk
los raudonajame kampelyje bus padėti mar
gučiai, išmarginti kūjo ir pjautuvo ornamen
tais.

Judrienė norėjo gyventi kartu su švento
siomis moterimis, atėjusiomis prie Jėzaus ka
po. Ji norėjo jausti savo rankoje kvepalų indo 
rankeną. Ji norėjo jausti tą pati rūpesti", kurį 
amžiams užrašė aprašymo žodžiai:

“Kas nuris mums akmenį nuo kapo an
gos?” — skaitė Judrienė.

Ji pakėlė akis nuo maldaknygės ir pakar
tojo su atodūsiu minty, kurioj atskambėjo 
šiurpaus pranašiškumo klausimas: kas padės 
mums atrišti akmeni nuo kapo? Kas? Kas?

Staiga, antrame nuo jos klauptąjį pamatė 
savo vyrą. Pačiame klaupto gale, lyg atsitikti
nai prigludęs prie grubių suolo lentų, Judrys, 
giliai palenkęs veidą, skaitė maldaknygę. Ir 
Judrienė pastebėjo, kad tai ta pati maldakny
gė, kurią ji pažinojo dar prieš penkiolika me
tų, kuri dabar dingo iš jų gyvenimo, ir kuri 
taip stebuklingai, lyg sugrąžinta praeitis, su
grįžo i jos vyro ranką. Jis buvo be akinių, nes 
taip jis visad skaitė, ir todėl jis nematė to
liau. Jo veidas buvo lyg pasikeitęs, keistas ir

kartu irgi buvo jame kažin kas, lyg šešėlis, tas 
sugrįžimas iš užmaršties ir laiko. Tas susitiki
mas "vėrė savo nusismerkimu, gailumu, ir kar
tu buvo jai toks prakilnus. Penkiolika tarybi
nės mokyklos metų išmokė juos nesikalbėti 
apie kaikūrias gyvenimo sritis. Velykos taip 
pat buvo tame tylos suokalbyje. Jie abu apsi
mesdavo negalvoju apie tau pamiršę tai, kol— 
štai—susitiko kblūkinėj bažnytėlėj.

Judrienė nuleido akis į maldaknygę. Ne
atsakytas klausimas maldaknygės tekste buvo 
prieš ją: kas atris mums akmenį nuo kapo?

— Dabar jis užsidės akinius ir pamatys 
mane, — galvojo Judrienė. — Ir tegu, ir tegu 
pamato mane čia. “Pavasario šventė” bus ry
toj, ir rytoj mes vėl būsime tarybininkai, o 
dabar mes kiti, dabar mes tikri žmonės.

Taip ir buvo. Judrys pamatė žmoną. Namo 
jie ėjo kartu. Dabar vėjas nurimo, laukai bu
vo tylūs, lyg desperatiškai sustyrę tamsoj. Bet 
ujamos, niekinamos, nusinerktos Velykos bu
vo Judrių nuotaikoje. Jis žengė lengvai, nes 
kelias jau" buvo pašalęs.

— Paryčiu pempės ims atsišaukti su savo 
“gyvi, gyvi”, — pasakė Judrys, norėdamas, 
kad ir apmaudingai tylūs laukai suskambėtų 
gyvybe ir džiaugsmu.

Kupina seniai neišgyvento pakilumo, Jud
rienė atsakė: •

— Dabar mes. kaip ankstyvosios pempės, 
galime atsišaukti laukuose “gyvi, gyvi!”

Ir žmonos nuotaikos paveiktas, Judrys pa
suko veidą į tamsaus lauko erdvę ir pamėg
džiodamas pavasario paukštes, pabėrė falcetu:

— Gyvi, gyvi, pempės, mes dar gyvi.
Jis atsisuko į žmoną, kuri stebėjo vyro 

pbkštą ir pasakė jai:
— Štai ir tikra pavasario šventė.
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Pavojingieji žmonės Lietuvoje

[vertė kryžius
t

! Rancevo bausmės motyvavimas.
Panaudoja gimines

Prieš kunigus komunistai pa

Kristaus Prisikėlimai ir abejonės

Prisitaikę' prie naujų sąlygų dinti, kaip kad pasigirsta balsų, 
' kunigai komunizmui yra ypač pa- tikinčiųjų jausmų įžeidinėjimu, 

vojingi. Jų nebegalima apkaltin-i Svarbu kovingu žodžiu sužadinti 
ti atsilikimu, tamsumu, reakcin- i religinių prietarų neatšikračiu- 

. gurnu. Lygiai, kalbant apie Kata-'.sius žmones blaiviai galvoti, tikė- 
likų Bažnyčią, nepakanka pasi-įti į šviesią ateitį”, 
tenkinti vien bendrais tvirtini- i 
mais apie jos reakcine esme, apie
SSiSai.zZ bu2! atskirų kun^ pūoK- 
žuazinį nacionalizmą, fašizmą. | ^koja kaip tas ’ar Pkitas kunigas' 
Konkrečiais pavvzdziais tai sun-: pakoja, Kaip tas a . ® .
kiai Įrodoma Todėl paskutiniu : darP™-L

■ riphod k’tnc i religinius patarnavimus, kaip at-
vuii^ sisakė žiptarnauti mirštančius, jei 
ll*ki- neužraŠė savo turto bažnyčiai 
’ ’ ar klebonui, kaip vokiečiams šau

kiant žmones, dalyvavo masinėse 
į žudynėse net su ginklu rankoje,

Instrukcijos praktikoje 
Po šitokių direktyvų pasipylė

laiku komunistai g: 
taktikos: suniekinti paskirų kuni
gų autoritetą žmonių akyse. 
taip tariant, “demaskuoti” kuni
gus ir ju elgesį. Surasti nauji kal
tinimai Lietuvos kunigams: bend-į^“^ radarbiavimas su Lietuvoje vei-^S^± S Sd i£‘ 
kusiais partizanais, talka “vokiš-;* ė paiaikė’“banditui’ (parti- 
kiems fašistams” dalyvavimas; P oin 
nekaltų žmonių žudyme ir pan.| 
Pasiremiant j------ —
dokumentais, apkaltintųjų “sava
noriškais prisipažinimais”, 
dymais. “dienoraščiais”, vyskupų 
konferencijų “protokolais”, pla
čiai nupasakojama vyskupų ir ku
nigų veikla prieš karą ir vokiečių 
okupacijos metu. Iškeliama tai, 
kad Lietuvos dvasininkai, drauge 
su “buržuaziniais -nacionalistais, 
aštriai kovoję prieš “liaudies val
džią”. Ypač puolami vyskupai ir 
kunigai, kurie grižo iš Sibiro. Ir 
suprantama kodėl: juos tikintieji 
laiko kankiniais už tikėjimą, ger
bia, juos šelpia. Jų autoritetas vi
suomenėje yra didelis. Todėl ko
munistai užsimoję juos suniekin
ti, visokiais būdais apšmeižti.

Naujoji taktika
Šiai naujai taktikai yra duoti 

nurodymai “iš augščiau”. 1959 
m. liepos mėn. pradžioje Vilniu
je įvykusiame resnublikiniame 
lektorių-ateistų pasitarime, svars
tant ateistinės propagandos me
todus, buvo prieita išvada, kad 
lektoriai-ateistai. kalbėdami audi
torijai. kurioje paprastai yra ne
maža tikinčiųjų, turį prabilti ne
tik i žmogaus protą, bet ir į jo 
jausmus. Esą, “tikintieji piktina
si dievo tarnų-kunigu darbais, ku
rie nesiderina su ju skelbiamomis 
dogmomis. Dėl to ir toliau reikia 
kalbėti, rašyti apie netolimos pra
eities kunigu darbus talkininkau
jant hitlerininkams, buržuazi
niams nacionalistams, demaskuo
ti reakcingu dvasiškiu tikrąjį vei
dą. ju amoralumą. Kovinga ateis- Juodačio — “banditų talkininko 
tinė propaganda, pagrįsta doku- aršaus nacionalisto— l 
mentine medžiaga, negalima va- vo demaskuotas banditų talkinta

(Atkelta iš 1 psl.)
i A 1 X VO IW111UIHO LCX A į

'naudoja ir ju artimuosius — gi-!meto mūsų protėviai būtų mažiau 
;mines. Todėl spaudoje galima! bijoję kančių ir mirties, kaip mes. 

kas tos oačios bažnvčios kunigas'rasti atvirų laiškų brolio kunigui • Tiesa, savo pasąmonėje mes Ivg Kas, tos pac os ba yc os u oas, broliui arba motjnos _^ūnui. ku-! ir esame linkę tvirtinti, jog apas-!4 Bitvinškas narodvtas Jurgio uiyuui ai ua niuuuos—^>unui, ku-: n cmuic jvS aEao- prisiėmė^ neprileidžia nė minties,
ji viešai išsižada (viena kuni-ltalai ir kankiniai neturėjo baimės Į kad ju ištikimybe pasirodžiusiam 

&SS™motina,, tokį laišką paskelbus j nuovokos. Betgi, šv. Mortals, ai^^i^^i tilcpusiau nuo-
Lapio veidmainiškumas ir parsi-'£° mmina, !aisM i Lft? X «« rnAiinUi ičdailiškumas. Faktai, kuriuos sa-fP^doje išėjo is proto .r m^. k ai šakį Jog jie mokinia., is 
vn namnk-dnncp kunigai r>f>naip-'kus mlre)- Vilniaus radijas 1962. pugimties nebuvo didvyriai. At-j. -—t,-, 
Zė Stati sXkSkirto biž!IV- 13 Paskelbė Kaz. Budraičio virkščiai, jų pasielgimas Getse-jos kaimiečių burelis isitvirtinęs 
nvčm • amo4ta?a Da? labiau ii?s^laišk? broIiui kuni§ui Budraičiui, mano sode buvo bailus ir žemas., savo tikėjime, apgulė Jeruzalę,
nycios autoritetą Dar laoiau jis, T g , ... Da<.auiietis brolis Tniai np ka<? kitas o tik isitiki-:Patl intelęktualiskiausią Juaejosbuvo pakirstas, kai buvo plačiai;, ... . . . P. .. , , .. , • ° ’. ... . .. ’ . ;. . i centra dinama naiėsiausiu ano
visnnrnpnpi nanasakntn kain ku kaltina dvasininkiją, kad ji buvu- nimas, viršijąs ju jėgas ir akivaiz-1 ginamą pajėgiausių ano
visuomenei papasakota. Kaip Ku-. . susidėiusi su lietuviu liaudies džiai natirta realvbe ealėio iuos meto mąstytojų bei jų gudrių pa-Soio i Rtar^MDiS Sp‘ ^SiS’^S«■*!.ii. nugalėjo. Deidešim.
koms kurstyti, kaikuriems tikta-i™s. ~ tai. “Pįnigas; a ten bebūtų bet neaptašytasis žve- [lash rS‘imperijos

I zanus), kaip dabar žmonių sudėtas 
neva arehvviniais aukas Pasisavina asmeniškiems 

“covo. reikalams (automobiliui, motocik- 
lui įsigyti, namui pasistatyti) ir t.

- -........ vcbi.nii Nėra to nusikaltimo prieš mo
ralę, žmoniškumą, veikiančius įs
tatymus, kurio nebūtų padarę ku
nigai. Melo ir šmeižto sriautas 
kartais peržengia betkokias ri
bas. Nurodomos vietos, kuriose 
aprašomas kunigas niekad nėra 
buvęs, nurodomos pavardės as
menų. kurių iš viso nebuvo ant 

i šios žemės, faktai, kurie niekad 
neįvykę ir t.t. šlykštu skaityti, 
kai pvz. aprašinėjamos vyskupų 
konferencijos, kuriose vyskupai 
tik girtuokliavę, vienas kitą titu
luodami “ponas”, tardamiesi, 
kaip Lietuvą atiduoti Hitleriui 
arba jam už išžudytus žmones pa
dėkoti. Atskirų vienuolijų prieš
karinei ir karo meto veiklai yra 
skirti atskiri leidiniai, kur “įrodo
ma”. kad tos vienuolijos nuo pat 
pradžios yra buvusios vien Vati
kano šnipinėjimo įstaigos ir pan.

Puola šiauliečius
Kunigų “demaskavimas” yra 

nuolatine tema ateistų susirinki
muose. paskaitose. Pvz. kom. par
tijos Šiaulių miesto komiteto ate
istų tarybos kas ketvirtadienis 
rengiamose paskaitose vis nagri
nėjama kunigų darbai. Viename 
tokiame susirinkime, kaip rašo 
“Tiesa”, “nepaorastai didelį po
veikį tikintiesiems nusikratant 
religiniais prietarais turėjo baž
nytininkų demaskavimas, šiaulie
čiams buvo atskleistas Petro ir 
Povilo bažnvčios kanauninko J

veidas, bu-

vieninga ir kolektyvi, tai ji mūsų; mą. žydų kunigams tai, žinoma, 
reikalui ir nenaudinga bei ne- nepatiko, ir jie, be abejonės, kaip 
svarstytina. Teroras ir persekio- argumentą prieš skelbiamą “ne- 
ji.mąi, kuriuos šie vyrai drąsiai sąmonę”, miesto gatvėse būtų pa- 

:rodę Jo kūną, jeigu kapas nebū
tų buvęs tuščias. O apaštalų 
triumfas kaip tik čia ir glūdėjo: 
jie žinojo, jog niekas negalės pa
sakyti turįs Jo kūną, nes Jis įžen
gė į Dangų.

Ir taip visoje ano meto litera
tūroje nėra buvusios prielaidos 
neigiančios kapo tuštumą. Iškilo 
tik viena kontraversinė nuomonė, 
šiek tiek sudrumsčiusi šio klausi
mo aįškumą, ar apaštalai pavogė 
savo Mokytojo kūną. Kapo tuštu
mas nekėlė jokių "abejonių nei 
krikščionims, nei jų priešams.

Dėlto tik šie du klausimai 
mums ir belieka išspręsti: ar 
Kristūs prisikėlė iš numirusių, ir 
ar Jo kūną išvogė mokiniai? Pri
sikėlė — bus ortodoksiškas atsa
kymas, išvogė — farizėjiškas.

Jeigu mokiniai Jį būtų išvogę, 
tai jų sąmonėje būtų likęs didis 
kartumas, kodėl jų Mokytojas ne
išpildė savo pažado atsikelti iš nu
mirusių ir kodėl Jis mirė nušivy- 
lusio fanatiko mirtimi ant kry
žiaus? O mums šiandien taip pat 
kiltų klausimas, kodėl apaštalai 
leidosi i tokią milžinišką avan
tiūrą. prieš pasauli ir sukūrė to
kią religiją, kuriai jie patys neti
kėjo?

Ar yra Įmanoma, kad šie dvy-

širdį arba tuščia ir abejinga”.
Taigi, šis margaspalvis Galilė-

Taigi; ne kas kitas, o tik įsitiki-į Patį intėlektuališkiausią Judėjos

•J tikinčiojo žmogaus”. Jei pasaulių- jys Petras’’, rašė Mbrišonas savo >vo sudrumstę ir Ronios imperijostiems jaunuoliams skieoiio nesi-i augaus . jei pagaunu- jys reiras ,mizmaJ Dvi merginas Irena V ir!tis brolis g.vvemmą pelnęsis sązi- puikioje knygoje “K a s n u r i t o;
mizmą. jjvi merginas, neną y. f«i dvoėinirti-oi An<4i-5a.! Visad©
Angelę S., jis net pastūmėjo į sa ningu darbu, tai dvasininkai gy- 

ir kiršinę žmo-
akrnėni’5 “ir jo brolis Andrie-i,.^addš esama pagundos pra- 
jus, lėtai švarštas ir negreit susi-[eitie* lv-vkius savaime su-o.. Jis iici pctMUHivju L oa* [ vpnp n'nrn7ifięVqi ir kiršinp 7mo-Jas vėl!nes I? viso, teigia BudraiHs, kai- Bet aP«

- TIV - . •. x bedamas savo broliui kunigui: * - --------- I krikscionvbes nervate be antį is-
Lz HaciOMhstimų nuotaiku «j0 darbas buvęs nenaudingas ir <• « i < € įtryni !

prikėlė gyvenimui”. bėdamas savo broliui kunigui: Tomas, užgrūdintas ir neperjaut
, .cz...naciYa.lsl. , nuolaikų “j0 darbas buvęs nenaudingas ir rus mokesčiu rinkėjas Matas nė- 

skiepijimą Tiesoje buvo uzsi-^jj. j.įįU darbu jis dabar galėtų atitinka sąlygas, kurios yra būti- 
pultas ir Viekšnių kun. T Stasiu-‘j^pjrj-ti bent dalį savo skolos”, nai reikalingos visiškai vienodai 
lis. Jam primesti smarkus kalti-1 Užuomina, kad kunigai dirbą ne- ir tai pačiai kolektyvinei haliuci- 
nimai uz savo metu ryšių palaiky-naudįngą darbą, verčia spėti, kad nacijai patirti. O jeigu ji nėra
mą su partizanais ir uz’naciona-į jie bus ftraukti i “veltėdžiu” ka
ustinio tvaiko skleidimą dabar, i tegOj,ya ir jiemį būs pritaikinti 
J. Petronis jo nusikaltimus taip: paleckidiai ’potvarkiai tokiu “nu- 
aptana: Banditų tarnas ir gob-! sikalteliu” reikalu.
sus savanaudis dabar eme preten-! 
duoti dargi į poetus. Savo eiliuo
tuose rašiniuose jis garbina nacio- , . „n-,
nalistinius banditus, hitlerinius W kuniSP likimas. Pries netei- 
okupantus. niekina ir šmeižia dar-1 protestuoti nėra kaip ne 
bn frnnnM” i kur. Joks laikraštis nedes atitai

symų ar kaltinimų paneigimo. O 
Kunigai — “kalčiauši” jei ir įdės, tai tik tam, kad kuni- 

Bekaltinant kunigus prieina- j 8? dar labiau sujuodintų. Joks 
ma iki absurdo: jie esą kalti dėl. teismas nepriims skundo del gar- 
beplintančio banditizmo, žudynių, i b?s nupiešimo, gęro vardo ^zei- 
Neseniai “Tiesa” plačiai iškėlė djjno. Mat,^ sovjetmeje konsntų- 
1961. XII. 4 Kėdainių rajone įvy-;clj°Je Kasytas Bažnyčios atskyn- 
kusią M. Martynaičio piktadary- mas nuo valstybes reikia suprasti 
bę — jis nužudė savo žmoną Jadv. ■ taip, kdd kiekvienas gali kalbėti 
Garšvaite ir poros metų dukrelę.! rašyti prieš Bažnyčią ir jos at- 
Esą žudikas Martynaitis savo me- stovus kunigus ką tik nori, bet 
tu buvo partizanas, vėliau pa- Joklu būdu negalimą Bažnyčios, 
krikštijęs savo kūdikį, pažinojęs kumgų Užtarti, o patiktas Jsum* 
Apytalaukio kleboną St. Kar- £ams. S^tiS’ pasiteistati. Tokri 
mauska. šis palaidojęs aukas su '^T.3. komunistine teise ir visų 
bažnytinėmis apeigomis. Komu- Pdiečiu prieš jstatjmus lygy- 
nistams tai įrodymas, kad Marti- \ Vl®nas antra? kunigas 
naif i nrie žudymo privedė “reli- bar>de pęr pamokslus atremti da
ginis fanatizmas”, įskiepytas ku- romus puolimus, tai jie buvo ap- 
nigu. Bažnyčia virtusi žudiko tai- ka^mti kovoja pnes komunisti- 
kininke. Įvairūs nusikaltėliai teis-; ?oks Pa'
me verčiami prisipažinti buvę re
ligingi.

Kunigams bausti surandamos 
įvairiausios priežastys. Charakte
ringa tai. kad kartais kunigai 
baudžiami neva už savo kunigiš
ku pareigu blogą ėiimą. Pvz. Du- 
biškių klebonas Alfredas Kani
šauskas nubaustas 6 mėn. patai
sos darbu ir sumokėti 300 rubliu, 
kad be leidimo tvarkydamas ka
pus nukirtęs medžius, kurie 
“krisdami prislėgė kapus ir nu-

nacijai patirti. O jeigu ji nėra

Puolamųjų likimas
Koks tokių "puolamų kaltina

stovus kunigus ką tik nork bet 
jokiu būdu negalimą Bažnyčios,

steigimas buvo Spaudoje pavadin
tas “chuliganizmu” ir nubausti 
kaip “chuliganai” — keliolika pa
rų gėtvhs šluoti ir viešas išvietes 
valyti...

Moralinis persekiojimas
Pagal ankstyvesnę praktiką, po 

skaudoje aprašytų kunigams bai
siu aokaltinimų. paremtų liudi
ninkais ir “dokumentine medžia
ga”, reiktu laukti skandalingu 
bvlų su aiškiu sprendimu — ka
lėjimas arba Sibiras. Bet ne! Da-

bar komunistai nenori iš žmonių 
mylimų ir gerbiamų kunigų dary
ti kankinius. Jie siekia žmonių 
akyse sunaikinti kunigų autorite
tą. kuris dar vis yra didelis, žmo
nės, kurie su savo kunigais yra 
gyvenę ilgus metus drauge, gerai 
pažįsta jų gyvėriirilą ir veiklą, ne
tiki tokiais kaltinittiais ir jaučia 
kunigams dar didesnės pagarbos 
bei užuojautoj. Bet tokių autori
tetui sunaikinti yra kitas kelias: 
po tokių spaudoje “reveliacijų” 
ateina iš"kulto kdmisaro įsakymas 
“nusikaltėlį” iškelti kittir, kur 
nors tdii. Kadangi dabar kunigų 
kilnojimas vyksta neViėn tik . Sa
vosios vyskupijos ribose, tai daž
nai perkėlimas Į kokį nors toli
mą užkampį yra he kas kita, kaip 
ištrėmimas. Kartais tokiems ku
nigams atimama teisė ėiti klebu- 
. 2 . ► _ J- j , J L k > •>. J r ’

— be pareigų. Gi naujoje vietoje, 
kur žmonės kunigo ir jo praeities 
nepažįsta, vietiniai komunistai, 
rėmdamiėši jau paskelbtą “me
džiaga”, mitinguose ir susirinki
muose stengiasi “apšviesti” žmo
nes, kaš Pėr paukštis yra į ju apy
linkę atskridęs. Tokiu" būdu "gerų
jų kunigų įtaka savo tikintiesiems 
yra paralyžuojama. Į tokiu “nusi
kaltusių ir reakcingu" kunigu vie
tas yra paskiriami tie. kurie reži
mui nepavojingi, kurie bando su 
juo sugyventi. Tai daugiausia 
paskutinio mėtų seminarijoje iš
auklėti. Beje, jie ir spaudoje ne- 
puciami, nepersekiojami.

V. Mar.

krikščionybės pergalę be anų iš
vardintų kliūčių dar tenka atsi
minti panieką, kurią romėnai 
reiškė žydams, tą išdidumą, ku
riuo išauklėtas romėnas rodyda
vo keistam tikėjimui, atradusiam 
Dievą nusikaltėlio asmenyje ir 
pasmerktame mirti Romos valdy
tojo ... Ir kaip gi jis galėjo pri
imti tokį svetimą tikėjimą?

DIDYSIS 
KLAUSTUKAS

Seniausiuose bylos aprašymuo
se pabrėžiama aplinkybė, “ per 
tris dienas ”. čia^ netenka 
abejoti, kad kunigai, kaip šv. Ma
tas teigia, ėmėsi atsargumo prie-, ,. . . ..
moniu prieš apaštalus, kad jie ne-; Hka Užsispyrėlių būtų galėję išsi- 
žuklaštotu Jėzaus prisikėlimo laikyti iki galo taip sudėtingoje 
fakto, išvogdami iš kapo Jo kūną.! ir sunkioje kovoje už netikrą rei- 
Dėltd jiė užantspaudavo kapo an-l kalą? Netenka abejoti, jog ne vie- 
gą ir pastatė sargybą. S nas būtų pasitraukęs nuo šio pai-

"Kaipgi tad Jėzaus kfihas dingo ko ir beprasmio dalyko. Ir ką gi 
iš kapo? Teorija, kad Jis ant kry-! jie būtų laimėję šia savo apgaule? 
žiaus nemirė ir kape atsigavo dar ! Juk jie atsiskyrė nuo savo tau- 
n’eatsako i klausimą, kaip Jis iš- i tiečiu, draugų ir giminių. Dar 
ėjo iš kapo. Pagaliau, kaip niiro- daugiau, jie užsitraukė ant savo 
do Štrausas, kad žtabgūs, taip ?alvų persekiojimus, kankinimus 
Žiauriai sužalotas, jfeigu ir būtu1 ir pasmerkimą. Ir už ką visa tai? 
nemiręs, tai nebūtu galėjęs pasi- Ar už melą, kurį jie žinojo, kad 
rodyti mokiniams "kaip kapo ir yra melas? Pagaliau, ar yra gali- 
mirtiėš nugalėtojas, gyvenimo mas daiktas, kad sąmoninga ap- 
viešpats. Juk tai "įspūdis, kuriuo i gaulė kada nors būtų pagimdžiu- 
rėmėsi mokiniu apaštalavimas., j si milžinų, kurie perkeistų pasau-

Dar didesnė nesąmonė yra h? Ar buvo girdėta, kad žmones 
prielaida, jog Juozapas iŠ Arimą- Į sutiktų mirti su drąsa spinduliu©- 
tėjoš pasiėmė Jo kūną. Nėra jb- Kančiomis akimis už mokslą, kurį 
fcio motyvo, paremiančio tokį fak-j jie žinotų esant klaidingą?...
m. u tu*, k-* tikiti istorijoms”, rašo Pa

skalis, “kurių kūrėjai leido sau 
perpjauti gerkles”.

Laisvai vertė A. K.

tėjoš pasiėmė Jo kūną. Nėra jb- j 
f Airi 1

tą, o jeigu kaš nors panašaus ir 
būtų įvykę, tai vėl būtų tekę nu
galėti tas pačias kliūtis: sargy
bą, įsilaužimą į kapą ir t.t. O vi
sų svarbiausia, turbūt, būtų tai, 
kad naujasis Kristaus kapas bū
tu tapęs šventove, liudijančia to
kio įvykio istoriškumą.

Vašingtonas. — Negras studen
tas J. Meredith tebestudijuoja

Kristaus mokiniai sul . 
ruzalę ir ten skelbė Jo prii

Mississippi un-te. Ji saugo 327 
grįžo i Je* kariai. Armijai jo saugojimas jau 
> prisikėli- kainavo $4 mil.

i



šaltame rudens ir žiemos ore, 
niekas taip nešildo ir nesuteikia 
geros nuotaikos, kaip stiklelis Paari 
degtinės. Tai galite paimti pagal 
savo skonį, kaip patinka — mažą 
stiklelį grynos, didelį stiklą su soda, 
prieš valgį, valgant, ar po valgio.
Kaip ją beimsite — jūs pripažinsite 
po pirmo gurkšnio, kad ši pilnai 
prinokusi Paari degtinė tikrai 
patenkins kiekvieną ir 
kiekviena proga.
Tai yra daugiau nei vispusiškas 
gėrimas — laikykite visada butelį 
Paari degtinės savo spintelėje. 
Paari yra daugiausiai pirmaujanti 
pas kanadiečius, kadangi Paari yra 
Kanados puikiausios kokybės 
degtinė.

DR A NOV Galima gauti tik Ontario svaiginamų 
gėralų krautuvėse. M-2-N

Pavergtoje tėvynėje

HAMILTON, Ont

NAMINĖ BUTRIMONYSE
Butrimonių miestelyje smarkiai 

paplitusi vietinės gamybos degtinė. 
Jos platintojų veikliausiai grupei pri
klauso T- Dubovikienė, A. Balinskie- 
nė, Ą. Galkienė, Z. Dumbliauskienė 
ię J. Liudanavičius. Jie degtinę laiko 
automašinų padangose ir pūslėse, ne
sirūpindami higienos reikalavimais ir 
savo svečių sveikata. Oficialiai visi 
šie asmenys dirba kolchoze tačau 
apie juos, sakoma: “O kam joms tie 
darbadieniai? Jos už naminę daug 
gauna. O mūsų vyrai ten paskutine 
kapeiką palieka...” Alytaus rajono 
milicijos skyriaus viršininkas V. Rau- 
ba, LTSR Viešosios tvarkos apsau
gos ministerijos darbuotojas B. Jar
malavičius ir Alytaus miesto draugo
vininkų štabo vadas J. Sabeitis kaltę 
dėl Butrimonyse skambančių stikliu
kų suverčia kolchozo pirm. K. Orvy
dui ir partijos organams, kurie į na
minės plitimą stengiasi žiūrėti pro 
pirštus.

MARIJAMPOLĖS REVIZORIUS
Marijampolės taupomosios kasos 

vedėjas Klemensas Vosylius labai 
mėgsta daryti revizijas prekybinėse 

_ organizacijose. Į savo darbovietę jis 
ateina tik pasirašyti čekių, o paskui 
jau skuba revizuoti. “Tiesos” skaity-, 
tojams nepatinka, kad jis iš tų revizi
jų paprastai grįžta svirinėdanias ir 
užmiega savo vedėjiškame kabinete, 
nes prekybinės organizacijos, atrodo, 
nuo revizoriaus ginasi vodka ir sa- 
magonu.

MELŽIMO APARATŪRA
Kretingos rajono kolūkiai ir tary

biniai ūkiai už 30.000 rb. yra nusi
pirkę 15 melžimo aparatų, o iš jų dir
ba tik vienas kitas, nes nėra specia
listų aparatams sumontuoti. “Lietu
vos žemės ūkio technikos” Kretingos 
skyrius juos parduoda, o sumontuoti 
nepadeda. Požėlos vardo bandomaja
me ūkyje melžimo aparatūra rūdyja 
išmėtyta pamiškėje, o “Minijos” ta
rybinis ūkis savąją demonstruoja pa
plentėje ...

TEISMAS IR ŠULINYS
Prieš 17 metų Kaune mirė žiečie- 

nė, savo turtą palikdama septynioms 
šeimos atžaloms. Ilgą laiką tos atža
los naudojosi palikimu, kol pagaliau 
atžala E. Valančiauskienė pradėjo by
linėtis su kitomis atžalomis. Kauno 
miesto liaudies teismui teko pada
lyti gyvenamąjį namą ir jo kiemą. 
Visi buvo patenkinti, bet atžala Ė. 
Valančiauskienė skundėsi kaimy
nėms: “Nėra šiais laikais teisingų 
teismų. Viską dalijo, išdalijo, o šuli
nį taip ir pamiršo. Juk, amžiną jai 
atilsi, motinėlė ir šulinį liepė pasi
dalyti ..Augščiausiąs teismas Vil
niuje gavo jos kasacinį skundą, kad 
ją, girdi, žiauriai nuskriaudė Kauno 
liaudies teismas, nepadalijęs šulinio 
į lygias dalis. Audriausias teismas 
atsakė, kad šuli’uo nanoma pada
linti ir vandene Jai b dtverti nuo li
kusiųjų. DaLat «uaia E. Valančiaus* 
kienė kolioja augsciaasiąjį teismą.

Ukmergėje ilgus retus bylinėjasi 
vieno namo gyventojai — A. Račelis 
ir L. Olšauskienė dėi poros žilvyčių 
ir akacijų krūmo. L. Olšauskienei pa
tinka žalumynai, o A. Račcliui — 
žagarai ir malkos. Todėl abu sunkiai 
prakaituoja kilnodami tvorą iš vienos 
vietos į kita. Tvoros kilnojimą rūpes
tingai registruoja miesto vykd. komi
teto pirm. H. Bakonis, rajono archi
tektas A. Adamonis, namų valdybos 
nr. 1 valdytoja P. Varžgalienė ir inž. 
S. Motiejūnas. Dviejų žilvičių ir aka
cijų krūmo byla šiuo metu jau yra 
pasiekusi augščiausiąjį teismą Vil
niuje ...

LEDAI KLAIPĖDOJ M H W W g
Nuo pakrančių atsiplėšusius ledus 'll/ »

vėjas buvo atvaręs į Klaipėdos uostą, W V |
sudarydamas 11 myliu pločio ledu M W-l’i • K
juostą, per kuria negalėjo prasimušti / J > m® B -.%
nepakrauti laivai. Leduose įstrigu- r dl
stems laivams į pagalbą atėjo visi jū- .... jį?*
rų prekybos uosto vilkikai. Ištisą sa- v” If
vaitę su ledais kovojo “Mašinisto”, 
“Marso”. “Priešakinio” Įgulos ir žve* s . :
jų gelbėjimo laivai “Rambynas” ir ''
“Kagulas”. Tai pirmas atvejis pokario J
metais, kad laivai negalėjo įplaukti i 
Klaipėdos uostą dėl jį supančio ledų Skautų “Žalgirio” vietininkijos, Niagaros pusiasalio, tautinių šokių grupė, pasiryžusi dalyvauti tau- 
žiedo. H^ių šohin fe^tivpiyio šnipės vpdovns — 7. Jakubonis

TAIP ŠILTA, 
KAI VAIŠINI PATS

SAVE -

MOTINA NUŽUDĖ SŪNŲ
Vilniaus A. Vienuolio gatvės namo 

nr. 12 rūsyje buvo rasta nužudyta 6 
metų amžiaus mergaitė Jūratė Blag- 
nytė. Milicijai buvo aišku, kad tai 
yra iškrypėlio darbas, tačiau nusikal
tėlio nepavyko susekti. Viskas išaiš
kėjo, kai buvo rastas nusižudęs Poli
technikos instituto filialo stud. Ri
mantas Petryla. Savo tėvams — mo
kytojai Bronei Petrylienei ir V. Kap
suko gamtos mokslų fakulteto do
centui Petrui Petrylai — jis prisi
pažino įvykdęs šį nusikaltimą. Neras
dami kitos išeities, tėvai savo sūnui 
patarė nusižudyti. Sūnus paklausė jų 
patarimo — nusižudyti mėgino elekt
ros srove, bet nepavyko. Tada, išgė
ręs litrą degtinės, jis paprašė motiną 
perpjauti abiejų rankų venas. Motina 
jo prašymą Įvykdė. Br. Petrylienė da
bar patraukta teismo atsakomybėn, 
o P. Petryla atleistas iš V. Kapsuko 
un-to docento pareigų.

NAUJAS LAIVAS
Klaipėdos laivų statykla “Baltija” 

nuleido Į vandenį pirmąjį didelį žve
jybos laivą “Rapolą Čarną”, turintį 
2.370 tonų talpos. Laivų statykla 
yra rusų rankose. Nuleidimo proga 
kalbėjo: plaukiojančio doko virš. N. 
Jepichinas, partinės organizacijos se
kvei. V.' Romanovas, laivų statyklos 
dir. G. Baiašanianas, surinkimo ce
cho meisteris P. Mišatkinas. Iš lietu
vių žodi tarė LKP miesto komiteto 
sekr. K. Mackevičius. —vkst—

IŠGABENA JAUNIMĄ
Per Vilniaus radiją ir spaudoje 

nuolat kartojama, kad lietuviškasis 
jaunimas pats prašosi išgabenamas 
tvariems darbams į Sovietijos gilumą. 
Kovo 18 d. tas radijas džiaugėsi, kad 
i komjaunimo komitetus miestuose ir 
rajonuose kreipiasi merginos su vai
kinais. prašydami juos pasiųsti dar
bams į šiaurinius Sovietijos rajonus. 
Pasirodo, nemaža to jaunimo “sava
noriškai” dirba Karelijos respubliko
je ir Murmansko srityje. Iš Kareli
jos pranešta, kad ten jau metai dir
bą 'lietuviškieji “pasiuntiniai”, tie
sią geležinkelius, statą naujus pa
status, įsigiję naują specialybę. Kiti 
vėl, girdi, tapo gerais visuomeninin
kais. organizatoriais. Taigi, pridengta 
vergija tęsiama toliau. E.

IMPORTUOJA GAMINIUS
K. Perkumas iš prekybos ministe

rijos Vilniuje per radiją pasakojo 
apie buitinių, kultūrinių prekių par
davimą, įvežimą iš kitų kraštų. Iš 
naujų gaminių minėjo: naują mag
netolą “Vaivą”, magnetofoną “Aidą”, 
lietuvišką šaldytuvą “Snaigę” ir kt. 
Iš Moldavijos tikimasi gauti skalbi
mo mašinas, naują elektros armatū
rą, stiklo indus ir kt. gaminius. Iš 
Čekoslovakijos, R. Vokietijos Lietu
von numatyta importuoti muzikos in
strumentai, drabužiai, avalynė, tri
kotažas. Kitos prekės laukiamos iš 
Vengrijos, Lenkijos, Bulgarijos, Ru
munijos. š. Korėjos, Raud. Kinijos, 
Jugoslavijos ir kt. kraštų. E.

Niagara pusiasalis
ST. CATHARINES Velykų dieną, 

balandžio 14, Prisikėlimo pamaldos 8 
vai. ryto. Kitų pamaldų nebus.

VVELLANDE, Velykų šventėje, ba
landžio 14, pamaldos 10 vai ryto. puuuK;uc,

KLAIDOS ATITAISYMAS. “TŽ” ko- Į Tikimės, kad atsiras vaidilų ir vaidilu- 
vo mėn. 28 d. tilpo žinutė, jog Nia- j čiu kurie pasišves, kad mūsų “Auku- 
garos pusiasalio tautinių šokių grupe raį- rusentų dar ir ateinančioms kar- 
ątsisakė dalyvauti festivalyje Čikagoje, j toms. V. P.
liepos- 7 d. Tai netiesa. Skautų “žalgi- . , '
rio” vietininkijos tautinių šokių gru- “AMERIKA PIRTYJE” — komedi- 
pė. kurią ruošia Zenonas Jakubonis,; ja. buvo pirmasis veikalas, pastatytas 
yra įsiregistravusi ir tikisi nuvykti į: Lietuvoje tik atgavus nepriklausomy- 
Čikagą. B. M. į bę. Ir štai dabar vėl turėsime progos

Brangiam Tėveliui Lietuvoje mirus,

dukrą Z. AUGAITIENĘ, jos šeimą

ir sūnų ANTANĄ BUDREIKĄ

nuoširdžiai užjaučiame

V. ir V. Treigiai

Trims kaliniams 300 -sargų
Benyno Spanaau kalėjime yra 

3 kaliniai, kurių išlaikymas per 
metus V. Berlynui kainuoja S65. 
000, sąjungininkams — $110.000, 
neskaitant karinės sargybos. Tuo 
tarpu paprasto kalinio išlaikymas 
Vokietijoje kainuoja maždaug $1 
dienai. Tie nepaprasti kaliniai 
yra: Rudolf Hess, Albert Speer ir 
Baldur von Schirach. Iš visų karo 
kriminalistų*, nuteistų 1946 m. 
Niurnberge liko tik 3. Jie laukia 
kada bus išleisti laisvėn. Kiekvie
nais metais jų amnestijos prašy
mai atmetami. Vakarų sąjungi
ninkai būtų kiek nuolaidesni, bet 
sovietų veto juos dar tebelaiko 
kalėjime. Speer ir von Schirach, 
atrodo, bus išleisti 1966 m., o 
Hess, kuris dabar yra 67 metų 
yra psichiškai nesveikas ir gal
būt bus paliktas ligoninėje.

Spandau kalėjimas yra Berlyno 
priemiestyje, aptvertas 20 pėdų 
augŠčio mūrine siena, ant kurios 
matosi užrašas: “Neikit artyn! 
Sargams yra Įsakyta šauti”. Bokš
teliuose visą laiką budi sargai su 
prožektoriais ir kulkosvaidžiais. 
Kalėjimas iš išorės yra saugomas 
rusų, amerikiečių, prancūzų ir 
anglų, kurie keičiasi kas mėnesi. 
Sargybos kuopos sudaro maždaug 
120 kariu. Jų tikslas — saugoti 
kalėjimą tik iš išorės, kad kokie 
fanatikai nesugalvotų bandyti ka
linius išlaisvinti.

Kalėjimo viduje kalinius saugo 
16 sargų. Tam štabui išlaikyti dar 
yrą samdoma 60 asmenų — virė-

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMAL
DOS: D. Ketvirtadienį — 8 vai. vak. 
D. Penktadienį — 3 vai. p.p. D. šeš
tadienį — 8 v.v. Sekmadieni — Vely- 
kose — Prisikėlimas 6 v. ryto; kitos 
pamaldos — 9 v. r. ir Suma — 11 v. r.

PERSITVARKĖ “AUKURAS”. — 
Specialiame posėdyje buvo aptarti te
atro reikalai. Paaiškėjo, kad reikia 
naujų jėgų — netik aktorių, bet ir 
praktinės pagalbos — siuvėjų, daili
džių, tapytojų ir kt. Naujoji v-ba kvie
čia tad visus bendron talkon. “Auku
ro” vadovybė sudaryta šio sąstato: me
no vadovė — dramos aktorė E. Daugu
vietytė • Kudabienė, scenos vadovė A. 
Matulienė, kolektyvo pirm. L. Klevas, 
sekr. S. Martinkutė, rėžis. A. Kaušpė
das, seen, technišk. vad. R. Kontenis 
(jam numatytas dar vienas pagalbinin
kas), ižd. A. Mingėla ir vienas asm. 
spaudos reikalams. Vadovybė bandys 
išjundinti visuomenę stengdamasi ypač 
įtraukti jaunimą. Numatoma užmegs- 
ti artimesnius santykius su apylinkių 
kolonijomis, kad tie patys veikalai ne
būtų statomi artimų apylinkių scenos 
mėgėjų, bet būtų daugiau pasikeičia
ma gastrolėmis.' Suinteresuotos apylin
kės kreipiasi raštu: E. Kudabienė, 96E, 
41st St, telef. 389-1797; L. Klevas, 
49 Delaware Ave., telef. JA. 8-1327, ir 
A. Matulis, 81 Homewood St., telef. 
JA. 9-1857, Hamilton, Ont.

Pagal darbų planą yra numatyta 
patenkinti Rodney, Ont. L. Bendruo
menę ir vietos ateitininkų kuopą ge
gužės pradžioje: Toliau — vienas pa
sirodymas jaunimui ir vienas didesnės 
apimties pastatymas “Atžalynas”.

Viena sunkiai išsprendžiama proble
ma — patalpų trūkumas, taip turtui, 
taip repeticijoms. Gauta viena patalpa 
iš LN, sunkiai sutalpina dekoracijas, 
baldus ir t.t. Nebėra vietos repetici
joms. AV par. salė paprastai būna už
imta kitų grupių. Visi esame darbinin
kai ir turime pamainų darbą, o patogi 
diena repeticijoms jau būna užimta. 
Neretai repeticijos daromos privačiuo
se butuose. Valdyba, pasitikėdama vi- 

j suomene, tikisi nugalėti visas kliūtis.

jų, valytojų ir pan. Taigi, jau 17 
metų 3 kaliniai duoda darbo 200 
žmonių.

Nuo 1954 m. kaliniams leidžia
ma vienam su kitu kalbėtis. Kali
niai kasdieną išleidžiami kieman (v.'salikiiš ir Pn~Sakaias. 
pasivaikščioti. Juose nebesimato'

SUDBURY, Ont

buvusios didybės. Anksčiau gal- ševičius, Ir. Kažemėkaitė ir Pr. Siūlys 
vota, kad tik von Schirach, kuris *V- Kultūros ir parengimų k-ja: K
yra 55 metų, buvęs Hitlerio jau
nimo vadas, galėtų tapti nacių aį- 
gaivintoju. Speer, 57 metų, buvo 
ginklų ministeris. Hess jau sėdi 
kalėjime nuo 1941 m., kai jis, 
kaip Hitlerio pavaduotojas, buvo 
nuskridęs Skotijon tartis dėl 
taikos. V. K.

Tuchačevskis ir jo 
teisėjai sušaudyti
Sovietų rašytojas, 72 m. amž. 

Lev Nikulin, mėnesinio žurnalo 
“Oktjabr” n-ry paskelbė Įdomių 
duomenų apie paskutines marša
lo Tuchačevskio, Stalino laikais 
sušaudyto, dienas. Maršalas buvo 
klastingu būdu suimtas. Jo žmo
nai išvykus i Maskvą, po poros 
dienų buvo ir ji suimta, dar ir 
maršalo motina, sesuo ir brolis. 
1937 m. birželio 11 d. paskelbta, 
kad visi teisiamieji prisipažinę 
kalti. Visi Stalino įsakymu buvo S Kaminskienę ir Latauskienę; brolius 
sušaudyti, kiti maršalo giminės i — Kazi ir Prana-: tė\uką bei mamytę, 
ištremti. Pagal Nikuliną, iš Tu- ®'v’ HarniJtone; brolius Jurgi ir Bro- 
chačevskĮ bei jo draugus teisusių
teisėjų, šeši sulaukę tokio paties 
likimo kaip ir maršalas. E.

jį pamatyti ateitininkų ruošiamame 
kartūnų baliuje. Veikalą stato teatras 
“Aukuras”.

Ponios ir panelės galės parodyti sa
vo “sukurtą?’.’ kartūno sukneles ir sma
giai pasišokti. Norintieji galės išban
dyti savo laimę turtingoje loterijoje. 
Vieta: 170 Parkdale Ave. N. (Ukrai
nian Community Centre); laikas: ge
gužės 4 d. V;

KAS TURITE ATLIEKAMŲ DRA
BUŽIŲ, gerų ir suplyšusių; puodų, in
dų, vartotų knygų.(ir mokslo), baldų 
— lovų, sofų, lovyčių, vežimukų ir t.t., 
skrybėlių, batų, viską galite duoti šy. 
Vincento Pauliečio draugijai vargšams 
šelpti. Tai yra katalikų šalpos dr-ja. 
Dažnai tautiečiai savo liekanas atiduo
da protestantų S. Army, o tuo tarpu 
sava org-ja nukenčia.

Galite patys nuvežti (šalia turgaus): 
St. Vincent de Paul Centre, 83 McNab 
St. N., arba paskambinus viską iš na
mų paima. Tel. JA. 8-4858. V.

A.a. URŠULĖ ŽUKAUSKIENĖ, 69 m , 
mirė balandžio 8 d. Gimusi Lankeliš
kių par., Misvyčių k., Laidotuvės — iš 
AV bažnyčios bal. 10 d. 10 vai. r.

VAJUS TAUTOS NAMAMS 103 sa- bės egzaminus ir dalyvaus 50 gabiausių
vaiteje davė $1200 ir pasiekė $103.100. 
Du hamiltoniečiai pridėjo: vienas 
$200, o kitas $1000. Nuoširdžiausias 
ačiū!

Didelė mūsų padėka K. Rimkui iš 
Oakville, kuris po LN narių s-mo iš
pildė savo ankstyvesnį pažadą — įtei
kė $200 čekį. Dabar jis turi LN $400. 
Hamiltonietis J. Eidukaitis kovo 31 d. 
įteikė irgi anksčiau žadėtą $1000 čekį. 
Jo šeima iki šiol LN turėjo $300. Pri
imkite p. Juozai LN v-bos gražiausią 
ačiū!

PIRMASIS NAUJOS LN V-BOS PO
SĖDIS įvyko kovo 31 d. Jį atidaryda
mas v-bos pirm. St. Bakšys palinkėjo 
v-bos nariams ištvermės ir pasisekimo 
pastatyti didingus Tautos Namus Ha
miltone ir pasveikino du v-bos narius 
—Ir. Kažemėkaitę ir VI. Bernotą, įėju
sius į v-bą iš mūsų jaunimo gretų.

Toliau sekė v-bos pirm, pranešimas.
Priminęs didelį įsipareigojimą jis 

pažymėjo, kad didelė dalis buvusios 
v-bos buvusi labai pasyvi. Visdėlto ji KUIH 
atlikusi paruošiamuosius statybos dar-. ■ 
bus ir sucementavusi LN narius pasku- i 
tiniam šuoliui. Naujajai v-bai teksią jį j prof. MYKOLO BIRŽIŠKOS KA- tektūrą Adelaidės un-te. iswko dirbti 
įvykdyti. LN sus-mas 210 balsų patvir-ip^g los Angeles Kalvarijos kapų i į Sydney: Al’^na h^igė-eke-
tinęs visus v-bos pateiktus projektus, mauzęlėjujo jau pilnai užbaigtas įreng-; nomikos mokslus. Paruošė Pr. Al. 
Ragindamas ryžtis darbui, pirm. tarė. Paskutiniu metu uždėtas ir kapo kiii tūros i’? MOTERĮ’
“šiame gražiajame mūsų kolonijos lie- užrašas lietuviu ir anglu kalbomis. ! s AciJ t nunirta su-en-ti 1W>
tuviškame darbe didžiuoju mums im- ‘ , SEKCIJA yra numi.te su en u iJb-

(pulsu ir paskatinimu mūsų silpnose va- AGRON. JONAS IR ALDONA ČIN-; >*-. taną tų pobūvi. Visi abit.unen-
i landose tebūnie dr. V. Kudirkos pa- GOS, iš Wianipego, Kanadoj, atvyko į ilaikiusieji 19G- m. L .avmg Hon-
| liktas testamentas “...Kad nesupely- Los Angeles gyventi ir laikinai suste- • 0 “Leaving egzaminus Kviečiami 
• turn ir neitum į kapa be likusio ženk- jo pas savo bičiulius p. Bacevičius. Vy-į registruotis.

lo. kad žmogumi buvęs”. resnioji dukra Lina liko dar Kanadoj į KARALIENĖS GIMTADIENIOlo. kad žmogumi buvęs”. .
' V-bos pirm, prašė priimti nutarimą, baigti kolegijos mokslo, 
i kad kiekvienas v-bos narys įpareigoja
mas iki š.m.. geg. 1 d. surinkti ne ma-

i žiau kaip po S2.000. Šiuo klausimu pa- • 
sisakė Ant. Lukoševičius. Pov. Kano-į 
pa. J. Šarapnickas. Alf. Patamsis. Pr. j 
Siūlys. Fcl. Rimkus, užtikrindami, kad : 
jie po mylėtą sumą nustatytu laiku su-; 
rinksią. V-ba įpareigojo visus jos na-! 
rius šį nutarimą įvykdyti ir prašo ‘ 
visus lietuvius jiems padėti. ~ . •

Pasiskirstyta pareigomis:
L Administracinė v-ba: G. Palmer: direktoriumi

— vicep., Gr. Jasevičius — sekr., Ant.; 
Jusys — ižd., Pov. Kanopa — r. ved.,;
J. šarapnickas — metr. red.

II. Statybos k-ja: F. Rimkus. J. Ka-;
žemėkas, Alf. Patamsis, J. Rakauskas E. ST. TOLVAIšOMS gimė pirmasis nojamo turto paskolas. Už paskolas 

III Eksoioataciios k-ia- Ant Luko- sūnus.N. J. PAULA1ČIAMS — antra- i imama 7% metinių palūkanų, kurios
. į sis. Laimingus tėvus sveikiname, o sū- su tam tikra dalimi paskolos yra mo- 
■* f nums linkime geros sveikatos.

Mikšys. VI. Bernotas, Ant. Kaušpėdas “MEDŽIOKLĖS IR ŽVEJYBOS 
ir Pr. Enskaitis.

Pinigams iš LN ein.
čekiams pasirašyti v-ba išrinko St. Į ,r žvejybos” klubo steigiamasis su- 
Bakšį, Ant. Jusį ir Pov. Kanopą, če- j sirinkimas. Išrinkta valdvba: Bd. Dū
kiai galioja tik,su šių visų 3 pareigū-įda St Krivickas ir Pov. Jutelis. Kont- 
nų parašais kartu.

V-bos papildymas trūkstamais 
riais atidėtas vėlesniam laikui.

Linkėkime, kad šiemet pavyktų 
pastatyti.

A.A. STASIO GUDINSKO mirties 
metines iškilmingai paminėjo jo sese
rys. broliai ir tėvai kovo 30 d. Rytą 10 
vai. už velionį Mišias atlaikė 3 kuni
gai — kun. dr. J. Tadarauskas, kun. 
dr. J. Gutauskas ir kun. dr. J. Kubi
lius, SJ. Bažnyčia buvo pilna a.a. Sta
sio draugų ir pažįstamų. Atvyko ir ke
liasdešimt lietuvių — tabako augin
tojų.

Po pamaldų parapijos salėje, pagal 
liet, tradicijas, buvo paruošti iškilmin
gi pietūs, kurių metu trumpą, bet labai 
gilų žodį tarė kun. dr. J. Gutauskas.

A.a. Stasys laimingas ir iškeliavęs, 
kad paliko taip jį mylinčius ir pri
simenančius jo artimuosius: seseris —

na-

LN

pastangomis a.a. Stasio prisiminimas 
dar, ilgai bus gyvas mūsų tarpe.

Sk. St.

Humphries Motors
LIMITED

71 Kcnulworth Ave. N., 
HAMILTON. ONT.

Automobilių 
pardavimas:

1963 RAMBLER, laimėjusio šių me* 
tų geriausios mašinos premija. Taip 

pat vartotų įvairių modelių.
Prašome kreiptis j mūsų atstovą

Emil Beržaitis
Telef.: įstaigos — LI. 9-2478 

Namu — JA. 2-7800
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Lietuviai pasaulyje
JA Valstybės .

ŽURN. LEONAS MOCKEVIČIUS, 
gyv. Bridgeporte, staiga mirė savo bu* 
te. Velionis ilgesnį laiką dirbo Na* 
bisco biskvitų fabrike, buvo “Draugo” 
ir kt. laikraščių bendradarbis. Čikago
je išgyveno 14 metų, šeimos neturėjo. 
Testamento nepaliko, todėl visą velio- 
nies turtą, atrodo, perims miestas.

JOKŪBAS STUKAS, populiarusis 
“Lietuvos Atsiminimų” radijo direk
torius, pakviestas į katalikišką Seton 
Hall un-tą, South Orange, NJ. Jam 
duotas Associate Professor laipsnis 
prekybos administracijos fakultete. 
Jau eilę metų jis dėsto tarptautinę 
prekybą ir ekonomiją Niujorko mies
to un-te, kur lektoriaus vakarais.

VYT. RADZIVANAS, ilgamečio “T 
Z” garbės prenumeratoriaus, dr. Br. ir 
Ap. Radzivanų sūnus, išlaikė egzami
nus į Manhattan berniukų kolegiją ir 
gavo stipendiją. Jis taip pat gavo ant
rą valstybinę Regents stipendiją. Jis 
išlaikė konkursinius Niujorko valsty-

visos Amerikos mokinių konkursiniuo
se egzaminuose, i kuriuos įeina iš kiek* 
vienos valstybės po vieną mokinį, šias 
stipendijas skiria A.R.M. Co. inžineri
jai studijuoti. Iš 50 gabiausių visos jai siuaijuou. is av ganiausių visos j žiausiu sodu varžybas kasmet ruošia 
Amerikos gimnazistų bus išrinkti 5 j «The Sunday Mail”. Visuomenė šito-
minėtos firmos stipendijoms gauti.

Vyt. Radzivanas yra M. Pečkauskai- 
tės moksleivių ateitininkų kuopos ak
tyvus narys, pernai jai pirmininkavęs. 
Šiemet redaguoja “Jaunuti” — jaunu
čių ateitininkų laikraštėlį. Jis yra bai
gęs pirmuoju mokiniu Maironio šeš-

kioms varžyboms skiria didelę reikš
mę ir laimėjusieji sodai yra gausiai 
lankomi; apie, juos kalbama ištisus 
metus.

L. GARBALIAUSKAS, studentų 
VH-tajam suvažiavime Norwoode, sa* 

tad. m-la Brooklyne; aktyviai dalyvau- ■ vo kalboje pabrėžė: “... kas nutolsta 
ja Apreiškimo par. chore. Į n«o tautinės grupės ir atitrūksta nuo

tautinio kamieno, nebūtinai atidaro 
DEŠIMTOJI PARAPIJOS RENGIA-. vartus į svetimųjų socialinį sūkurį. 

MA LIETUVIU DIENA — sekmadienį į Susipratęs australas su įtarimu žiūri 
birželio 16 dieną. Los Angeles Break-! į žmogų, spėjusį greitai persimainyti, 
fast Klubo patalpose. Programoje da* Į Gi išvadoje — kas greitai tampa aust- 
lyvauja solistai D. Stankaitytė ir St. į raĮu, tas greit pasidarys ir kuo kitu, 
Baras bei mūsų choras, ved. komp. B. • k2da jam bus naudinga”.

Sid S'AIS METAIS 1 ADELAIDES UN. 
matęs. Pelnas eis mokyklos statybai,
kurios darbai jau tuo laiku bus p:-a. | cius asihauskaite, Mikužis ir Mai- 

i nelyte.
ANTANAS LAPŠYS, baigęs archi-

KARALIENĖS GIMTADIENIO 
ATOSTOGŲ PROGA, birželio S ir 9 
d.d. Vilniaus tuntas ruošia iškylą į 
Maracorto grotą. Kviečiami ir skautų 
tėteliai važiuoti kartu.

‘ BRITANIJOS LIETUVIŲ SUVAŽIA-
įVIME kovo 23-24 d. Londone i DBLS 
valdybą ir Liet. Namų b-vę direktoriais ’ 

; išrinkti: S. Nenortas. J. Vilčinskas. A. ■
• Pranckūnas, P. Mašalaitis, Z. Juras, i
* V. Strimas ir J. Lūža. Kaip ir praėju- Į
siasi metais, DBLS-gos pirmininku lie-Į SOL. G. VASILIAUSKIENĖ lietu- 

j ka J. Vilčinskas ir Liet. Namų b-vės į viškai dainavo per P. Australijos vais- 
Ncnortas. i tjbine radijo stotį 5CL balandžio 2 d.

Britanija
Balandžio 21 d. 3 vai. p.p. Vilniaus 

tuntas daro iškylą. Uniformuoti skmi- 
i tai ir skautės tą dieną renkasi 3 vai. 
prie Liet. Namų važiuoti į Black wooda.

' Ten įvyks Jurginių laužas.

... . KLUBAS. — Kovo 31 d. Christ the J vįsiško sveikatos netekimo atveju. Pvz.
s-tų išimu ir: King bažnyčios salėje įvyko “Medžiok] jei narys turi indėlių S2000, tai jam 

i išrinko ot. i ;r žveivhos” klubo steigiamasis su-

, rolės komisija: A. Pranskūnienė ir Pr. 
Gabrėnas. Patvirtintas laikinis klubo 
statutas, aptarti svarbesni reikalai. Na
riais užsirašė 67 asmenys. J. Kr.

1$ LB VALDYBOS nario pareigų at
sisakė Ant. Juozapavičius, o į jo vietą 
įėjo buvęs II kandidatas A. Kusinskis.

LB VALDYBA balandžio 20 d., šeš
tadienį, serbų salėje — 231 Bloor St., 
rengia šokių vakarą: gros geras orkest
ras, veiks bufetas. Visi tautiečiai kvie
čiami dalyvauti, pasikviečiant draugus 
ir pažįstamus. LB valdyba

ĮSTEIGTAS “PARAMOS” SKYRIUS. 
Toronto lietuvių kredito kooperatyvas 
“Parama” š.m. kovo 31 d. atidarė sa
vo skyrių Sudburio lietuvių kolonijoje. 
Kooperatyvo atstovai’ — J. Strazdas ir
L. Adomaitis, Christ the King bažny
čios salėje, dalyvaujant daugumai ko
lonijos lietuvių, padarė pranešimą 
apie kredito kooperatyvo tikslus ir tei-
kiamą patarnavimą tautiečiams. Na- tautiečiais, kurie sudaro tik dalelę jo 
riais užsirašė 15 asmenų, o dabar kiek- veiklos, bet italais ir kitomis mažumo- 
viena dieną jų eilės didėja. miš- Kol vokiečiai katalikai neturėjo

“Parama” įkurta 1952 m. Toronte savo kunigo, tai jam buvo vyskupo pa- 
; — lietuvių kolonijoje ir per 10 metų vesta rūpintis ir jų dvasiniais reikalais, 
oatarnaudama lietuviams, pasiekė gra- Mums lietuviams tikrai didi garbė, jog 

1 žiu darbo rezultatų ir sukėlė 2 mil. mūsų tautiečio kunigo veikla yra taip 
dol. kapitalą. Tvarkoma kooperaci- aukštai vertinama kitataučių tarpe.

; niais pagrindais. Už indėlius moka 4%, j Kovo 16 d. nr.. kur tilpo jo nuotraii- 
! duoda asmenines, vcksclincs ir nckil-pa, pavaizduojanti labdaros veikla ita 

..... ■"■■■ v "i .. ... . .............. ‘ lų tarpe, buvo taip pat rimtas straips- 
NA T A !? A Q n’s būkle Lietuvoje. Pa-

W I in /n 3 našios geros informacijos Lietuvos rc- 
ANTANAS I IUDŽIUS B L Ilginiais reikalais kun, A. Sabo dėka 

savo ištaigą nuo liepos i dienos bOna ir kituose “N 0R

NOTARAS
ANTANAS LIUDZIUS. B.L. 

savo Įstaigą nuo liepos 1 dienos

perkėlė
i naujas patalpas — 

Turner Building (Suite 203) 
21 Main St. East. Hamilton. 
Telefonai palieka tie patys:

Įstaigos: JA. 7-5575 
namų — FU. 3-8928

Argentina
KUN. J. VILUCIO, MIC, pasakoji

mu, Rosario mieste esama apie pora 
tūkstančių lietuvių. Apie pusę jų pri
klauso lietuvių parapijai. Daug yra 
atkritusių nuo Bažnyčios ir suviliotų 
komunistinės propagandos. Ilgai ne
matę Lietuvos ir nežinodami komuniz
mo kėslų, kaikurie patikėjo komunis
tų gražiems žodžiams ir, pardavę savo 
nuosavybes, grįžo į Lietuvą. Dabar jie, 
esą, labai gailisi, graužiasi, bet jau ne
begali Argentinon sugrįžti.

DR. DANUTĖ GINTERYTĖ, kybar- 
tietė, pr. m-lą lankiusi Vokietijoj, 
gimnaziją ir med. fakultetą — Buenos 
Aires, atidarė savo kabinetą.

Australija
LIETUVIU BIČIULIO SUKAKTIS. 

Melbourne ark. D. Mannix atšventė sa* 
vo 99 metų amžiaus sukaktį. Nuo 1917 
m. jis vadovauja Melbourne arkivys
kupijai ir dar ir dabar pasižymi savo 
judrumu ir veikla. Tikintieji tai sukak
čiai paminėti $v. Patriko katedroje 
įrengė naujus vargonus.

A. M. NORKAUS sodas Adelaidės 
priemiestyje Magill pripažintas gra
žiausiu ir jam paskirta I premija. Gra- 

karnos metų ketvirčiais. . ’ -
Nariai, ryšium su jų santaupomis, 

nemokamai yra draudžiami mirties ar 

mirus išmokama šeimai jo turimos 
santaupos ir dar tiek pat draudimo. 
Šiuo atveju būtų išmokama S4000. Tuo 
būdu uždirbtų pinigų, taupomų “Para
mos” kooperatyve, pelnas nepatenka į 
svetimtaučių rankas. Juo naudojasi na
riai. dalis skiriama tautiniams reika
lams, šalpai ir kt.
, “Paramos” skyriaus atidarymu kolo
nijos lietuviai labai domisi.

Gauti informacijų. įsirašyti nariais 
ar sutvarkyti piniginius reikalus gali
ma pas “Paramos” įgaliotinę Mariją 
Venskevičienę, 94 Douglas St.. Sudbu
ry, Ont., tel. 673-5315. “Paramos” ko
operatyvui tolimesniame veiklos sąjū
dyje tenka linkėti geros sėkmės.

J. Kručas

“NORTHERN ONTARIO REGIST
ER”, Sault Ste. Marie vyskupijos ka
talikų savaitraštis net dvi savaites iš 
eilės įsidėjo kun. A. Sabo nuotraukas 
ir gana ilgokame straipsnyje labai gra
žiai atsiliepė apie jo pastoracinę ir lab
daros veiklą Sudburio naujųjų ateivių 
tarpe. Kun. A. S. rūpinasi netik savo

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $3.000. mor 
gičiu paskolos iki 60% turto vertės Nemokamas evvvbės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIU PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniai — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniai 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21, MAIN STREET EAST. ROOM 207 - Telefonas JA. M511

Maskva. — Du sovietų milici- 
i ninkai Krasnodare suėmė komso- 
j molo sekretorių ir per tardymą 
įtiek primušė, kad tas mirė. Abu 
; milicininkai nuteisti mirties 
bausme. Kiti du milicininkai nu
bausti 12-15 metų kalėjimo.

Ronna. — §ešt buvusieji Kulm- 
hofo kone, stovyklos sargai V. Vo
kietijos teismo nubausti iki 
metu kalėjimo. Kiti šeši — iš
teisinti. Jie buvo kaltinami žydų 
žudvmu. Byla truko 4 mėn.

Roma. — Italijos noliciįa su
ėmė Angelo Valentini, kunigaikš
tienės von Bismark tarną, kuris 
kaltinamas pavogimu branseny- 

įbiu 2 mil. markių vertės. Kuni
gaikštienės turtas siekia $100 mil.

. . . /k
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Prezidento ginčas su kunigu
Po 32 metų Trujillo diktatūros — aiškina prezidentas.

Domininkonų respublika išsirin- Rinkiminio vajaus metu vienas 
ko prezidentą, kuris išbuvo trem- jėzuitų kunigų prikišo jam pa- 
tyje net 27 metus. Prezidentas lankuiną komunizmui. Bosch pa- 
Bosch, 53 m., kuris yra rašytojas kvietė ji diskusijom per radiją ir 
ir politinių mokslų profesorius, televiziją. Po dviejų valandų karš- 
davė pasikalbėjimą kanadiečių tų ginčų kunigas savo priekaištą 
žurnalistei Ruth Worth ir apibū-. atšaukė, 
dino nualinto krašto problemas. “Jūs laimingi

‘ Kaii campesino — darbinin- nadiečiams, — 
kas Įsivaizduoja Dievą? — 
klausė ji.

"’is ji Įsivaizduoja nešvarų, ai 
kaną, apskurusį ir gyvenanti mo 
! i lūšnoje Jis kitaip jo Įsi- š. Jie nesuvokia, kad jau yra 20 š. 
■: i' inoti negali, nes kitokio gy- antroji pusė”.
v * ūi m jis nepažįsta”. Per.32 m. žmonės Įprato i vy-

Prezidento didžiausias troški- riausybę, susidedančią iš vieno 
mas — atstatyti nualintą kraštą asmens — Trujillo. Prie demo- 
ir tuos campesinos paversti save kratijos priprasti yra irgi sunku, 
išmaitinančiais ūkininkais, mo
kančiais skaityti ir rašyti.

Pats prez. Bosch yra gimęs var
gingoje šeimoje ir prisimena, kad 
jau svajojęs padėti vargšam bū
damas 6 metų amžiaus. Jis tiki, 
kad dabar, kai jis turi valdžios 
vairą savo rankose, galės iš dalies 
savo svajones išpildyti.

"Aš kalbu i žmones paprasta 
ju kalba, kurią jie supranta. Kiti 
man prikiša, kad tai demagogija”, badu?

LIETUVIŲ VAIKŲ KONGRESAS
Trečias iš eilės Kanados lietu

viu katalikų vaikų kongresas šiais 
metais Įvyks Hamiltone, birželio 
15 d., šeštadieni. Pasiruošimo 
darbai jau pradėti. Vyriausias 
vaikų kongreso rengėjas — vie
tos klebonas prel. J. Tadarauskas.

Tai neabejotinai bus vienas 
Gražiausių kongresų. Vaikų gru
pes prašoma registruoti laiku; 
paskutinis terminas gegužės 31 
d. Visus susirašinėjimus malonė
kite siusti šiuo adresu: Very Rev. 
J. Tadarauskas, 58 Dundurn St.

Vasario 16 gimn. rėmėjai Kanadoje
Iš gimnazijos direktoriaus kun. 

Br. Liubino yra gautas laiškas, 
kuriame jis dėkoja Kanados lie
tuviams už paramą Vasario 16 
gimnazijai. Jis ypač dėkingas 
tiems rėmėjų būreliams, kurie 
atsiunčia savo Įnašus iš anksto. 
Pvz. toks būrelis yra P. Lėlio vad. 
Toronte. Maž. Lietuvos Bičiulių 
dr-jos būrelis nr. 4 Toronte, vad. 
A. Kuolo, ir būrelis nr. 12-13, 
vad. J. Bata.ičio, atsiskaitė už 
1962 metus. Kitu būrelių judėji
mas yra kiek lėtesnis* Toronto’ 
“Varpo” choro būrelis skolingas

Kas naujo Kanadoje?
Darbininkų atlyginimo mini

mumas Ontario prov. ruošiama
si netrukus nustatyti. Vienoje 
provincijos dalyje, kuri apima 
Torontą. Hamiltoną ir Niagaros 
pusiasali, vyrų darbininkų atly
ginimo minimumas nuo birželio 
1 d. nustatomas $1 už valandą. 
Tai ypač pajus 30.000 viešbučių 
bei restoranų tarnautojų, kurių 
savaitinio atlyginimo vidurkis 
pernai buvo $41.60. Statybos 
darbininkams minimumas — 
$1.25.

Moterims taip pat pakeliamas 
atlyginimo minimumas — 85 et. 
už valandą. Toronte ikišiol jų 
minimumas buvo $30 už 48 dar
bo valandas.

Kitose Ontario srityse atlygi
nimo minimumas bus nustatytas 
vėliau pagal vietos ūkines są
lygas.

Opozicinės partijos šį Įstaty
mą priėmė šaltokai, esą jis ne- 
visur patenkinamas. Restoranų 
savininkų vadovybė pareiškė, 
kad restoranų kainos pakils.

Kanados paroda, Įvykstanti 
kiekvienais metais Toronte, tu
rėtų kas antri metai būti ruošia
ma Montrealyje. pareiškė Kve
beko prov. parlamento narys.. 
Kadangi 1967 m.- Montrealyje 
įvyksta pasaulinė paroda, visi 
įrengimai ir pastatai liks, todėl 
Torontui gresia pavojus, kad pa
roda kas antri metai gali būti 
perkeliama Montrealin. Pagerintos sąlygos paskoloms 

ant senų namų ir kitokių pasta- 
Kanados Gydytojų Sąjungos tų. Ankščiau paskolos, vad. pir- 

pirm. dr. MacCharleš kreipėsi Į maišiais 
visus gydytojus, prašydamas 
mesti ar sumažinti rūkymą. Są
jungos žurnale paskelbtame laiš
ke jis perspėja, jog plaučių vė
žys darosi epideminė liga. Kas 
nenktas asmuo, mirštąs vėžiu, 
turi nlaučiu veži. Visoje Kanado
je 2500 asmenų kas metai mirš
ta nlaučiu vėžiu.

Diliausia amerikiečiu kolo- 
nii«» T'inadoie vra Calpary. Al- 
hortnin Nedideliame mieste gy- 

31.000 amerikiečiu, nuo 
koriu kapitalo priklauso visas 
provincijos ekonominis gvveni- 
mas. Alberta nasižvmi savo ži
balo šaltiniais, kurie naudojami 
amerikiečiu kapitalu.

Prancūzijos snrausminių lėk
tuvu imonė planuoja gaminti 
lėktuvus Canadair Ltd. Įmonė-

r *

Savaitės įvykiai

, — sakė jis ka- 
nes pas jus de

pą- mokratija gyvuoja ilgą laiką. At
vykę pas mus ispanų kunigai atsi
veža savo ekonomines ir sociali
nes idėjas, kurios yra iš 17 ar 18

bet prez. Bosch tikisi demokra
tiją Įvesti. Jis kreipiasi i Kana
dą ir kitus kraštus, prašydamas 
žemės ūkio specialistų, inžinierių 
ir geologų. JAV padeda jiems 
daugiau, negu kitiems P. Ameri
kos kraštams, tačiau dalinis anti- 
amerikoniškumas krašte jaučia
mas. žmonės tebeklausia, kodėl 
JAV ramiai toleravo Trujillo per 
32 metus, kai .campesino mirė

N., Hamilton, Ont. Registruoja
mi vaikai iki 14 metų amžiaus.

Meninėje programoje pagei
daujama: šokiai, dainos, akordeo
nų muzika ir pan. Galėtų dar bū
ti trumpas komiškas dalykėlis, 
tinkamai paruoštas ir suvaidin
tas. Malonėkite pranešti dalyvau
jančių skaičių.

Pats laikas ruoštis, o paskui 
dalyvauti ir suteikti vaikams ty
ro džiaugsmo.

Kanados L.K. Kunigų Vienybės 
sekr. Tėv. B. Mikalauskas OFM

už 1961 ir 1962 metus. Už 1961 
m. sausio-kovo mėnesius yra su
mokėję šie būreliai: nr. 16, 17, 
18, 81. 82, 110 — visi Hamiltone.

Atrodo, sąrašas nepilnas. Iš at
siųstų duomenų matyti, kad Vasa
rio 16 gimnazijos rėmėjai Kana
doj perdaug neskuba su parama. 
Gimnazijos direktorius tikisi, kad
visi sukrus uoliau remti šią lie- baigėsi be aiškios daugumos.-Tai ratais-socialistais. Jie ragina pa- 
tuvišką švietimo Įstaigą. Jis laiš- jau trečias kartas per 6 metus, staruosius užmiršti praeities skir- 
ke sako: “... dėkoju už paramą Į ^acĮ nė viena partija negauna dau- tumus ir rasti bendrą kalbą kraš-

susvyravo.—ir-

ke sako: "... ______ _____________
ir rūpesti rėmimo reikale, linkiu gumos. Dvieju partijų sistema to gerovei. v v _____
visos Vasario 16 gimnazijos mo- Kanadoj susvyravo, —ir ■■fehka ’ Jeigu L. B^-P^a^anas sudarys -už" konservatorius^ iš 48-galimų 
kytojų ir moksleivių vardu links- griebtis sudėtinės arba mažumos vyriausybę, žada\_sušaukti parla- 
mų šv. Velykų”. vvriausvbės. Kraštui nei ekono-!menta gegužės 16 d., tuojau pa-

je Montrealyje. Dali pagamintų 
lėktuvų tikisi parduoti Kanadoj.

Amerikiečių studentai mokosi 
apie Kanadą daugiau, negu pa
tys kanadiečiai. Pvz. Ročesterio 
un-te yra Įvestas net atskiras 
skyrius, pavadintas “Canadian 
Studies Program”.

Bibliotekos savaitė Kanadoje 
paskelbta nuo balandžio 6 iki 13 
d. Kanada savo knygų skaityto
jais pasauliui pasigirti negali. 
Sov. Sąjunga tvirtina savo bib
liotekose turinti 753 mil. kny
gų; vienam gyventojui tenka 3.6 
knygos. Britanijoj vienam gy
ventojui išeina 1.4 knygos, JAV 
— 1,1. o Kanadoje tik — 0.73.

Automobilių Įmonės Kanado
je importuoja kas metai iš JAV 
Įvairių dalių ir medžiagų už $400 
mil. Tas dalis gaminant Kanado
je nedarbas būtų žymiai suma
žintas.

Dūmai ir apkrėstas oras did
miesčiuose kainuoja kiekvienam 
gvventojui apie $40 per metus. 
Tiek išeina valyklom, plovimam, 
pastatų dažymui ir pan. Pvz. To
ronte per metus sudeginama 2 
mil. tonų anglies ir 500 mil.ga
lionų alyvos. Dūmai ir nuosėdos 
taip pat kenkia sveikatai ir di
dina išlaidas gydytojams.

morgičiais”, būdavo 
duodamos tik naujiem pastatam. 
Dabar kelios finansų b-vės duo
da naskolas iki 80*7 namo ver
tės iš 8%.

Daugiausia anglies kasyklų 
Kanadoje turi Albertos prov. 
Anglių pareikalavimas kas me
tai mažėja. 1949 m. buvo iškasta 
9 mil. tonu, o 1961 m. tik 2 mil. 
tonų. Prie dabartinio sunaudo
jimo Alberta turi anglies atsar
gu net 15 000 metu. Anglis ku
rui pakeitė šildomos dujos ir 
alvva. o paskutinių laiku viską 
pakeičia elektros jėga.

Vašingtonas. — M. Hildebrand, krašto valdžią. Sibire buvo nori- 
TAV užs. r. ministerijos Vokieti- ma pastatyti tvirtoves apsiginti 
jos reikalu žinovas, numatomas nuo priešų ir pati Sibirą apgy- 
ambasadoriu Bonnoje. Jis pakeis vendinti. Bet ūkininkai buvo pri- 
dabartinį B. Morris. s ’ ”

“Nenusigąskite: jūs jieškote Jėzaus Nazarėno. kurs buvo prikaltas ant kryžiaus: jis prisikėlė, jo nėra 
čia: štai vieta, kur ji buvo padėję”. (Mork. 16. 6). ’ * . Iš Hallmark Cards rinkinio

Rinkimai be aiškios daugumos
Balandžio 8 d. rinkimai i Ka- kad būsimą vyriausybę sudarys; ralams teko 46, konservatoriams 

nados feder. parlamentą ir vėl liberalai drauge su nauj. demok-15. kreditistams 2Q.

vyriausybės. Kraštui nei ekono-! mentą gegužės 16 d., tuojau pa
miniu, nei politiniu atžvilgiu tai teikti biudžetą, vykdyti atominių 
nėra naudinga. ginklų programą ir pasimatyti su

Kas sudarys vyriausybę, dar Britanijos premjeru Macmillan.
nėra paaiškėję. Daugiausia šan- j Konservatorių partijos pralai- 
sų turi liberalų partija, surinkusi! mėjimas gana žymus, ypač Kana- 
126 ar 127 parlamento vietas. Iki dos rytuose, kur iškilo liberalai, 
daugumos, t.y. 133 vietų iš 265 Neišrinkti šie buvusieji J. Die-

- reikia liberalams 6 ar 7. Galimas fenbakerio ministerial: imigraci 
dalykas, kad rezultatai kiek pasi-i jos — R. Bell, pašto — E. Fair 
keis paskelbus kariuomenės bal- clough, užsienio reikalų — H 

Įsus, kurie bus suskaityti iki šio Green, be portfelio — Fr. McGee 
į savaitgalio. Ikišiol kariai daugiau 
i balsuodavo už liberalų partiją.!
Jeigu liberalai nesudarys daugu
mos. žinovų nuomone, liberalu į 
vadas L. B. Pearsonas paimsiąs 
valdžią su kitų partijų parama.: 
Yra betgi manančių, kad gali lai-; 
kytis valdžioje ir J. Diefenbake-i 
ris. sudaręs trijų partijų koalici
ją. kuri turėtų daugumą. Tokia 
koalicija taip atrodytų: konservą-' 
toriai 97. nauj. demokratai 17. 
kreditistai 23. Kuri galimybė bus 
pasirinkta, tuo tarpu neaišku 
Nei J. Diefenbakeris nei L. B. 
Pearsonas savo planų dar nepa-. 
skelbė. Kaikurio kanadiečiu laik
raščiai jau aiškiai pranašauja, 1

Rusijos-Kinijos konfliktas praeityje
keltis, o kiti pabūgo šalto klima
to ir blogų gyvenimo sąlygų. Taip 
Sibiras ir tapo politinių kalinių 
ir kriminalistų namais.

17 š. viduryje rusai turėjo sa
vo bazes prie Amūro upės. Ten 
jau buvo kiniečių teritorija ir su
sirėmimai su kiniečiais buvo gana 
dažni. Rusija, pasinaudodama 
tuometiniu kiniečių silpnumu. Įsi
tvirtino Tolimuosiuose Rytuose ir 
net gavo Kinijos sutikimą tiesti 
geležinkeli per Mandžiūriją iki 
Vladivostoko.

Kovos dėl Mandžiūrijos
Nuo. 1930 m. japonai pradėjo 

puldinėti Mandžiūrijos pasieni ir 
užėmė visą Mandžiūriją. II D. ka
ro pabaigoje sovietai vėl užgrobė 
ją. išardė visus fabrikus, mašinas 
išveždami Rusijon ir 1948 m. per
leido visą Mandžiūriją kinie
čiams.

Plvšys tarp Maskvos ir Peipin
go didėja. Nuo II D. karo pabai
gos sovietai investavo milžiniš
kas sumas i Sibiro plotus, norė
dami išnaudoti krašto žemės tur
tus. Tačiau gyventoju ten vistiek 
neprisivilioja. Pietuose tuo tar
pu gyvena 700 mil. kiniečių, 
smarkiai besiplečiančių, alkanų 
ir trokštančių išsiplėsti. Yra na
tūralu. kad juos vilioja buvusios 
kiniečiu teritorijos rytiniame Si
bire. Maskva tą žino, nes rusai 
nėra pamiršę istorijos. Nėpamir- 

sirišę prie savo žemės, nenorėjo j šo jos ir kiniečiai. V. K.

Dabartiniai ideologiniai skirtu
mai ir atsiradusi Įtampa tarp Mas
kvos ir Peipingo nėra naujas da
lykas.

Praeityje Rusija yra buvusi už
pulta daugelį kartu ir iš to kyla 
dabartinis nepasitikėjimas sve

timtaučiais. Priešai iš vakarų, 
{šiaurės ir pietų — švedai, lenkai, 
i vokiečiai, senovės lietuviai, pran
cūzai ir turkai. Bet niekam nėra 
pavykę kiek ilgiau išsilaikyti Ru
sijos teritorijoje.

Rusijos santykiai su kaimynais 
iš rytų yra skirtingi. Dar 13 š. 
Džengis Kanas užkariavo visą 
Mongoliją ir Įsitvirtino prie Vol
gos žiočių. Iš ten mongolai užpul
dinėjo atskiras kunigaikštystes. 

: degindavo jų miestus, pasiekė Ki
jevą ir augštutinę Sileziją. Rusų 

[valdovai buvo priklausomi nuo 
1 mongolų, kurie savo sostine pada
rė Astrachaną. ir visais reikalais 
turėdavo kreiptis i Džengis Kaną. 
Tas laikotarpis, vadinamas toto
rių jungu, truko net 240 metų ir 
nėra rusų pamirštas.

Pastangos 
apgyvendinti Sibirą
Pagaliau, kai Rusija nusikra

tė mongolų jungu. 1480 m., Mas- 
jkvos kunigaikščiai perėmė visą 
krašto valdžią. Sibire buvo nori- 

gynybos produkcijos — R. O'Hur- 
ley. miškų — M. Asselin. Užs. r. 
min. H. Green, kovojęs prieš ato
minius ginklus, pralaimėjo po 28 
melų darbo parlamente. Po tokio 
pralaimėjimo kaikurie konserva
torių vadai siūlo Diefenbakeriui; 
atsistatydinti, šaukti partijos su
važiavimą ir išrinkti jaunesni par
tijos vadą, kuris pajėgtų atgaivin
ti nartija.

Ontario prov., kur paprastai 
laimi konservatoriai, liberalai iš 
85 vielų gavo 51. konservatoriai 
28 ir n. demokratai 6. Nei komu
nistai. nei kreditistai negavo nė 
vienos vietos.

Quebeco prov. iš 75 vietii libe-

kietijos vieną Britanijos tele
vizijos darbuotoją, kuris karo me
tu buvo žymus lakūnas ir kuriam 
rusai buvo žadėję net medali už 
jo bendradarbiavimą pristatant 
Amerikos lėktuvus Rusijai. Ap
šaudytasis skrido privačiu lėktu
vu. Rusai neleidžia ryt. Vokieti
jos oro koridoriais skraidyti pri
vatiems. lėktuvams.

Britanijos Darbo partijos nau
jasis vadas Wilson lankėsi JAV 

ir matėsi su prezidentu Kennedy, 
Rusk, McNamara, Dillonu. Jei 
Darbo partija laimės sekančius 
Britanijos rinkimus, jis bus prem
jeras ir laikysis sekančios politi
kos: pripažins rytinę Vokietiją; 
dėl Berlyno darys nuolaidų; į JT 
ives raudonąją Kiniją ir išvarys 
Formozą; stengsis neutralizuoti 
centrinę Europą; plės prekybą su 
komunistiniais kraštais vieton 
Europos Bendrosios Rinkos; JAV 
karines bazes Britanijoj pavers 
Atlanto S-gos bazėmis; panaikins 
Nassau sutarti su JAV. Taigi, 
jieškos sugyvenimo su bolševi
kais.

JAV prezidentas planuoja pa
tvirtinti naujų lėktuvų gamybą, 
kuri kainuos $2 bilijonus. Naujų 
lėktuvų greitis bus 1.800 mylių 
i vai.

Britanijos bedarbių demonstra
cijoj ir kovose su policija uoliai 
dalyvavo ir komunistai, siekdami 
aiškių tikslų: diskredituoti vyr
iausybę ir laimėti naują sąjungi
ninką — darbiečius ir darbinin-

■ kus.'
Sov. Sąjunga norėtų gauti iš 
Britanijos: laivų, už kuriuos jie 

duotų savo naftos, dideli kiekį 
plieno vamzdžių, Įvairių Įrankių. 
Britai atsižvelgdami i. savo bedar
bių-skaičių, labai palankiai ver
tina rusų pasiūlymus. Vašingto
nas tam yra priešingas, ypač plie
no vamzdžių eksportui, nes jie 
yra vertinami kaip karo prekės. 
Vokiečiai, amerikiečių raginami, 
nuo rusų pasiūlymo parduoti to
kius vamzdžius yra atsisakę.

Jugoslavijos diktatorius Tito 
siūlo Indijai ginklus specialiai 
raud. Kinijos užpuolimo atveju. 
Mat, Kinija sako, kad Jugoslavija 
išduoda komunizmo idėjas ir 
praktiką.

Dr. M. Urruta, pirmasis Kubos 
prezidentas Castro valdyme, sa

ko. kad Kubos žmonės laukia pa
galbos iš užsienio Castro valdžiai 
nuversti. 90% visos tautos neap
kenčia Castro valdymo.

Vokietijos kariuomenės vienas 
batalijonas yra treniruojamas 

Amerikoj, Teksas valstijoj, kaip 
naudoti atominius ginklus. Bata
lijonas yra aprūpintas Seegeant

Liberalai laimėjo daugiau ar 
mažiau atstovų 8 provincijose, bet 
pralaimėjo prerijų provincijose, 
kurių gyventojai. tvirtai balsavo 

vietų 42 teko konservatoriams. 
Apskritai, kaimų gyventojai bal
savo už konservatorius, miestų — 
už liberalus. Pvz. Toronte iš 18 
vietų 16 teko liberalams ir 2 n. 
demokratams.

Balsavo iš 8 mil. — 7.600.000. 
Imant nuošimčiais, liberalai ga
vo 41%. konservatoriai 33%, n. 
demokratai 14%, kreditistai 12 
%. Komunistai gavo mažai balsų: 
iš. 12 kandidatų nė vienas neiš
rinktas. Daugybė kandidatų, ne
surinkę nė pusės laimėjusio kan
didato balsų, prarado užstatus po 
$200. Valstybės iždui tuo būdu te
ko apie $100.000.

Taip atrodo Kanados rinkimai 
pagal paskelbtus negalutinius 
duomenis, kurie dar gali pasi
keisti.

Nauja popiežiaus 
enciklika

D. Savaitę popiežius Jonas 
XXIII paskelbė encikliką “Pacem 
in terris” — Taika pasauliui, ku
rioje išdėstoma krikščioniškoji 
pažiūra i taiką ir nurodoma, kaip 
tą taiką išlaikyti. Enciklikoje ke
liama mintis organizuoti politinę 
bendruomenę viso pasaulio mas
tu. paremtą bendro gėrio reikala
vimais.

Be tos enciklikos. Jonas XXIII 
prabils i pasaulį per Vatikano ra
diją D. šeštadieni. Jo kalba bus 
perduota per daugelio kraštų ra
dijo stotis. Velykų sekmadieni Jis 
suteiks palaiminimą, kurio apei
gos bus perduotos dvylikai Euro
pos kraštų per Eurovizijos tinklą.

Ateitininkai 
atsiliepkite!

Prieš dvi savaites visiems atei
tininkams buvo išsiuntinėta Fe
deracijos valdybos anketa, kuria 
atsiklausiama narių nuomonių gy
vybiniais organizacijos reikalais 
ir renkama bendri statistiniai 
duomenys. Anketos rezultatais 
bus pasinaudojama nepaprastoje 
konferencijoje; kuri šaukiama 
birželio 7-9 d. Niujorke. Ligi šiol 
anketą užpildė ir grąžino jau gana 
didelis narių skaičius: 304 sen
draugiai, 72 studentai, 142 moks
leiviai. Tuo tarpu daugiau šia grį
žusiu anketų yra iš at-kų gyve
nančių JAV. Iš Kanadoje gyve
nančiu narių teatsakė dar tik 22. 
Laukiame daugiau, ir prašome, 
ši paraginimą paskaičius, nedels
ti nei vienos dienos. Anketos duo
menims suvesti dar reikės daug 
laiko ir triūso, o konferencija 
jau netoli.

At-kų Federacijos valdyba

ARGENTINOJE JVYKO NAUJAS SUKILIMAS PRIEŠ PREZ. 
GUIDO. Sukilimą organizavo du atsargos generolai, pasiremdami 
daugiausia laivynu. Oro pajėgos pasiliko ištikimos vyriausybei. Su
kilimas Įvyko dėl buvusio diktatoriaus Perono ir jo partijos, kurią 
vyriausybė nori leisti dalyvauti rinkimuose. Sukilėliai pralaimėjo 
ir dalis jų pabėgo i kaimyninį Urugvajų. Žmonių žuvo nedaug.

Pasklido žinios iš Italijos komunistinių centrų, kad Maskvoje 
kažkas vyksta naujo. Esą Chruščiovas nesurenka daugumos nei 
partijos centro komitete, nei prezidiume. Opozicijai vadovaująs 
Suslovas, kuris seniai nesutinka su “liberališka” Nikitos linija. 
Pradėjo labai reikštis viešumoj Frol Kozlovas, vienas penkių seniai 
minimu Nikitos galimų Įpėdinių.

N. Chruščiovas atsisakė vykti i Kiniją tartis dėl ideologinių skir
tumų. Dabar jis kviečia Kinijos komunistų pati vyriausią Maotse- 
tungą atvykti i Maskvą. Pasitarimas turėtų Įvykti vasaros metu. Jei 
Maotsetungas negalėtų pats da-<-------- —-------------- --------------
lyvauti, galėtų pasiųsti savo atsto
vus.

Rusai apšaudė virš rytinės Vo

raketomis; artimiausiomis savai
tėmis grįžta į Vokietiją.

JAV eina kova tarp prezidento 
ir senato dėl pagalbos kitoms 
valstybėms. Prezidentas prašo 

skirti tokios pagalbos $4,5 bili
jono, t.y. $600 mil. daugiau kaip 
buvo numatyta šiems metams.

Prancūzijoj streikai baigiami. 
240.000 angliakasių grižo i dar
bą. Nors darbininkų reikalavimai 
tik iš dalies patenkinti, bet val
džios. o kartu ir prezidento De 
Gaulle, autoritetas nebus suma
žėjęs. Jau susitarta ir dėl kito 
streiko tai 350.000 geležinkelio 
darbininkų atlyginimo. Padėtis 
stabilizuojasi ir daugelio būkšta- 
vimai. kad De Gaulle nesusitvar
kys. atpuola. De Gaulle dar kartą 
irodė, kad jis moka spręsti Įvai
rias problemas tiek vidaus, tiek 
ir užsienio.

Charles Bowles skiriamas JAV 
ambasadoriumi Indijai vieton at
sistatydinusio Galbraith. Skiria
masis vra buvęs ten ambasadorių 
1951-1953 m.

Niujorko gubernatorius, vienas 
respublikonų kandidatų i JAV 
prezidentus 1964 m., smarkiai 
kritikavo prez. Kennedy ūkio po
litiką; esą bedarbių skaičius JAV 
padidėsiąs ligi 9.000.000 samenų.

Sov. Sąjunga niekad nebuvo su
stojusi spausti Suomiją. Ir da

bar ji reikalauja plėsti santykius. 
Suomijos užsienio prekybos visas 
penktadalis eina su komunisti
niais kraštais. Rusai ragina suo
mius pirkti pas juos Įvairios ža
liavos ir kitų prekių, suomiai 
skundžiasi neturi ko pirkti pas ru
sus. Iš suomių reikalaujama lai
vų. popierio, mašinų popieriui ga
minti ir kt. .

Irako naujoji revoliucinė vy
riausybė eina prie santykių 

siaurinimo su Sov. Sąjunga. Se
noji vyriausybė buvo užmezgusi 
su Sov. Sąjunga plačius santy
kius. nes nuo 1958 m. buvo gavu
si karo medžiagų ir kitokios pa
galbos už $500.000.000.

Neverta siusti 
pinigus į Lietuva
Į Lietuvą, SSSR, Lenkiją ne

verta siųsti pinigus. Todėl BAL 
Fas šalpos pinigų į ten.beveik ir 
nesiuntė, bet stengėsi šelpti me
džiagų ar drabužių siuntiniais; 
Lenkijon buvo pasiųsta lietu
viams ligoniams 48 vaistų siunti
niai. Sausio-kovo mėnesiais buvo 
išsiųsta “per sieną” viso 343 siun
tiniai apie $13.000 vertės. Be
veik visi tie siuntiniai buvo su
daryti Niujorke.

Dėl didelio darbo ir nemažų 
persiuntimo išlaidų dabar galima 
panaudoti šalpai tik gerai atrink
tus drabužius, o Lietuvon ar Sov. 
Sąjungon galima siųsti tik naujas 
medžiagas.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

JAU PRADĖTI PASIRUOsIMAI tra
dicinei Čikagos tarptautinei prekybos 
parodai-nuigei. Si paroda, penktoji iš 
eilės, šiemet bus atidaryta kiek anks
čiau nesu praėjusiais metais — birže
lio 19 d.

Ir šiemet joje bus ir Lietuvos pavil
jonas. Tuo reikalu jau buvo keli su
sirinkimai ir pats organizavimas yra 
pažengęs į prieki. Tikimasi, jog pasi
mokę iš buvusių klaidų, šių metų pa
viljono ruošėjai nekartos tų netikslu
mų, kurių praeityje vis atsirasdavo.

Didžioji Čikagos amerikiečių spau
da, garsindama parodą, vis pamini, jog 
joje dalyvaus ir nepriklausoma Lietu
va. Pasak “Chicago Sun-Times”, šiemet 
yra tikimasi 32 valstybių dalyvavimo; 
1962 m. paviljonus turėjo 25 kraštai. 
Tad lietuviams šiais metais bus proga 
išeiti i platesnę areną.

ČIKAGOS LIETUVIAMS visada yra 
mielos musų meninės pajėgos iš Ka
nados. Dainininkai, vaidintojai, daili
ninkai čia susilaukia nemažo susido
mėjimo ir Įvertinimo.

Tokam šiltumui yra pagrindo. Ame
rikos lietuviams, gausiems savo skai
čiumi ir ištekliais, Kanados lietuvių 
šeima atrodo maža. Ir, jeigu iš mažos 
grupės Kanados lietuviai sugeba suda
ryti chorus, išauginti dainos “žvaigž
džių” ir kt., tai, be abejonės, daugeli 
maloniai nuteikia.

Gegužės 19 d. Čikagoje viešės To
ronto “Varpo” choras, jau kelis kar
tus praeityje dainavęs Čikagos lietu
viams. JAV Liet. Bendruomenės Kul
tūros Fondo kviečiamas, choras kon
certuos Marijos augšt. mokyklos sa
lėje.

Bilietai Į ŠĮ parengimą yra platinami

iš anksto. Čikagos lietuviai gali dabar 
užsitikrinti sau vietą i ši neeilini kon
certą.•••

SENIAUSIA AMERIKOS LIETU
VIŲ KASDIENINE RADIJO PROG
RAMA — “Margutis” kovo 31 d. atsi
sveikino su savo klausytojais. Panaiki
nus svetimomis kalbomis radijo prog- 
ramas toje stotyje, iš kurios “Margu
tis” buvo transliuojamas, ši programa 
baigė dienas, nors gal. tik laikinai. Vra 
tikimasi, jog “Margutis” galės prisi
glausti kitoje radijo stotyje, tačiau tai 
nebus lengva, nes kaikurios jų jokių 
svetimomis kalbomis radijo programų 
neįsileidžia.

“Margučio” radijo programa buvo 
Įsteigta 1932 m. balandžio 11 d. Pra
džioje duota tik 15 minučių progra
ma; vėliau^ padidinta iki pusės valan 
dos, o netrukus — iki 1 valandos kas 
dien. Vienu metu “Margutis” davė net 
17 valandų savaitėje programas iš 3 
radijo stočių. Prieš “Margučio” užda
rymą programa buvo susiaurinta iki 
pusės valandos šiokiadieniais, vienos 
valandos — sekmadieniais.

“Margučio” radijo programą, kaip 
ir žurnalą “Margutį” (pradėtas leisti 
1928 m.) įkūrė komp. Antanas Vana
gaitis. šiam mirus, darbą tęsė našlė 
Lilija Vanagaitienė, talkinama gau
siam būriui tautiečių.

Pažymėtina, jog “Margučio” radijo 
programa ateidavo i pagalbą visoms 
patrijotiškai nusiteikusioms organiza
cijoms ir nemokamai garsindavo įvai
rius parengimus. Nors pats “Margutis” 
buvo liberalinės krypties, tačiau čia 
didelę paramą rasdavo ir katalikiško
sios grupės, o Tėvai jėzuitai “Margu
čio” programoje net turėjo savo va

landėlę.



TAI BUVO NE VAKAR IR NE UŽVAKAR...
Mykolo Vaitkaus atsiminimai “Su Minija į Baitiję”

JURGIS GLIAUDĄDvi ankstyvesnės M. Vaitkaus 
atsiminimų knygos “Mistiniame 
sode” ir “Keturi ganytojai” bei 
atskiri prisiminimų rašiniai, ar 
tik ne nuo “Margučio” pradėti, 
yra savotiški unikumai memuarų 
srity. Iš jų visų šviečia susižavėji- i 
mas praeitimi.' Praeitis yra kaž
kas, kas nušviečia visą tolimesnį 
gyvenimo kelią. Džiaugsmas ir 
žavėjimasis, kurį žmogus išgyve
no kadaise vaikystėje, palieka vi
sam gyvenimui. Dar daugiau. Pra
eitis, jau besipinanti su legenda, 
su - vos beapčiuopiamais įspū
džiais, kurie laikui bėgant lyg 
kristalėja, skaidrėja, lyg apsineša 
deimantinėmis nuosėdomis, — 
atgyja tokia patraukli, tokia 
skaisti ir tokia pilnakraujė, kad 
nejučiomis tariame: čia Mykolo 
Vaitkaus memuarai.

Jam tinka jo mėgiamo Puški-1 
no posakis: čto proidet, to budėt 
milo (kas nueina į praeitį, tas' 
tampa brangu).

Ši jo III atsiminimų knyga mi
ni įvykius, kuriuose dalyvavo pats r---- j-,------ r------------- , —
autorius prieš I D. karą. Autorius autoriais, kurie įkvėpia savo le-

tuviams. Jis būtų dabar vienas iš
kiliųjų rusų poetų. Jo vardu mes 
nužemintai dangstytume savo tau-
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Lietuviu, Operos triumfo dienos. II. Al
patirties, jaučiasi žymiai Įais- Į nepagailėdami nuoširdžių pagyri- 
viau ir gali kreipti didesnį dėme- mo žodžių tiems, kurių darbas. 

__ _ ____ ______ _ ___ sį į muzikinę pusę ir pačią vai- pasiaukojimas leidžia įvykdyti to- 
i menininkams amerikinė auditori- uybą. kią gražią ir prasmingą muzikinę
! ia T.ipfnuiai ti^sa nomposta nor. Lyginant su kitais šventę. Publikoje matėsi ir sveti-

Stengiantis lietuviškąją operą ,anieiikiečių svečių. \ ienus 
įrikiuoti į kitų čia veikiančių ope- atsivedė patys mūsiškiai, bet 
rų bendrovių tarpą, atrodo, gali- ^u.v? 11 kurie patys savo 
ma tarti, kad mūsiškė yra žymiai iniPaĮyva atėjo, nies jau yra gii- 
augščiau visos eilės mėgėjinių ls an^sciau palankių atsilie- 
operų pastatymų, o neretai ir vi
sai priartėja ar ir pasiekia profe
sinių operų lygį. Sakysime, teko-
ros “Aidos” pastatvma ir, tikėki-'kętuviskai kalbant. Buvo n

• i tokių, kurie, spektakliams pasi-

Scenos uždanga maloniai nutei-į prastu entuziazmu, garsiausiomis, 
kia žiūrovą, ji taip primena Kau-' kartais minutes trunkančiomis, 
no operą: lietuviškoji rūtos šakelė ovacijomis, kurias sukelia operos 
dominuoja vidury! j * ‘ ‘ ’

Pasigirsta pirmieji švelnūs, pa-1 ja. Lietuviai, tiesa, nemėgsta per- 
gaunantieji “Cavalleria” operos daug karštai viešumoje rodyti sa- 
uvertiūros garsai. Teatro salėje vo jausmų, bet jau ir mūsuose 
nepaprasta tyla. Žiūrovai didžiu pradedama jausti bent dalinė mi- 
dėmesiu seka operos pradžią ir j nėtoji amerikinė nuotaika: jei 
laukia uždangos pakėlimo. Taip I jau tikrai kas patinka, žiūrovą 
norisi greičiau išgirsti mėgiamus “pavergia” ar “užburia”, jau ir

I solistus, daug kruopštaus darbo mes stengiamės savąjį susižavėji-
M. Vaitkus dėl daugelio prie- įdėjusi chorą, pamatyti sceninį “mą reikšti garsiau ir ilgiau.

žasčiu liko mums. Sustojęs aštuo- apipavidalinimą, dekoracijas, Šį! žiūrovu veidai 
niasdėšimtmečio angoje, jis at-,kartą ne skolintas, bet savųjųdai-į pertrauka. Tik dabar, uždegus 
skleidžia mums amžinai musų Immkų rankomis pagamintas. vįsas šviesas, pradedi stebėti lie- te, nereikia būti nė muziku, kad]^ . • . u.. . .. .

- 7 «-------- ----------tautoje atsikartojančią istoriją ir j Pagaliau, ne vieną vargina klau- tuviškosios visuomenės, ypač mo- pastebėtum, jog lietuviškoji “Aj.. ^iigus. skubėjo į užkulisi sveiki n-
bet ir laike, Vaitkus su savo nau-, tragediją bręstančio musų ta-, simas, kaip gi „lietuviškoji opera Oriškosios jos dalies, puošnumą, da” yra pranašesnė. Kitas tautie- ‘,v ’’

i.*.. lento susitikimą su pasaulio kū- atiodys tiki o teati o aplinkoje, Ątr0<j0) katj operos spektakliai tis sakėsi matęs kitos amerikinės
inroic mmnoic oi Su ją isvietjiius is ai įjos gimnazi- jampa vienu svarbiausių sezono bendrovės pastatytas

socialinių įvykių. Blizga brangūs ria” su “Pajacais”
Solistai ir publika F J.-’’ ' -
Vos pasirodžius scenoje Stasiui' džiagų ir fasonų vakarinės suk-

memuarų žanro, įžengdamas be- tos kūrybinę potenciją, kaip .da- 
letristikon, literatūrinio kūrinio bar visad dirsčiojame į Milašių, 
sferon. ! į rusų perijodo Baltrušaitį, į Bal-

Yra daug gabių rašytojų, kurie montą (argi ne lietuviška pavar- 
pasiekė virtuoziškumą kelionių dė Balmantas?). Pagaliau, kas yra 
aprašymuose. Mūsuose gal kara-’tas Vaitkaus adoruojamas Ler- 
liauja A. Vaičiulaitis su savo ški- montovas? Manding, tuščia paša
riniais, tikrai akvareliniais, “Ita- ka apie jo kilimą iš fantastiškos 
lijos vaizdais”. Atsiminimų žanre Škotijos, kai čia pat po ranka tu
mes vainikuojame karaliumi M. rime šimtus mūsų Liormantų. 
Vaitkų. Galbūt jis neįniktų į pray ” “ Jil J
eiti, gyvendamas tėvynėje' Ta
čiau dabar, kai viskas, kaip nuo į 
kranto nuplaukiančio laivo kelei
vio žvilgsny dingsta netik erdvėj,!

jai pasirinktu žanru “tykiai sie
lon burtus lieja nuostabia daine
le” (psl. 131).

Ši knyga yra gargždiškio Myko
liuko pirmojo poetinio brendimo 
dokumentas. Didesnėj jos pusla
pių daly mes priartėjame prie 
pirmojo Vaitkaus susipažinimo su 
poezija, su kūrybos pasauliu, su

rybiniais milžinais. Tai yra .
Minija į Baltiją” knygos esmė, jos salės. 
Išvadas iš susitikimo daro skaity
tojas. Mes džiaugiamės tomis pir-

pimų apie lietuvių operą.
Operai pasibaigus. Čikagos 

“downtownas” staiga sulietuvėjo, 
šaligatviuose kur bepasisukęs gir-

į Ii solistų ir kitų operos kolektyvo 
i narių. Solistai savuosius autogra- 

“Cavalle- 1US' dalino ant operų programos 
1 ir in viršeliu. Bet ir čia atėjo laikas_ _ , ir,, jo nuomo-f . t. f , t. * t r

papuošalai, žvilga nuostabiu ine- ne, mūsiškis pastatvmas buvęs!. 11 sr-vtls . aa lal 1011 g*a- 
- - . . kurkas verlingesnis įiek atskirus izu ne paskutiniai operų pasta y-

solistus, tiek ir chorus vertinant.!!.nai- Lietuvių opeia Čikagoje tik 
Bus idomu išgirsti ir Čikagos me-t-’au.neSah VLs:i lalk;1
no kritikus spaudoje apie nauJJa,uciamas toks didelis visuome- 
juosius lietuviu’pastatvmvs. mes dėmesys n putai imas. ()pe- 

- * - ■ ;ra turi likti neatskiriama lietu-
Opera turi gyvuoti {visko jo kultūrinio gyvenimo dali-
Šiaipjau. lietuviai skirstėsi po mi ir žengti tobulėjimo keliu, 

premjeros didžiai pakilusiomis Telieka tik laukti sekančiu lietu- 
nuotaikomis, pilnai patenkinti ką- viškosios operos triumfo dienu 
tik turėtąja meno puota, kartu 1964 m. sezone.

momis gargždiškio-Mvkoliuko pa- _ ’ “d T'““*“* nios dalis iu_ ilenę iki žpmpc..........  * apniiais nes ins Barul ar Danai Stankaitytei, jo- (P10S’. aa“s JM — “gos- iki žemes, 
kin abeionin nelieka__ iiemūsu!cla ir brangiu kailiu skraistes,mums išugdė poetą Mykolą V ait- publikoį favoritai: Bet irJ visi kitį i čia pamatysi įmantriausias ir nau- 

irisiminimu tomeii seks kiti solistai ir choristai priimami di-1 Jau.sio modelio šukuosenas. Ne- 
”Sas SuŠ SČ MI\1J 4 i dėlių pritarimu- šauniais plojiJmaza vyrųpasipuosęjuodomisis- 

D •> V 1 ‘ mais Kas buvo ar nėr radiia rir-' eigmemis eilutėmis, baltomisBALTIJA. Atsiminimai 1. Nidos inais. kas duvo ai pei laaija gn .
knvgu klubo leidinvs nr. 41. dėjo Metropolitan operos trans-! knitipeinis, kiti benttamsiomis 

• ‘ ‘ - - - • į AihirpmiQ Po 71 et s m i nniinnei bn.

žintimis

prasitaria vienoj knygos pastrai- miančią įtaką visam tolimesniam 
poj: tai buvo nė vakar ir ne už- jo meniniam brendimui, jo sko- 

niui. jo poetikos ir grožio sam
pratai.

Mokyklos įtaka buvo milžiniš
ka. Ta mokykla buvo rusų kultū
ros skeveldra Lietuvoje, per ku
rią ėjo priverstinė rusų ir rusiciz- 
mo indoktrinacija lietuviuko sie
lon. Įgimtas Mykoliuko talentas 
rasti perlo grūdus toje chaltūroje 
priartino jį prie literatūros..ir to
dėl (reikia manyti) mes. turime 
M. Vaitkų, mūsų poetą, strofos, 
ritmo, rimo, klasikinio eilėraščio 
adoratorių, virtuozą iki apsisvai-; 
gimo svaidytis eilėdaros išradin
gumais ir visą amžių, kaip Ler-; 
montovo angelo nešama siela. įsi
klausanti į “dievišką rojaus dai
ną". Nekartą M. Vaitkus stengėsi 
išversti M. Lermontovo eilėraštį 
“Angelas". Ir visad jis laikė save 
pralaimėjusiu išversti "šedevrą 
šedevriškai". Nulenkęs galvą, po
etas visad prisipažindavo rusų po
eto žodžiais: “žemės daina nepa
keis niekados dieviškos rojaus

kų.
Ši prisiminimų tomeli seks kiti.

vakar... ' j
Tai yra autoriaus vaikystės! 

apybraižos, jo pirmoji mokykla, 
Palangos progimnazija, Gargždai 
ir jų aplinka, susitikimai su kre
tingiške diduomene, su kretingiš
kiu ir palangiškiu “proletariatu". 
Lyg srautas veidų, jų aprašymų, 
asmenų; įdomių, turiningų, gilių i 
ir tuščių — praeina pro autoriaus: 
įspūdžių imlumą. Jis sugeria tuos 
pirmųjų gyvenimo žingsnių įspū
džius, ir su gailesčiu mes palei
džiame knygą, priėję prie jos pas
kutinio puslapio ir prie autoriaus 
šešiolikos metų amžiaus sukak
ties.

Pirmasis atsiminimų tomelis 
(210 pusi.) apima autoriaus 16 
metų vaikystės ir žaliausios jau
nystės laikotarpį. Tai savotiškai 
siejasi su M. Gorkio “Žmonėse" 
ir L. Tolstojaus “Vaikyste". Tik 
čia nėra Gorkio apmaudo, nėra ir 
perdėtai aštrios savistabos, kuria 
spindi Tolstojus. "Su Minija į! 
Baltiją” knygai to ir nereikia, nesi dainos“ (psl. 126). Tame ]>risi”>a- 
ji yra “vaitkiška” — nepakarto- žinime švyti mūsų poeto kūrybi- 
jarr.a.

Kokios keistos tos datos, kurio
mis paženklinti įvykiai. Tie Pa-irius mini, ką aprašo. Mums svar- - 
langos įvykiai dar prieš “Ameri-ibi esmė: lietuviškumo, proletari- 
ka pirtyje” vaidinimą-yra keisti Į nio jauniklio, be abejonės labai 
mums, šio laiko sąvartos aukoms i talentingo, labai jautraus, susiti- 
ir augusiems vėliau. Juk lygiai kimas skurdžios Palangos pro- 
mūsų išgyventi įvykiai bus keisti gimnazijos sienose su pasaulinės 
mūsų •'vaikams. Ir tik talentas, ■ poezijos perlais. Žavu matyti tą 
įkvėptas atkurti tai, ką pergyve- nepaprastą susitikimą su naujais 
no, staiga grąžina, atnaujina, at-! pasauliais, kuriu atkrantėje susto- 
gimdo praeitį. Ak, kiek daug to ja gargždiškio kriaučiuko sūnus, 
talento stokoja daugeliui, ban- paskaitęs anksčiau neisivaizduo-1 
dantiem rašyti atsiminimus. Kaip cinAthp Puškiną T nrmnntn-i 
dažnai atsiminimai tampa seno 
žmogaus pasikalbėjimu su pačiu 
savimi!

Iš M. Vaitkaus "Su Minija į,utilitaristinė. vos bepajėgianti
Baltiją” dvelkia mūsų memuarų! kalti naujus žodžius, naujas žodi-i "Jaunvstė nėra gvvenimo lai- galva ir gvva. augančia dvasia pa- Kol žmogaus širdis priima gro- 
retenybė: lyrizmas, perpintas su-i nes konstrukcijas, tik vėliau te- i įtarpis? Tai — dvasinė būsena, verčia i dulkes. ' ' ižio, drąsos, didybės ir jėgos spin-
sižavėjimu praeitomis valando- pajėgusias sukaustyti minti i me-|Taj valios jėga, vaizduotės koky-Į 60 ar 16 metų amžiaus, kiekvie- dulius iš Kūrėjo ar iš žmogaus, 
mis bei Letos upėje (puškiniškai ninį rėmą. Lygiai tokion būklėn^ė. jausmų pasireiškimas, drąsos‘noje širdyje yra ta pati grožio tol ji yra jauna, 
tariant) nuskendusią diena. yra pateke mūsų vaikai, kurie tė-: pranašumas prieš baime ir darbo meilė, stebėjimasis pasauliu šie- T' " ’ ’ “

Bet ar Vaitkus rašo apie įvy- vų pražūtinga valia yra nustumti! pergalė prieš patogumus bei ge- kimas žvaigždžių ir vaikiškas ne- 
kius. apie aplinką, apie matytus nuo mūsiškio, kad ir kuklučio.' ra gyvenimą, 
žmones? Ir taip, ir ne. Tiksliau kūrvbinio pasaulio ir pastatyti 
ne. Jis išgyvena pats ir įvykį, ir prieš anglosaksų kūrybinius mil- 
aprašomą asmenį, ir seniai dingu- žinus. Jie bus prarasti lietuvių 
sios dienos įspūdį. Ir kadangi jo tautos potencijai, kaip jau ištisos 
vaizdavimo metode viešpatauja kartos yra prarastos, 
lyrizmas ir individualumas, per
koštas per jo stebėjimo ir išgyve
nimo prizmę, objektas išeina iš jis būtų buvęs irgi prarastas lie-i mas— visa tai lenkia kiekvieno kaip jo nusivylimas.

nis credo.
Mums netenka dėstyti ką auto-

Londonas 1962 m., psl. 210 jas nepa ! eilutėmis. Pažįstami dalinasi ką- 
! tik girdėtos operos įspūdžiais, 
mezgamos naujos pažintys, prista
tomi vieni kitiems. Kaikurie gai
lisi. kad operos baliai neruošiami 
tuoj pat, pasibaigus premjerai. 
Esą. pasisekimas būtų didelis. Bet 
pertrauka baigiasi ir vėl 
'•uos vietos, nasiruošiama 
čiai operai "Pajacams".

“Juokis, pajace!”
Vargiai ar kada S. Baras gir

dėjo tokius beribius aplodismen
tus, kurie buvo jam sukelti pub
likos. baigus dainuoti žinomąją ir 

■ ponuliariąją ariją “Juokis, pala
ce!" I veiksmo pabaigoje. Pr. Bič- 
kienė. taipgi sulaukė garsių plo
jimų. vietomis virtusių ovacijo
mis. Gaila tik. kad sol. Š. Lienas, 

: <*dga sunegalavęs, turėjo išvyk- 
; ‘i ’wies premjerą iš Čikagos. Jo

užima 
sekąn-

NAUJOVIŠKASIS MF.NAS
STAMĖ A!‘FOI.’

Menininkas. kaip ir mokslinin
kas, pagrindinai interesuojasi 
tiesa. Apioaisr’ienlai. liero:kos ir 

t i nesvarbūs dalykai yra pripuo
lami. Jis turi kurti taip, kain jisai 
išmano: kitaip jis negali kurti. 
Kiekvienas menas vra modernus,'

ūiūsu Maironis buvo modernus ta 
prasme, kad jisai rašė pradedan-

buvo modernus, nes rašė 
ai. mviinčiai egois nn sen

imą. ne o. 
c

tauii 
kėjo

r m
sentimentalios, 

r»ės kūrybos. Vėliau 
mes pažinome kitus r 
::.?s poetas, paaiškėjo kad tai 1

omr >y?e. naznni ner.irojo p 
madiniu meninio veikalo v* 

iripažinlisunku

y]e. ir < 
«?i (ia ' ’>!•’s’i

ne

tus Goethe. Puškiną. Lermonto-^ 
va... Tais laikais lietuvių lite-i 
ratūra negalėjo duoti- nei atsva
ros. nei įtakos. Ji buvo perdėm į x 

bepajėgianti * ■» i <-• t z-11 ;
retenybė: lyrizmas, perpintas su- i nes konstrukcijas, tik vėliau te-^otaįis? Tai — dvasinė’ būsena, verčia į dulkes.

dainavo sol. A. Brazis.
Nekritiko '.iiiomonė
Muzikinius abiejų pastatymų 

įvertinimus paliksime kritikams. 
Bet jei eilinio žiūrovo nuomonė 
ko verta, galima teigti apie mū
sų ooeros kolektvvo daroma pa- 

: žangą. kuri ir matoma ir jaučia
ma kiekvienoje naujai statomoje 
operoje. Tiesa, pereitų metų ope- 

• ’-i ’Aidą", kuri tikrai buvo didin- 
' ga ir neabejotinai išsiskirianti iš 
visu kitų lietuviškųjų overu spek- 
t',k!iu. nebūtų lengva lyginti su. 

' "Cavalleria“ ir “Pajacais", bet 
i viena yra tikra — mūsų operos 
i visas kolektyvas tampa darniu

- Kan. Mykolas Vaitkus. “Su Minija į Baltiją" autorius j vienetu. įgauna daugiau sceninės

u besiplėtojančiu hori- 
■^a nauji reikalavimai 
Kaip žemė nėra plokš- 
oeali būti Plokščia ku

r‘ai pakeičiami nau- 
tiėsdš aspektui pa
nėrė leaįva nriim-

i — nauji yra nežino 
indi. Mes norime lai

to
man mylimiausia 
fins'i šviesą" ele- 

įtorius. Faktas, kad lai tebu
vo priemonė išmokti skaityt, bu
vo sunkiai priimtinas. Paskui pa
auglei mylimiausias poetas buvo 
Maironis. Mes visi, esame perėję 
Maironio stadiją, anksčiau ar vė-

i

Jeigu Vaitkus nebūtu turėjęs 
anlink save bundančios Lietuvos.

Bet kai vielos, kuriomis ta sro- 
iMMiao »i .vė eina į širdį, yra nutrukusios.

___ * ^malšinamas noras sužinoti kas ir kai visa širdis yra apdengta po- 
Niekas nesensta dėl metų naš- bus toliau. ■ i simizmo sniegu, cinizmo ledu,

tos. Žmonės eina senyn, kai išsi- Kiekvienas yra tiek jaunas. Tada. tada jau tikrai žmogus yra 
žada idealų. Metų eilė suraukšlė- kiek jaunas yra jo tikėjimas ir senas ir tegu Dievas pasigaili jo 
ja odą. bet entuziazmo praradi-' taip senas, kaip jo abejonės: taip Kiekvieną gyvenimo dieną pra- 
mas padaro raukšles sieloje. jaunas, kaip jo pasitikėjimas sa- leisk taip. Ivg tikėtumeisi. jog 

Rūpestis, abejonės, savim ne- vimi. senas — kaip jo baimė: taip gyvensi amžinai... bet būk pa- 
pasitikėjimas. baimė ir nusivyli- jaunas, kaip jo viltis ir senas — siruošes mirčiai kiekvieną minu

te“. (Iš S. LTlman "Metu našta").

krikščionybe. r: 
tą priėmė. din 
°a. Tai duoda v

aiifestyvesoi

1 sako turis įrodymų, jog vi
gai gyveno Niufoundlande 

iries 1000 metų Jngstad su moks- 
dninkū grupe darė kasinėjimus

s,:<i 
kin
1

nei eskimai, nei indėnai 10 š. ne
žinojo nei vinių, nei tokių pasto
ju. kokių liekanos buvo atrastos 
kasinėjant.

(11’2-5

KOJINĖSAPATINIAI BALTINIAI

Per 15 metų gyvenimo Brazilijoje Į 
pirmą kartą išsiruošiau tolimesnei ke-Į 
lionei autobusu iki Montevideo, i II; 
P. Amerikos lietuvių kongresą, kur Į 
buvau paskirta atstovauti Brazilijos 
Lietuvių Sąjungai ir Liet. Kultūros 
Draugijai.

Iš Sao Paulo lietuvių kolonijos su
sidarė ekskursija 34 asmenų, kurios 
daugumą sudarė moterys bei merginos;

HALINA MOSINSKIENĖ o tarp ju stipriojo ilgakojai strausai— 
“cn.os”. Autobusui pravažiuojant, iš 
krūmu pakildavo pulkai margaplunks
nių, niekada dar nematytu paukščių 
ilgomis uodegomis kaip vėduoklė arba 
r skiri raudonais pagurkliais purpte
lėdavo žalios papūgos. Ir net vienišą 
gandrą pamačiau, tik ne raudonu, bet 
juodu snapu!

Kai pasiekėme Acegua. turėjome vėl 
persikraustyti i “mūsų autobusą”, ku
ris čia mūsų tebelaukė. Muitinėje šį

vojome viešbutyje, jau Urugvajaus te
ritorijoje, bet dar toli nuo Montevideo. 

Melo teko samdytis papildomai au
tobusą, kuris pagaliau, nežiūrint strei
kuojančių protesto, mus atvežė į Mon
tevideo. vasario 23 d’cną, 3 valandą 
ryto. Atvežė mus į EI Cerio prie lie
tuvių jėzuitų parapijos bažnyčios ir 

atsisto- išlaipino. Naktis buvo nepaprastai 
Viršum žvaigždėta bet labai vėsi. Netrukus 

o vyno mėgėjai — kvap- Bet mūsų ekskursija ir vėl pavėlavo 2 manęs žvaigždės, o aplinkui tik trys mus įsileido vidun iš miego prikelti 
į vai. išvažiuoti. — - ’pastatai: dviejuose — užeigos, o tre- na ra pi jos klebonas T. J, Giedrys ir T.

čiajame — muitinė su įtūžusiu virsi- J- Dauginis. Apšilome, atsigavome ir karta jokių komplikacijų nebebuvo. 
NELEIDŽIA PER SIENĄ ninku. Kur gi reikės nakvoti? ...
Besiartindami prie Urugvajaus šie- Tuo tarpu kiti keleiviai jau tvarkė painformavo.

nos sutikome pakely tikrus “gauchus” savo lagaminus. Merginos “šukė gal-! nias jau ivyko. Taigi i kongresą atvy 
(tark gausus)^ milžiniškomis skrybė- Į vas” juodakiams ispanams — muitinės kome vieną dieną pavėlavę.

i: “Kuriems ■ 
galams leidausi į tokią kelione?.

( Namie taip gera! Pajūryje buvo taip. mose, tai prašvitus buvome taxi išve- Urugvajuje 
____ J-““!...” Įžioti po paskirtas vietas. i~ 

kėlės restorano kelneriai atnešė Coca destalo dvi milžiniškos statulos iš rai; įdegusiais vedais, išdidūs savo lai- Staiga išgirdau šaukiant: “Senora. j Man teko apsistoti ponios Mikalinos 
Cola arba mineralinio vandens. Atsi- bronzos — vyras atlapa krūtine^ su laz- kysena ir kalba. Jie didesnę savo gyve- senora!” Į manė bėgo berniukas, švies-' Cieslinskiejiės šeimoje. Ji yra vilnie- 
gaivinome ir po 20 minučių tęsėme ke- j rankoje, ir greta moteris vėjo drai- nimo dalį praleidžia ant arkliu. Arklys damas rankine lempute 
lionę. Jaunimas vis dar buvo įsisiūba-'«----—-- « -----
ves, bet neužilgo jų linksmumas at
slūgo, visi nurimo, tik girdėjosi mono
toniškas autobuso burzgimas, bei už
migusių knarkimas. Prigeso ir grės
mingi žaibai, nuo langų stiklų nudžiū
vo lietaus lašai, blakstienos darėsi vis

mantė Steponaitytė iš Santos, nejau- 1ZI* • Jv * *
tėm alkio, tad mūsų dėmesys buvo nu- BvPilOSieS IS|^UGZIQI 
kreiptas pro langą į prabėgančius vaiz- 
dus. Neužilgo jie susiliejo su tamsa, 
nes naktis išskleidė savo juoda akso
minį apsiaustą, nusėtą milijardais 
žvaigždžių, kurios mums linksmai blyk
čiojo lydėdamos ištikimai tolimoje ke
lionėje.

Numalšinus alkį, keleivių, ypač jau- 
ir keturi vyrai — jų tarpe inž. Z. Ba-į nim<> nuotaika pagyvėjo. Lyg didžiulia- 
čelis ir prel. P. Ragažinskas, šios eks- me avilyje juokas maišėsi su daina, vi- 
kursijos vadovas. Merginų tarpe bu-; sokie garsai zvimbė pro ausis išblašky- 
vo kelios moksleivės ateitininkės. Ofi- ( betkokį dėmesį. Tik pastebėjau, 
cialiai' šiame kongrese ateitininkams ka<\ danguje žvaigždės ėmė nykti ir

Brazilijos ir Urugvajaus keliais
Suraminome verkiantį jaunuolį, “su-*; ŠNEKINO MUITININKUS 

Pasiėmiau savo lagaminą.
Pietums jau buvome Vacarioje, Rio 

Grande de Sul pasienyje. Čia skaniai metėme” jam pinigų būtiniems rei- 
pietavome pasigardžiuodami sultingais kalams, tad jis ir vėl pradėjo juokauti, jau vidury lauko, apsidairiau, 
“churasco”, < 
niu vynu.

PAMINKLAS IMIGRANTAMS
Įvažiavus į Rio Grande de Sul estra

dą, kelias ėmė vingiuoti tarp kalnų, 
vynuogynų ir kukurūzų šlaitų. Caxias ____ „_____ T ____________ _ _ ___ ,_________ M
de Sul pasigėrėjome monumentaliu pa- lėmis, plačiomis apdribusiomis kelnė-1 tarnautojams, o aš galvojau

Apie vidurnaktį pasiekėme Regisi- rinklu, kuris pastatytas Brazilijos nūs sukištomis į batų aulus, revolve- f“1----- f »■
ra — arbatos plantacijų centra. Čia imigrantų garbei. Visas paminklas ko- ris prie vieno šono, prie kito gi — j
mus pasitiko lietus. Keli apsnūdę pa- j gų mįr. augščio: ant granitinio pje- lasso. Tai — augšto ūgie, petingi vy- gaivu ...”

atstovavo Nijolė Vinkšnaitytė, o lietu- horizonte pasirodė tolimi žaibai, 
vėms seselėms pranciškietėms — se- PLANTICIJU CENTRE 
šuo M. Jovita ir sesuo M. Kristina. v

Diena buvo karšta ir saulėta. Ly
giai saulėta nuotaika atsisveikinome 
su palydinčiais. Jaunimas tuojau už
traukė dainą, ir tokioje nuotaikoje 
pervažiavome visą S. Paulo miestą, 
nuolatos stabdomi judėjimo signalų. 
Kai pagaliau pasiekėme paskutiniuo
sius žaliuosius S. Paulo priemiesčius, 
saulutė jau slėpė savo įkaitusį veidą 
už horizonto, nudažydama dangų rau
donai ir nuo laukų padvelkė vėsuma

VAKARIENE AUTOBUSE
Sutemos greit užgulė žemę. Mūsų sunkesnės —- užmigau, 

autobusas paspartino greitį ir neužil
go dingo paskutinieji mirgantys mies
to žiburiai. Įvažiavome į BR 2 kelią— 
estradą, kuri jungia S. Paulį su Por- dingos deivės iškėlusios lieknas ran- • rėjome vos prašvitus tęsti kelione! 
to Alegre, nusitęsdama apie 2.000 km. rytmečio maldoje. Supratau, kad 
Čia mūsų keleiviai kiek aprimo, o dai-; jaU įvažiavome į Paranos estadą. Mat

k. “Jus šaukia tė. senoji emigrantė, ir savo laiku bu- 
yra neišskiriamas “gaucho” draugas, viršininkas...” — sako jis man ispa- < vusi uoli Urugvajaus lietuvių koloni- 

Jau temstant pasiekėme Urugvajaus niškai. Ncbejutau lagamino sunkumo jos veikėja. Jos sūnus Viktoras Cies- 
sieną ir sustojame Acegua. Muitinė ir nuskubėjau paknapstomis atgal. Čia linkis, žinomas sportininkas — krep- 
buvo uždaryta, nes dienos darbas jau viršininkas, vartydamas mano užsienio. šinio čempijonas, vedęs lietuvaitę p-le 
buvo baigtas. Mūsų vadovui teko gero- pasą, griežtai pareiškė: ‘*$1 kartą aš Vydžiūnaite, kongreso metu buvo vi- 
kai “paprakaituoti” panaudojant visus tamstai išduosiu vizą, bet kitą kartą jo- siems labai paslaugus ir savo automo- 

AP\ OGĖ BENDRAKELEIVĮ ispanų kalbos sugebėjimus, kol įtiki- kiu būdu ...” Jis išėmė iš spintos įsta- biliumi mus vežiojo į kongreso posė-
Vakare pasiekėme Porto Alegre. Čia no smarkiai “nusiwhiskiavusi” muiti- tymų knygą ir baksnodamas pirštu džius ir pobūvius.

Kai praplėšiau akis ir pažvelgiau pro sustojome nakvynei. Ak, kaip buvo nės viršininką mus priimti. Sis labai man perskaitė: “Su užsienio pasu iš; (II P. Amerikos lietuvių kongresas
langą, pamačiau neįprastą vaizdą: pro; malonu pagaliau išsitiesti patogioje, ■ nenoromis pagaliau atidarė muitinės: Brazilijos įvažiuoti be vizos tegalima ♦ jau buvo “Tž” aprašytas, todėl jo ap
muš slinko rytmečio ūkanose pasken- • švarioje lovoje bent kelioms valan* raštine, uždegė žibalinę lempą, nes lėktuvu ir laivu. Keliaujantiems auto- ‘ “
dusios augštos pavienės pušys, lyg di- doms, nes kitos dienos ryta ir vėl tu- kaip tik tuo laiku visoje Urugvajaus busu, automobiliu ar pėsčiam reikia 

. .. .. _ -- t teritorijoje streikininkai nutraukė gauti konsulato vizą”. “Si senor, si se-
Kai kitos dienos rytmetį susirinko- elektros šviesą ir telefonu bei telegra- nor...” — kartojau labai mandagiai.

• • -- _ z* • f” ‘ . * . . mr su savo lagaminais prie autobuso, fo susisiekimą. Jis peėmė dokumentus pasiūlydama tuo pat laiku geriausios
nas pakeitė išvyniojamų popierių šia- tik Paranoje ir Santa Catarinoje auga sužinojom, kad vieną mūsų bendrake- patikrinti. Pasirodė, kad kelionių b-vė, rūšies Brazilijos tabako “ciganlle”. 
mėjimas. Autobuse pasklido įvairūs tos nuostabios pušys, visai skirtingos leivi, kuris nenorėjo nakvoti viešbuty- davusi nuims autobusą, nesutvarkė tin- Žmogelis užsirūkė ir atlyžo. Išdavė 
kvapai: keptų viščiukų, dešrų, sūrio, europietiškų, vadinamos “Pinhos apvogė. Jam pavogė iš autobuso la- karnai dokumentų. Tas galutinai su- man tokį rausva popierėli ir ant paso

komomis kasomis, su kūdikiu glėbyje. 
Iškeltomis galvomis jiedu drąsiai žiū
ri i nežinomą ateiti, tvirtai žengdami 
nauja žeme. Kažkas man pajudino šir- 
di — £al bendro likimo sentimentas ...

obuolių ... Keleiviai vieni kitus vaiši- de Parana”, 
no savo pagamintais skanumynais, nes

gamina s« visais dokumentais, pinigais pykdė blogai nusiteikusi viršininką, ir
Migloms pakilus, pamačiau ir sody- jr geriausiais drabužiais. Teko bėgti jis visai paprastai ėmė ir areštavo mo

jau buvo vakarines metas 7.30 vaj. bas mediniais trobesiais. įdomios Į policijon, bet 6 vai. ryto policija ne su autobusą. Susirinkdamas keleivių 
‘ »knmentus, jis griežtai pareiškė, kad 

Urugvajaus konsulato vizos nepra- 
Teisias nei vieno keleivio'per sieną. Čia 
‘šaltas prakaitas“ išmušė mane, per 
nesusipratimą neturėjusia tos vizos ir 
dar vieną panelę, kuri tą viza pametė 
pakely, o apvogtasis visai nukabino 
“snapą”...

vakaro, o be to, reikėjo paskubėti, nes formos austais Čerpių stogais. Čia, i labai buvo susidomėjusi ivvkiu ir te- dol 
fAmn ir čnfaric atitohnso noii. A zVe, I • » a » a _ a_  - „_______greitai temo, ir šoferis autobuse neži- kiek akys užmatė, nusitęsė lygios ga- 

bino šviesu — juk mūsų autobusas bu- nykios arba kukurūzu laukai. Vietomis 
vo toks paprastas, trumpoms distanci- galvijai ramiai skabė žolę.
joms skirtas, todėl jame trūko tų spe- Sustojome pakelės viešbutyje pusry- 
daliai pritemdytų šviesų, kurios ne- čiams vienai valandai. Neužtrukome, 
trukdo šoferiui vairuoti. nes reikėjo skubėti. Miestus tematė-

Aš, ir greta manęs sėdinti p-lė Ry-jme iš tolo.

išdavė nukentėjusiam toki mikrosko- I] 
pinio dydžio melsva popierėli su kaž
kokiais “jieroglifais” vietoj parašo. /

— Kaip gi jis dabar pervažiuos Uru
gvajaus siena? ... — klausinėjome vie
na kitą. Bet mūsų ekskursijos vadovas 
ramiai pasakė: — Rasime būdą . •«

laukėme saulės patekėjimo. Čia mus “Piktas” viršininkas ši kartą buvo ypa- ' 
kad kongreso atidary-! tingai malonus ir šypsantis. —

Į S. Pauli grįžome po 3 pini kelio-
■ nes. Nebebuvome sustoję jokiame vieš- 

Kadangi visi atvykusieji i kongresą būtyje. Grižtančiųjų nuotaika buvo
• lietuviai buvo patalpinti privačiose šei-1 rami. Niekas nieko negalėjo pirkti

‘ •, nes mūsų valiuta, paly-
I ginus su tenykšte, viskas atrodė labai 
brangu. “Pinigingesnieji” šio to nusi
pirko jau Brazilijos teritorijoje, tai 
paskui visoje kelionėje ryšulėliai vis 
krito čia vienam, čia kitam ant galvos.

Įdomu pastebėti, kad Brazilijos pie
tuose maisto produktai, apavas ir dra
bužiai daug pigesni palyginus su S.

į Paulo kainomis. Pas mus 1 litras pieno
[— 60 krnzeirų, Rio Grande — 30 krz.; 
pirmos rūšies mėsos 1 kg. — 450 krz.,

i Rio Grande — 150 krz. Už geriausią 
pora avalynės čia mokame 6.000 krz., 
Rio Grande — 3.000 krz. ir U.

Pagaliau kovo 2 d. apie pusiaunakti 
j atsiradau namuose. Pajutau, kad nie- 
I kur nėra taip gera, kaip savoj pasto
gėj. Tačiau kelionės i II P. A. lietu
viu kongreso įspūdžiai liko neuzmirš- 
tgon. Kongresui buvo kmopšriai pa 
sininšta. ir jis buvo sklandžiai pra- 

raudonu-

rašymas čia praleidžiamas. Red.).

GRĮŽTAME BRAZILIJON
Dar daug domaus liko nepamatyta, 

b<ų t**ko ta malonumą atidėti kitai pro
gai. Palydėti susirinko nemažas būrys 
*^alon’n irmgvajiečin, kūne
tikrai nuoširdžiai mus priėmė. Buvo vestas, nežiūrint tenvkščių
ir P. P. O'inskni is Buenos Aires: kitu jų”, kurie norėjo ji šiokiu ar tokiu bū-
malonių nažistamų taip ir nespėjau at-. du nuvertinti.
sisveikinti... Į Baigdama noriu pnb”ėHi, kad tokie

\t^l grižome ta»s pačiais kelinis, kongresai turi ypatingą svarbą lietu- 
tik skirtumas buvo tas. kad per tas vių tarpusavio suartėjimui ir bendram 
vietas, kuriomis važiavome naktį, da- tautiniam darbui, lietuvybės išlaikyme 
bar grįžome dienos metu. Taigi, gale-; svetur. Tai paskatina Brazilijos lictu- 
jau pamatyti ir Urugvajaus žeme. Gė-ivių kolonija jau iš anksto ruoštis III 
rėjausi žydinčiomis lankomis, pušy- P. Amerikos lietuvių kongresui, kuris 
nais, eukaliptu miškeliais, plačiomis turėtu įvykti 1M5 m. Sao Paulo mtes-

uždėjo antspaudo. “Muchas gracias, 
muchas gracias .,— padėkojau ir 
palengvėjusia širdimi išėjau iš muiti
nės raštinės* palikdama ant stalo “Mi
nister” pokeli...

KEIČIAME AUTOBUSĄ
Pagaliau afsileides viršininkas davė 

sutikima, kad mūsų autobusas, polici
jos lydimas, mus nuvežtu i artimiausią
pasienio miesteli Melo. Čia mes nak-1ganyklomis, kur ganėsi avių kaimenės,(te Brazilijoje.

Raigdaraa noriu p^h ė^ti, kad tokio
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Kiškučiai džiaugiasi savo išmargintais Velykų margučiais

ŽIBURĖLIAI
mūsų-mažiesiems

Ryt išauš Velykos Algiukas ir Marytė 
Klausia Margi katinėlis — Kas ten triūsia ankstu rytą — 
Ar Velykos jau arti? Kas ten kala ratelius?
Ak, Rainiuk, ar klaust negėda Tai Algiukas ir Marytė
Kur akis turi! . Tvarko savo žaislelius.

Meškiukus jie padabino: 
rišo kaspinus baltus 
movė lėlei melsvo lino 
ir suknelę ir batus.
Kambarėlį kai išvalė, 
Dažė savo margučius, 
Su žibutėm puošė stalą — 
Gal ateis kas į svečius.
Lauks visi šv. Velykų — 
Katinėliai net šeši,. 
Papuošta gražiai lėlytė 
Ir meškiukai du maži — A.

Dirvą suarė artojas 
Sužaliavo jau kalnai 
Katinėli, tu miegojai 
Daug dalykų nežinai.
Ar matei kas ankstų rytą 
Jau nudažė margučius? 
Tai Algiukas ir Marytė! 
Kvies ir mus jie i svečius.
Jau rytoj išauš Velykos 
Laukia jų visi — 
Ir vaikučiai ir lėlytės, 
Kur, kiškeli, tu esi?

Adelė Abromaitienė

— Rebeka, kur tu buvai? Kiek 
nerimo prisikenčiau, maniau, 
kad kokia nelaimė atsitiko, juk 
šiandien mieste taip neramu! — 
kalbėjo susijaudinusi motina.

— Atleisk, mamyte, aš norė
jau padėti Mokytojui... Kai aš 
žaidžiau gatvėje pamačiau atei
nant dideli būrį žmonių. Jie ve
dėsi mūsų Mokytoją, jis buvo 
surištas, o ant pečių nešė didelį 
kryžių. Jis ir taip jau vos galė
jo paeiti, o tie žmonės dar tam
pė Jį Į visas puses, mušė ir vis 
piktai šaukė. Man labai Jo pagai
lo. Puoliau Jam padėti, bet jie 
neleido, dar ir mane piktai iš
barė. Galvojau, gal vėliau kuo 
nors galėsiu, bet jie nuvedę pri
kalė Mokytoją prie kryžiaus! — 
pro ašaras kalbėjo mergaitė.

— Mažoji mano pagalbininke? 
—švelniai apkabindama mergai
tę atsiduso motina. — Kągį pa
darysi, dabar jų valanda, o Mo
kytojui tu dar gali padėti. At
simeni kai Jis sakė: ką padarai 
kitam žmogui, padarai Jam pa
čiam!

— Atsimenu, bet kuo gi aš ga
lėčiau padėti? — susimąstė mer
gaitė.

Tuo tarpu pro praviras duris 
išgirdęs savo šeimininkės balsą 
Įstraksėjo avinukas.

— Mamyte! — nušvitusiu vei
deliu sušuko mergaitė. — O jei
gu aš imčiau ir padovanočiau tą 
avinuką Sarai? Jos globėjai t(h

kie neturtingi, ji tikriausiai Ve
lykoms negaus jokios dovanėlės.

— Taip, bet ar tau nebus liūd
na be to mažo išdykėlio? — pa
klausė motina.

— Tai tiesa, kad aš jį labai 
myliu, bet Sara yra už mane ma
žesnė ir dar našlaitė, o Mokyto
jas sakė, kad vargšus ypatingai 
reikia mylėti!—tikino mergaitė.

— Na, gerai, daryk jau kaip 
nori, — atsakė mergaitės ryžtu 
patenkinta motina.

Velykų ryto saulutė dar prau
sėsi skaidrioje rasoje, kai Rebe- 
ka jau bėgo vingiuotu takeliu 
kapo link. Vakar ji girdėjo kai 
moterys tarėsi eiti pas Mokyto
jo kapą. Susirūpinusi, kad gali 
būti jau vėlu ir neteks daugiau 
pamatyti mylimo Mokytojo nė 
nepajuto, kai prisiartino Kris
tus. Jo drabužiai buvo balti kaip 
sniegas saulėje. Iš jo žaizdų skli
do šviesos spinduliai. Rankose 
Jis laikė avinėli, o iš Jo lūpų pa
sigirdo švelnus balsas:

— Rebeka!
Mergaitė atsigrįžusi tuojau 

pažino gerąjį Jėzų ir nušvitusi 
laime sušuko:

— Mokytojau!
— Rebeka, norėjau padėkoti 

už dovaną, kurią iš tavęs ga
vau ...

Iš tikrųjų, iš tikrųjų sakau, 
palaiminti geros širdies, nes jie 
matys Dieva!... Samanė

Velykiniai Pupytės nuotykiai
DALIA KVIETYTĖ

Džiaugsmo spindulėliai
Saulutė surinko savo spindu

lėlius, lakstančius medžių ka
mienais, ir skubiai išėjo vakaro 
taku, toli, ten kur niekas dar ne
buvo nuėjęs. Dangaus skliautuo
se tyliai, tyliai užsimerkė ir mė
ly nučiai debesėliai. Visa pa
skendo ramybėje ...

Kambarėlyje ramu, tėvelis ir 
mamytė jau seniai miega. Tik lo
vytėse Rimutė ir Algutis nesu
merkia akučių. Pro ilgas austas 
užuolaidas stypso dvi nekaltos 
akutės. Jos žvelgia i žvaigždynų 
miestą.

— Rimute, gulk, mamytei ne
patiks, kad tu taip ilgai nemiegi.

— Negaliu, Alguti. Rytoj? Ar 
atsimeni?

— Būk gera, sesyte, gulk, 
žvaigždutės užges, jeigu neklau- 
sysi'mamytės.

Rimutė nenorom paleidžia su
gniaužtą užuolaidos kampą, bet 
dar vis negali nurimti.

— Bet Alguti, ar jis tikrai at
eis? Ar čia ir pas mus? Aš lau
kiu!

— Čia ..., gulk'Rimute. gulk!
Rimutės galvutė nusvyra ant 

pagalvėlės, bet akutės nesimer- 
kia. Jos mintyse daug žmonių. 
Jie visi pikti ir stumdosi. Ji dar 
vis nesupranta kodėl, kodėl? Juk 
Jis buvo toks geras!

Keletai minučių nurimusi, ne
kantraudama vėl kilsteli Ri
mutė.

— Alguti. ar tu lauki? Jau ry
toj, o tas rytoj atrodo dar taip 
toli...

Algutis neatsako, nes sesytės 
balsiuką silpnai tegirdi. Jis jau 

- pakeliui i miego šąli. Rimutė dar 
kartą timpteli kraštą užuolaidos, 
nusišypso žvaigždutėm ir tyliai 
kartodama “prisikels, ateis!”— 
nusvyra lovutėn.

žvaigždutės mirga viena už 
kitą šviesiau, gražiai išpųošda- 
mos nakties karalystę, o Rimutė 
Įsikniaubusi pūkų patalėliuose 
audžia gražią sapno juostą. Lai
ko maža, ji skuba! Mažom ranku
tėm skleidžia krūmų šakas ir 
šuoliukais bėga priekin. Laukai 
pasipuošę spalvotais žiedeliais, 
saulutė glosto rasotas pievas. Ri
mutė sustoja. Jai dar niekad ne
buvo taip gražu. Ji nori čia il
giau pabūt. Tik staiga didžiulis 
šviesos stulpas Įsižiebė prieš jos 
akutes. Rimutė trina akutes ir 
šviesos • stulpas virsta dviem

tvirtais angelais. Jie stovi ra
mūs. Uolos akmuo jau skilęs. 
Jos akutės įieško! Jieško kažko 
daugiau! Ir darže pamato jauną 
vyrą baltais drabužiais. Jis ra
mus! Ir koks Jis geras! Tik aną 
dieną Jis mirė! Tai Kristus!

— Velykos! — garsiu balsu 
sušunka Rimutė; ir staiga pa
šoka lovytėje.

— Alguti. — sako ji. traukda
ma jo antklodėlę. — kelk, sku
bėkim Jis prisikėlė! Aš mačiau 
ši rytą. Jis tikrai ateis, skubė
kim bažnytėlėm’

Pro užuolaidų tarpus viens po 
kito lipo saulės spindulėliai ir 
budino visus žaislus. Palangėje 
stypsojo du zuikučiai su pilnu 
vežimėliu kiaušinių. Vaikučių 
kambaryje tylu . .. Varpų dū
žiuose dingo jų vikri žingsniu
kai ir peržengę slenksti suklupo. 
Lūputėse virpėjo džiaugsmo ai
das . . . ■

— Velykos, šventos Velykos! 
Kristus prisikėlė ir niekas Jo 
daugiau neatims. Neateis pikti 
kareiviai... Jis bus visad mūsų 
sielose ... ’

Griausmingi vargonų garsai 
aidėjo bažnyčioje iškilmingais 
Alleliuja .. . Sauienė Ramynaitė

1 Kokie gražūs margučiai! 2. Tik reikia atsargiai

3. Labai greitai dūžta. 4 Tokius reikia greit valgyti!

Vaiku, knygos patirties akimis
Šio straipsnio autorė yra iš-1 bet jei ji neiliustruota, vaikas,! Tuomet aš bandžiau ją įtikinu 
augusi ir mokslus baigusi išei- j ypač jaunesnis, ja mažiau -domė- 
Vijoj. Lietuviškos gimnazijos ne-i sis žinant tai ilgai teko gaivoti 
t?4ai'svta SRedPsni° ka a mazai — pirkti ar ne tuo laiku ką tiktetaisyta. Red. , išleista A. Giedriaus “Užburti ko-

Šio laikraščio skiltyse norėčiau iiai”. Mat. knyga turėjo kelis di- 
pasidalinti mintimis ir savo paty- delius minusus. Pagal kainą ji 
rimu netik su motinomis bei tė-,turėtų būt kietais viršeliais, kad 
vais, kuriems rūpi savo kalbos iš- vaikui būtų patogiau vartyti, be 
laikymas šeimoje, bet ir su vaikų (Oj jjg jas perdažnai “skaito”, to- 
Knygų rašytojais. įųėl viršeliai išsitrina, o tiek už-

uimus musų dukrelei nusista- ■ mokėjus, juoba kad dar ir lietu- 
tėm abu vengti betkokių svetimų viskas žodis, norisi išsaugoti vai- 
priemaišų musų kalboje, na, ir ko bibliotekai. Kitas trūkumas— 
pratinti mažytę prie lietuviškų! permaž^i iliustracijų, bet kadangi 
Knygelių. Kalėuų ir gimtadienio; tOs iliustracijos Stančikaitės, kny- 
prugomis ji gaus iš mūsų, tarp ga tap0 nupirkta. Nevisas paša- 
kitų dovanų, ir lietuvišką knygą, KaS perskaitėm, nes mergaitė at- 
kol gyvi busime. Ji turės savo: siverčia tik tas, kurios turi iliust- hi i/n o L-oi o mac r\n 1 ni Lrxzci iyio . _ _ • • i. . „ i  A _ i • • 

Kiškelio rūpesčiai
Kraipo kiškis ilgą ūsą — 
Grižo paukščiai vėl linksmi 
Į gimtinę — kaimą mūsų 
Iš šiltu kraštu visi.

«■ «- <

Sukas kregždė, švilpia špokas, 
Rymo gandras prie vandens— 
Tai ne juokas, tai ne šposai: 
Kur draugai apsigyvens?

Adelė Abromaitienė

Vaikučiai, padėkite kiškeliui iš
spręsti šią sunkią mįslę: kur ap
sigyvens kregždė, špokas 
gandras?

Vaikučiai, padėkit kiškeliui 
nudažyti raidėmis kiaušini Įra
šant:

skersai:
1. raudonkojis paukštis, var

lių medžiotojas
2. pirmoji pavasario gėlė
3. žmogus, kuris aria dirvą

4. didžiausia 
išilgai:
5. nudažytas

ir

pavasario šventė

kiaušinis

•synSjRiu g ‘so>;
-XpA F ‘sefoye g ‘fųonSmus

7. ‘sejpuėS į :seiuA'>ĮBS}v

MOHAWK Furniture Ltd
2448 DANFORTH AVE. ir 137 RONCESVALLES AVĖ. 
Telefonas OX. 9-4444 Telefonas 537^1442

Pirmos rūšies Pittsburgh dažai Dar twrim<> pasilikusių spalvotų dažų
iš praeitų metų — galionas tik $2.00. Visi 
dažai gaunami tik Roncesvalles krautuvėje.

blSBUt^

Reg. $8.75, dabar tik $6.35
galionas. Sutaupote $2.40.

Specialus priedas 
pritaikomas emalis 

(Satinhide Trim 
Enamel) 

Reg. $3.35, 
dabar TIK 

$2.45 kvorta.

• Įvairūs kilimai,
• Naujausiu madų sofos,
• Miegamųjų ir valgomųjų kambarių baldai,
• Įvairių firmų matracai,
• Virtuvės stalai, kėdės, šaldytuvai,
• Virimo krosnys, skalbimo mašinos,
• Vaikų baldai,
• Dažai ir kiti namų apyvokos reikmenys

Abi parduotuvės atidarytos nuo 9 valandos 
ryto iki 9 valandos vakaro.

mblioiekėlę, mes palaikysime sa-i 
vo rašytojus ir tikriausiai išlai
kysime savo kalbą.

Dviejų ir pusės metų ji jau 
laisvai kalbėjo. Tada jai parinkau 
ir pirmąją knygutę. Tinkamiausia 
man atrodė S. Džiugo “Neklauža
dos”. Tai buvo eiliuota pasaka, 
lengvai ir gražiai parašyta, pui
kiai iliustruota ir kietais virše
liais, žodžiu, tinkama tokio am
žiaus vaikui. Kai jai pirmąkart 
skaičiau, pastebėjau, kad ji dau
giau domisi iliustracijomis nei 
pačia, kad ir labai sklandžia, pa
saka. Sekančią dieną ji jau klau
sėsi pasakos ir prašė pakartot. 
Taigi, pirmąsias dienas tą pasa
kėlę teko kartoti kelis kartus, o 
ji vis prašė: “Dar!” Nusistačiau 
teskaityti kartą per dieną, kad 
greit nenusibostų ir nenuvargtų, 
o be to, reikia ir su laiku skaity
tis! Prie šios tvarkos ji greitai pri
prato ir, nepraėjus nė trims sa
vaitėms nuo pirmojo skaitymo, 
girdžiu, kad ji čia vieną, čia kitą 
pasakos posmeli pakartoja ir sma- i gaf pasitaikius vis dar atrasdavau 
giai nusijuokia. Patikrinsiu — i kuria nors kita knvgute. kurios 
pagalvojau, ar tik nebus išmokus dar neturėjom. Kartą mergaitė 
atmintinai? ’prašė, kad nupirkčiau knygute,r.oi dohor jau labai seniai negauna nau.

jos.
— Kai eisim i bažnytėlę, — at

sakiau.
Po Mišių mergaitė panoro pati 

išsirinkti. Nors aiškinau, kad čia 
vaikučiai jų neliečia, bet ji išsi
rinks pati ir viskas. Paėmiau dvi: 
“Algi Traki". “Muzikantą Svirp
lį” ir daviau išsirinkti vieną jų. 
Ji pavartė ir grąžino man atgal 
sakydama:

— Kad negražiai išpaišytos!
Tuomet aš padėjau atgal “Al

gi Traki" ir duodu “Svirplį”.
— Kad ir šita nelabai gražiai 

išpaišyta.

sakydama, kad ir nors nelabai 
gražiai išpaišyta, bet pati pasaka 
esanti labai ir labai jau graži. Ne
paisant mano aiškinimų, ji man 
ją grąžino atgal prašydama kitos.

- Kitas jau turi namie, — sa
kiau.

— Tai kokią nors apie Dievuli! 
— nepasidavė ji; mat, visų mal
daknygių neturim. Teko mergai
tę išsivest lauk ir pabart: ji aša
rojo.

Kaip matome, mažam vaikui 
iliustracijos būtinos ir ne betko- 
kios. Jos turi būti gražios ir pa
trauklios. Keiktų vengti abstrak
čių ir modernių iliustracijų, nes 
vaikas dar neturi pataikaujančio 
ar iškreipto skonio; jam turi bū
ti gražu ir suprantama. I’vz. turi
me V. Ališo poezijos knygą “Cas- 
cata Cristalina”. Jos aš mergaitei, 
aišku, niekad dar neskaičiau, bet 
ji ją dažnai išsitraukia iš spintos 
ir pasigroži. Iliustracijos — juo
da-balta, bet nuostabios visa to 
žodžio prasme! Aš tą knygą sau
gau kaip kokią brangenybę ir 
mergaitei buvau uždraudus ją im
ti, bet ji sakė, būsianti labai at
sargi. Aš taip pat karts nuo karto 

1 ją išsiimti ir paganau akis. Mat, 
[ V. Ališo poezija, bent man, yra 
kažkaip persunki ir mažiau su
prantama. Besigrožėdama tomis 
iliustracijomis vis pagalvoju: o 
kad tai būtų didžiojo mūsų poeto 
B. Brazdžionio poezijos knyga ir 
V. Stančikaitės iliustracijos! Koks 
tai būtų turtas: nieko nepagailė
čiau už tokią knyga!

Kartą skaičiau pasaką: “Ries-

raciją, be to, pasakos tokios jau 
fantastiškos, tai padėjom ją vėles
niam laikui. Vienodai teko abejo
ti ir dėl A. Vambuto knygutės 
“Trys sakalai”. Pastaroji turi tuos 
pačius minusus kaip ir pirmoji, 
išskyrus kainą; ši nebrangi — 
vos $2., bet ir vėl dėl tų kelių 
gražių Stančikaitės piešinių ir 
šią Įsigijome.

Kažkada seniai ir kažkur skai
čiau labai įdomias ir gražias iš
traukas rašytojo V. Tamulaičio 
“Muzikanto Svirplio kelionės nuo-| 
tykiai”. Ir štai, mūsų dideliam i 
džiaugsmui, tų nuotykių pasirodė 
net du tomai! Dailininkė Stanči- 
kaitė išeivijoje be abejonės yra 
pati geriausia ir stipriausia vai
kiškų pasakų iliustratorė, tai aš 
tą V. Tamulaičio knygą savo vaiz
duotėje tokią ir mačiau idealią... 
Tačiau taip nebuvo. Pavarčiusi, 
širdyje apgailestavau, kodėl ne 
anos menininkės iliustruota ir dėl ■ 
šios priežasties nesiskubinau jų į taūsio sūnus”. Visai nebloga kny- 
Įsigyti, bet laukiau progos. Pro-

atmintinai? į
— Gal tu dabar man “paskai

tysi”? — krato galvutę, ne.
— Skaitykime abi, — sakau.
Ji nedrąsiai skaito. Įsismagino, 

skaito viena. Aš netilpau savyje iš 
džiaugsmo; ji tai aiškiai matė. Kai 
jos tėtis grižo iš darbo ji ir jam 
“paskaitė”. Jis, kaip ir aš, nenu
slėpė savo džiaugsmo bei nuste
bimo! Vėliau ji jau “skaitė” ir gi
minėms, na, ir veik kasdien man. 
Kai jai suėjo trys metukai, nupir
kome V. Nemunėlio “Meškiukas 
Rudnosiukas”. Čia ir vėl eiliuota 
pasaka, nuostabiai gražiai para
šyta ir iliustruota. Nors šioji, pa-Atsiųsta paminėti

AidaHT^,'-i963 m.'Turiny: dr. J. saka buvo daug ilgesnė už pirmą- 
Puzinas, Mūsų kultūriniai uždaviniai 
ir jų vykdymas;:y. Liulevičius, Ame
rikos lietuvių kultūriniai laimėjimai; 
B. Babrauskas, Lietuvis rašytojas 
Amerikoje ir jo knyga ir kt. Numeris 
iliustruotas kultūros kongreso kon
certo vaizdais ir dailės eksponatų nuo
traukomis.

Mūsų Vytis, nr. 1, 1963 m .Dvimė- 
nesinis skautiškos minties žurnalas. 
Turiny: J. Kubilius, Qui-pro-quo; D. 
Bulgarauskaitė, K. Binkio poezija; R. 
Kezys, Jaunesnioji karta mūsų kraš
to laisvės kovoje ir kt.

The New Review, March, nr. 2, 1963 
m. Ukrainiečių žurnalas anglų kalba.

East Europe, nr. 3, March, 1963. A 
monthly review of East European Af
fairs.

Juozas Bertulis, 1. Kūrinių katalo
gas, 4 psl. 2. Kaipgi nemylėti; kvarte
tas 4 psl. 3. Simfonieta-Etude; bito- 
nalinis 4 rankom, 5 psl. 4. Avė Regina 
Caelorum: mišr. chorui ir varg., 4 
psl. 5. Oi, paliaukit rugužėliai; trim 
lyg. balsam ir fortepijonui, 3 psl. 6. 
Mūsų besparniams paukščiams - čiuL 
buonėliams; 26 dainelės 1, 2 ir 3 bal
sam, 15 psl. Visi šie sąsiuviniai at
spausti rotatorių; išleisti autoriaus lė
šomis'; sukrauti J. Karvelio Prekybos 
Namuose. Autoriaus adry — 2302 So. 
Leavitt St.. Chicago, Ill.', USA.

Dr. Jose Mačernis, VIENTRES O 
CABEZAS VACIAS? El Problema del 
comunismo. Buenos Aires 1963. 17 psl.

Zenonas Ivinskis, LIETUVOS VALS
TYBINGUMO IŠPLĖTIMAS SLAVŲ 
ERDVĖJE. Gediminaičių šešių dešimt
mečių pastangos (iki 1408). Atspaudas 
iš “Tautos Praeities“ t. 1, kn. 4. Chi
cago 1962. psl. 501-520.

ją ir gal net truputi sunkesnė, 
bet ir šią ji išmoko atmintinai per 
dvi su puse, savaitės, man teskai- 
tant kartą per dieną. Ji jas skai
tė be priekaištų su atitinkamais 
balso niuansiais ir mes šiandien 
tik gailimės, kad jos to “skaity
mo” neužrekordavom.

Nuo tada mes entuziastingai, ’ ___ _
nors ir nelabai išgalėdami, pir- ny svarsto komunizmo problemas filo- 
kom jai knygeles, pradžioj pačias sofiniu požiūriu, kritikuodamas Mark- 
lengviausias ir gerai iliustruotas, so dėsnius. Stalino darbus, dialektinį 
ju pritrūkus — sunkesnes, (pir-: materializmą, materialistinį istorijos 
kom ir tas. kurios buvo išleistos «
Vokietijoj), žodžiu, kokias tik ra
dom parapijos knygyne. Ji liny- u
gėlės tikrai pamėgo ir tebeprašo p|iy of Hydrometry” 1961 m. išleido 
paskaityti — atsineša kurią tik Notre Dame un-tas. šiuo metu akty- 
nori, mat, jau yra šioks toks pasi- viai dirba prie to paties veikalo II to- 
rinkimas. Pastebėjau, kad atsi-: mo- Ruošia spaudai ir daugiau moksli- 
neša veik vis tas pačias. Kartą-pa-! "i“ talkinaBr.~Kvikliuk per
klausiau, kodėl neatsinešanti ir 
kitų?

— Kad nieko ten nėra išpaišy
to.

Pasirodo, kad vaikui iliustra
cijos būtinos, kad jam Įdomu ma
tyti, kaip atrodo tos pasakos hero
jai. Pasaka gali būti gražiausia.

Atsivežant į 
Kanadą ar 
keliaujant*

jums patars ir padės

V. BAČENAS
FOUR SEASONS TRAVEL LTD. 
109 Bloor St. W., Toronto 5

WA. 5-5555 
Po darbo LE. 6-4681

gėlė, dar Vokietijoj išleista. Zui
kelis prakalba nusilenkdamas viš
tytei ir gaideliui: “Būkit malo
nūs,—tarė- nusiėmęs kepure Gra
žuolis, jau trys dienos kai burnoj 
nieko neturėjau", čia mergaitė 
mane pertraukia ir žiūrėdama i 
iliustraciją, taria: “Bet jis be ke
purės!’’. Dar pasitaikė knygelė iš 
Lietuvos. Ten rašoma, kad iš mė
lynių nudažė siūlus, o iliustraci
joj — žemuogės; čia mergaitė ir 
vėl pastebi. Kitoj knygelėj pely
tė mezga kojinę su šešiais vir
balais. Tai ir vėl nepraeina nepa
stebėta: sako — turi būti penki.

Nuostabus tų vaikų pastabu
mas, reikalavimas tiesos ir tiks
lumo, grožio ir supratimo. To su
augę neprivalėtų užmiršti.

- ‘ Mama R. K.

Kultūrinėje veikloje
RAŠYTOJA IR AKTORĖ B. PuKE- 

LEVIČIV’TĖ, pastačiusi savo kūrinį 
“Aukso žąsis“ Čikagoje, planuoja 
Montrealyje pagaminti to premijuoto 
kūrinio filmą, šiuo metu ji ruošia 
skriptą ir telkia aktorius iš viso Ame
rikos žemyno. Ypač sunku suderinti 
laiką — atostogas, laisvas nuo tarny
bų dienas, savaitgalius. Prie meninių 
problemų prisideda finansinės, susi
jusios su didelėm sumom ir rizika. Fil
mas lietuvių išeivijos teatrui tebėra 
“nežinoma žemė“, bet anot autorės, 
“reikia laužtis per visus ledus, jeigu 
dar nenorime mirti“. Reikia tikėtis, 
kad šis užsimojimas ras visuomenėje 
gausios paramos. Dideli žygiai visuo
menės yra didžiai ir vertinami.

PROF. J. VENCKŪS, S J, Montevi
deo mieste. Urugvajuje, dėsto T. jėzui
tų kolegijoj ir turi įsirengęs laborato
riją. kurioje tiria vėžio liga, jieškoda- 
mas būdų ją nugalėti.

PROF. K. ŠAULYS jau turi 90 m. 
amžiaus (gimęs 1872. I. 16). Jis mėgs
ta lietuviška spauda, tik jam ji ne
lengva prenumeruoti neturint paja
mų. Jo adresas: Msgr. K. S. šaulys. Via 
Ualloni 14. Lugano, Switzerland.

OKUP. LIETUVOS DAILININKAI, 
MUZIKAI, RAŠYTOJAI IR KT. įparei
goti domėtis Chruščiovo. Iljičiovo kal
bomis, tiksliau — ignorantų nurody- 

pos pradžioje atvyks į JAV, kur tiki-imais, kaip ir ką kurti. Dailininkai 
si išbūti apie 4 mėn. Iš Syd nejaus J spėjam i prieš vad. formalistines ten- 
uosio ji išplauks birželio 26 d. Savo j dencijas, prieš abstraktinį męna. Per 
viešėjimo metu solistė žada aplanky
ti gimines bei artimuosius ir duoti ei
le koncertų Amerikos lietuvių koloni
jose. Pr. Al.

LIETUVIU KALBOS IR KULTU- 
ROS INSTITUTAS Lietuvoje išleido 
“Lietuvių tautosakos apybraiža“, kurią 
paruošė filologijos mokshr kandidatai 
Amb. Jonynas, K. Grigas, L. Sauka, 
augštųjų mokslų dėstytojai — doc. Z. 
Slaviūnas, muzikologė G. četkauskai- 
tė, A. šalčiūtė, A. Mockus ir kt. Lei
dinio red. — K. Korsakas. Be teorinio 
Įvado veikalą sudaro keturi pagrindi
niai skyriai — “Lietuvių folkloristikos 
istorinė apžvalga“. “Dainuojamoji tau
tosaka“, “Pasakojamoji tautosaka“ ir 
grynai propagandinė “Tanbinė tauto
saka”

APIE PROF. PR. DOVYDAITI 
Muenchcno leidžiamas Antibolšcviki- 
nio Tautų Bloko biuletenis “ABN Cor
respondence” š.m. 1 nr. atspausdino 
jo atvaizdą ir vedamuoju įdėjo straips
ni “Prof. P. Dovydaitis — Maskvos 
agentų nukankintas“. Biuletenio adre
sas: 8 Muenchcn 8, Zeppolinstr. 67, W. 
Germany.

POETO KUN. A. STRAZDO-STRAZ- 
DELIO 200-ioms gimimo metinėms 
TJetuvoje sukaktį rengs rašytojų są
junga. Patvirtintas jubilėjinis komi
tetas su T. Tilvyčiu — pirm, ir 22 na
riais. Jų tarpe yra ir partijos, valdžios 
atstovai, svetimomis kalbomis laikraš
čių redaktoriai. Poeto gimtadienis — 
birželio 12 d.

DR. J. MAČERNIS išleido 16 psl. 
, knygele “Vientres o cabezas vacias?” 
į — Tušti pilvai ar galvos? šiame leidi-

leidini palankiai atsiliepia.
PROF. S. KOLUPAILA, kurio pa 

ruoštą 1000 psl. veikalą “Bibliogra- 
1961 m. išleido

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ —

sutraukiančia
v

hemorojus
yra ypatinga gydomoji medžiaga,

žiūrėdamas, papildydamas, patiksiin- 
i damas jo vietovių aprašymus bei skai
tydamas “Mūsų Lietuvos" korektūrą. 
Profesorius neseniai sulaukė 70 m. 
amžiaus.

PEDAG. JER. IGNATONIS už “Ne
vesk mus į pagundą" laimėjęs $1000 
premiją, parašė antrąjį romaną “Lū
žiai". kuris pradėtas spausdinti “Drau
go’ ’atkarpoje.

MELBOURNO LIETUVIU “ D A I - 
N O S ” SAMBŪRIS, vad. Alberto Čel- 
nos. planuoja atvykti į JAV su kon
certais. Clcvelande australiečių liet, 
koncertą globotų “Lithuanian Village” 
bendrovė.

SOL. GENE VASILIAUSKIENE, 
Australijos lietuvių solistė, š.m. lie-

Tai
Įrodžiusi galią sutraukti hemarojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemarojus be skaus
mo. Ji minučių laike sumažina niežėji
mą ir nepatogumus bei pagreitina už
degimo pažeistų audinių gijimą.

Visais tyrimų atvejais, švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemarojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezultatai 
būdavo toki nuostabūs, kad šis page
rėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydomą
ją medžiagą (Bio-Dyne), kuri greitai 
padeda užgyti pažeistoms celėms ir su
žadina naujų audinių augima.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Ga
rantuota — arba grąžinami pinigai.

LATVIŲ GELIŲ KRAUTUVE 
802 BATHURST ST. (kampas Blonr> 
Telefonas LE. 3*3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLES .
* Puokžtė* nuot«komt bei Loiriomt kitoms progom, — 

europietižkome ir konodižkome stiliuje.
* Jvoirioutip rūiių skinto* gėlės bei voionoi su gėlėmis.
* Mes turime gintoro irkitokig iidirbiniy dovanoms

Kolbom* toip pat vokiškai ir nrUlVai

Vilniaus radiją kalbėjęs dail. B. Klo
va nurodė į kauniečiu dailininkų: šklį- 
riaus. Kalpoko. Rimšos, Žmuidzinavi
čiaus. Tarabildicnės ir kt. pavyzdžius 
— visi jie turinį išreiškia realistine 
forma. Jis piktinosi tariamu “nekri
tiškumu" vyresniųjų moksleivių tar
pe. Esą. tas jaunimas kartais net džiū
gaująs radęs kūryba užsienio dailinin
kų žurnaluose, knygose.

LIETUVOJE IŠLEISTAS LITERA
TŪROS TERMINU ŽODYNAS. Ji pa
ruošė lietuvių k. ir literatūros instituto 
darbuotojai Petronis. Vanagas ir Za
latorius. Bandyta įteisinti lietuvių li
teratūros terminologijoje tarptauti
nius ir paskirti nacionalinių literatu- 
ni specialius terminus: stengtasi suvie
nodinti. sunorminti rašybos bei kirčio 
įvairumus.

“LABOUR’S CALL”, vid.-ryfų Euro
pos socialistų sąjungos biuletenis, 
1963 m. sausio-vasario nr„ Londonas, 
18 Praed St., London, W. 2.

KAUNE ĮVYKO MEDICINOS IN- 
STITUTO DĖSTYTOJU ir klinikinės 
ligoninės gydytojų jungtinė mokslinė 
konferencija. Pagal “Tiesą” 69 nr., bu
vę išnagrinėta apie šimtas pranešimu. 
Sekcijų posėdžiams vadovavo prof. V. 
Lašas, ein prof. par. S. Gruodytė, prof. 
.T. Kupčinskas, mcd. mokslų kand. J. 
Brėdikis ir prof. S. Čepulis. Sekcijose 
buvo profesorių Z. Januškevičiaus, J. 
Sopausko. J. Lašienės ir kt. praneši
mai.

f



Mann & Martel
REALTORS

2336 Bloor St. W Tel. RO. 2-8255
BLOOR 
$19.700

— QUEBEC
pilna kaina, mūrinis 12 

kambarių gerai sutvarkytas na
mas su plačiu įvažiavimu ir vie
ta trims garažams, trys moderniš
kos virtuvės, dvi vonios, gerai 
įrengtas rūsys, arti Bloor.

BLOOR — HIGH PARK
$10.700 pilna kaina. Mūrinis namas, 

6 dideli kambariai, dvi moderniš
kos virtuvės, nauja krosnis. Vie
na skola balansui, vienas blokas 
nuo Bloor.

SCARLETT RD. — EILEEN
$2.500 įmokėti, gražus mūrinis 7 

kambarių per 2 augštus namaę, 
11 metų senumo, 4 kambariai pir
mame augšte. 2 moderniškos vir
tuvės, 2 vonios. Garažas ir platus 
įvažiavimas. Arti susisiekimo ir 
kraut. Pilna kaina tik $15.400.

ST. CLAIR — OAKWOOD
$4.800 Įmokėti, 8 kambarių per 2 

augštus, mūrinis namas su gara
žu ir plačiu įvažiavimu, 2 moder
niškos virtuvės, moderni vonia, 
dideli kambariai, vandeniu alyva 
apšild. Graži vieta ir arti visko.

WEST MALL — ETOBICOKE
$1.500 įmokėti, 7 didelių kambarių 

mūrinis bangalas su privačiu įva
žiavimu (4 miegami). Viena sko
la balansui, mėnesiniai mokėji
mai tik $87. Tuoj galima užimti.

BLOOR — SWANSEA
$14.000 pilna kaina, 5 kambarių, 

mūrinis atskiras bangalas,' ga
ražas, vandeniu alyva apšildomas, 
viena skola balansui. Tuojau ga
lima užimti.

BLOOR — JANE
$16.500 pilna kaina, 7 kamb. per 2 

augštus. gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu Įvažiavimu, mo
derniška virtuvė, vandeniu alyva 
apšildomas, visai arti Bloor.

INDIAN RD. — HIGH PARK
$7.900 įmokėti. Mūrinis 4 butų at

skiras namas, viso 17 kambarių. 
Pirmam augšte 6 kamb. su atsk. 
Įėjimu. 3 inūr. garažai, privatus 
geras įvaž. Vandens alyvos šild., 
naujas pečius. $300 pajamų mėn. 
plius 6 kamb. atsk. butas savinin
kui. Geras pirkinys, geroj vietoj, 
žema kaina.

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

l’.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS

KODĖL ŽMONIŲ ODOS SPALVA NEVIENODA? 8 psl. Tėviškės Žiburiai • 1963. IV. 11 Nr. 15 (91)
Į

VYČIO ŽINIOS I “Ail Stars’* 66:75. o jauniai prieš Ha- Į
TLD lygos pirmenybėse LSK Vytis! nūltono Koyą 54:76. Žaidė: vyrų ko- ptĮ laikotarpyje, 

ir B A, laimėjusios antrus baigminius l~"- 
.pusfinalių peržaidimus, pasiekė baig n:rs 
mę. Abi komandos įveikė savo prieši
ninkes 2:0. E A. abiejose rungtynėse 
lengvai sudorojo beirsiančias Ciccones, čius 3: jaunių komandoje — A. Šle- 
o rytietėms abiejose rungtynėse reikė- ^anU
jo gerai pasitempti, kad išplėštų vie 
no taško pergales. Antrose rungtynėse 
jos Įveikę Tru-Way 30:29. Žaidė: Bal
sienė 11, Astrauskaitė. Rutkauskaitė 2. 
Žolpylė, J’isinskaitė 7. Prunskytė 10. 
Pirmas finalines baigminių perzaidi- 
mų rungtynes su B-A vytietės žaidė 
praėjusį antradienį. Šios rungtynės 
vyksta Deer Park mokykloje. Pradžia 
o vai. vak. , '■

Stale tenisininkai dalyvavo Toronto 
Oinm prieauglio klasės pirmenybėse. 
Ir vėl jaunieji tenisininkai E. Saba
liauskaitė. L. Gustainytė. V. Nešukai- 
tytė. A. Krasauskas ir E. Zabiela bu- •

Šiuo metu rasinė neapykanta 
ir kovos vykstą netik Mississippi 
valstybėje, bei visuose pasaulio 
kraštuose. Afrikoje juodieji jau
čia neapykantą baltiesiems, Indo
nezijos rudoji rasė, atgavusi ne
priklausomybę iš olandų su ame
rikiečių pagalba, stengiasi paimti 
savo valdžion Naująją Gvinėją, 
kurios gyventojai yra juodosios 
rasės. Britanijoj taip pat yra vy
kusios rasinės peštynės. Neseniai 
pasibaigęs Alžerijos karas kaikie- 
no buvo vadinamas “šventuoju 
rasiniu karu”.

Kyla klausimas, kodėl žmonės 
yra skirtingos spalvos? Kodėl vie
nų veido spalva yra juoda, kitų 
balta, dar kitų ruda ar geltona? 
Mokslininkai, studijuoją rasių kil
mes, turi.tam tikrų atsakymų, bet 
ir jų nuomonės dažnai skiriasi.

Klimatas ir odos spalva
Visi mokslininkai sutinka, kad 

tamsi oda yra atsiradusi saulėtuo
se, karštuose kraštuose. Medžia
ga, kuri odą padaro tamsia, ap
saugo nuo perdidelio ultravioleti
nių spindulių patekimo i žmogaus 
kūną. Perdidelis tų spindulių kie
kis baltiesiems yra Jtenksmingas, 
tačiau juodieji tropikų kraštuose 
niekada jokių odos ligų dėl to ne
gauna, nes turi medžiagos, vadi
namos melaninu, kuri odą padaro 
tamsia. Melanino kiekis odoje yra 
paveldimas, užtat tik juodaodžiai 
galėjo išlikti tropikų kraštuose. 
Mokslininkai mano, kad juodoji 
rasė susidarė maždaug 20-.000 me-

Baltoji rasė taip pat yra susi-maudoje — L. Serafinas 28. A. Bunti-1 Baltoji rase taip pat yra susi- 
K. Grigaitis 2. A. Savickas 8. i dariusi klimato Įtakoje. Nors per- 

! 16. R. Burdulis 2. J. į didelis ultravioletinių spindulių
Buksaitis, J. Zentms 4 ir V. Janulevi- kjckis vra kenksmingas, tačiau ju 

žmonių kūnui siek tiek reikia. Jie 
gamina vitaminą D, kuris stipri
na kaulus. Šiaurinėje Europoje ir 
kitur, kur saulės mažiau, tamsia-

Kur mokslininkai nesutinka?
Antropologai dažnai nėra vie

nos nuomonės inteligencijos pa
lyginime tarp Įvairių rasių. Vieni 
sako, kad odos spalva ir kaulų 
struktūra nieko bendro neturi su 
protinėmis žmogaus galiomis, ki
ti su tuo nesutinka. Tokie būna 
apšaukiami rasistais.

Jau minėtas dr. Coon, kuris nė
ra priskirtas prie “rasistu” rašo, 

šviesios. ’ EuropieauoTe ‘priimta ka.d. Inteligencija rasėje išsivysto 
visus vadinti geltonąja rase, ku- 1 a}u.iaVy ^u^u’ ^a!)lau sAu^v^^n2lu 
riu dauguma sudaro kiniečiai. pusitaikyti gyvenime. Aplinkybe- 

Mokslininkai dažnai nesutinka, !e,^lr±ra s™Į“.au 
kas yra pagrindiniai rasių skirtu
mai, neskaitant odos spalvos. 
Daug kas tvirtina, kad tai priklau
so nuo galvos formos ir kaulų 
struktūros. Bet pagal tai jie net 
Europoje atranda '4 rasių rūšis. 
Indijoje tokių rasių rūšių priskai- 

‘toma dar daugiau. Dr. S. Garn sa
vo knvgoje “Human Races” išvar- , . . . j -
dina 9 geografines rases. Iš tu 9 daugiau pasiekę, nes dažnai atras- 
naerindiniu rasiu iis toliau išve- dava naujų idėjų pas kaimynus. 

Kraštuose, kur atsiranda konku
rencija, žmogus yra priverstas 
daugiau galvoti. Nors baltoji ra
sė laikoma inteligentiškiausia, nė- 

_____ ra prieita nu’omonės, kad kitos ra- 
raaišymosi mažai.tebuvo. Vedybos sės neturėtų pajėgumo pasiekti 
tarp juoduju ir baltųjų nėra po- tą pačią kultūrą ir inteligenciją, 
puliarios nei pas vienus, nei pas i Šiuo metu, kai rasinė neapy- 
kitus. Kitokia rasiu maišvmosi kanta formaliai yra smerkiama, ir 
forma vyksta, kur gana šviesūs Afrikos bei Azijos tautos lieka ne- 
negrai maišosi su tamsesnės odos į priklausomos, atrodo, kad rasių 
gyventojais. Ten atsiranda negru,: skirtumai išnyks, nors rasinė ko- 
kuriuos daug kas palaiko baltai-: va užtruks dar gana ilgą laiką, 
siais. Mokslininkai tačiau negali Iš viso pasaulio 3 bilijonų gy- 
nustatyti. kokios spalvos bus vai- ventojų daugiausia yra baltųjų ir 
kai, kai tėvų odos spalva yra skir- geltonųjų: po 930 milijonų: rudo- 
tinga. Mulatų šeimose vieni vai- sios-raudonosios rasės yra 900 įni
kai gimsta tamsūs, kiti gana švie- lijonų ir juodosios rasės — 240 
sios odos._____________________milijonų. V. K.

dalykas. Minėtas mokslininkas 
tvirtina, kad siauros akys, su rie
balų sluogsniu aplink jas, platūs 
veidai yra tipiška “kiniečių rasė”.

Geltonoji rasė
Skaičiuojama, kad iš 3 bilijonų 

gyventojų pasaulyje, maždaug 
trečdalis gyvena Azijoje ir ją su
pančiose salose. Tų gyventojų 
odos spalva yra gana Įvairi ir ei-' 
na nuo visiškai juodos iki gana

sukresnieji išlieka, o nesugebą 
prisitaikyti išmiršta. Sąlygose, 
kur gyvenimas yra gana lengvas, 
žmonės nesistengia prisitaikyti ir 
taip “laimingai” sau atsiskyrę gy
vena. Pavyzdžiu gali būti Afrika. 
Tuo tarpu europiečiai ir azijatai, 
sueidami daugiau Į kontaktą su 
kitais žmonėmis, kultūriškai yra

____ I ± I _ %

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

v r
527 Bloor St. W. - Toronto 4# Ont. 

Telefonas LE. 2-4404
Ars.

Pr. KERBERIS
Darbo tel. LE. 24404
Namų tel. LE. 5-1584

SWANSEA — WINDERMERE,
$2.500 įmokėti, 5 kambarių, 
atskiras mūrinis bungalas, 
vadens alyvos šildymas, gara
žas, didelis kiemas. Prašo 
$14.700.

pagrindinių rasių jis toliau išve
da 32, mažiau viena nuo kitos be
siskiriančias. rases.

Rasių maišymasis
JAV ir britų kolonijose rasių

QUEBEC AVE. — BLOOR,
$5.000 įmokėti, 9 kambarių, 
atskiras, mūrinis namas, van
dens alyvos šildymas, gara
žas, viena atvira skola ba
lansui.

WINDERMERE AVE. — BLOOR, 
$5.000 įmokėti ar mažiau, 7 
kambarių atskiras mūrinis 
namas, naujas alyvos šildy
mas, 2 vonios, gražus recrea
tion kambarys, garažas, di
džiulis kiemas, arti Bloor.

BABY POINT, $6.000 įmokėti, pui
kus 4 metų senumo, 7 kam
barių atskiras mūrinis na
mas, 2 vonios, recreation 
kambarys, privatus įvažiavi
mas. 21 metams skola.

anglai,

geras 
sporto

4 kam-

t

RUSHOLME RD. — COLLEGE, J 
$6.000 įmokėti, 8 kambariai '< 
per du augštus, atskiras mū- < 
rinis namas, vandens alyvos < 
šildymas, garažas, namas be < 

skolų. *
levičitis 18, A. Žaliauskas 6. V. Ruscc- 
kas 13. S. Rekštis 9 ir A. Mikelėnas; 
Kovo komandoje—Meškauskas 28, Vi- 
nerskis 14. Kybartas, Blckaitis 4. Ba žodžiai tų spindulių beveik visiš- 
kaitis 17, Enskaitis, Vindašius 13 irjkaj negautų. Negru vaikai šiauri- 
Breiehmanas. | nianie Klimate dažnai gauna ra-

HAMILTONO KOVO žinios ichitą. Praėjusio karo metu negrai 
SAL žaidynėse Detroite J. Giedrai- Aliaskoje pasirodė daug mažiau 

tis plaukime iškovojo tris pirmąsias; atsparūs šalčiui, negu baltieji.
vietas 100 vrd.: krūtine, peteliške ir
laisvu stiliumi. Siauros akys ir sniegas

Stalo teniso varžybose Kovo mergai-: Į)r ę £ (;oon antropologijos 
tęs. vad. v. Subatninkaitės, taip pat profesorius Pensilvanijos univer- 

I Pirmavo. Jaun. A. kl. Kudaba.te baig- ite( lvirtina< kad siaUros akvs. 
:meic nugalėjusi klivclandietę Končių- .v . ’ „ .....

vo laimėtojais. I te. laimėjo i v.: Paškevičiūtė — m v. issikisę žandikauliai ir trumpos
s. A. lietuvių stalo t< niso pirmeny i f..un . Kudabaitė_ I v.. Vaito- nosys taip pat yra klimato išdava,

bėse. kurios vyko Detroite užpraeita !1V|p __ jį v Paškevičiūtė _  III v.
savaitgali rytiečiai nedalyvavo. DcL Moteni dvejeto Subatninkaitė - Kuda- 
netinkamai parinktos pirmenybių da
tos. egzaminų mokyklose ir kitokių 
priežasčių rytiečiai perleido laimėji
mus kitiems stalų Tenisininkams.

Š.A.L. sportinėse žaidynėse Cleve-
lande dalyvaus dvi Vyčio krepšinio 
komandos. Vytiečiams krepšinyje at
stovaus moterys ir mergaitės A.

“Vyticčių Dienos” — klubo informa
cinis biuletenis, kuris rytiečių būro 
nekantriai laukiamas, valdybos rūpes
čiu rėl žada pasirodyti artimiausiu 
laiku. A. S.

baito iškovojo II v.
Kovo krepšininkai pasiekė dar vieną 

pergale. — Baigminiame susitikime 
Kovas — Our Lady of Mercy — nuga-, 
įėjęs Wellando Notre Dame komandą 
67:52 ir 84:73 rezultatu, tapo jaunių 
ODA lygos Ontario nugalėtoju.

Siaurinėje Azijoje dažnai siau
čia žiaurūs vėjai, šaltis. Tuose 
kraštuose išliko tie žmonės, kurie 
turėjo tam tikras riebalų atsargas 
apie akis. Europiečiai tame klima
te tuoj gauna vadinamus sinusus. 
Vietinių gyventojų trumpos no
sys lengviau pakelia žvarbų šalti 
ir pas juos peršalimas yra retas

Lietuviu studentu' žibios
AUŠROS ŽINIOS

šią savaitę yra perlakuojamos salės 
grindys, todėl jokiu treniruočių nebus. 
Po Velykų antradienį, trečiadienį ir 
ketvirtadieni salė treniruotėm bus at
dara nuo 12 vai. dienos iki K) v.v. Tiks
lus treniruočių laikas paskirom ko
mandom bus praneštas vėliau.

Atvelykio savaitgalyje CIevelandc 
. Įvykstančiose XIII se S. Amerikos L.S. 

Z. krepšinio pirmenybėse Aušra daly
vaus su vyrų, jaunių A. jaunių B< mo
terų ir mergaičių komandom.

Praėjusi sekmadienį Aušros vyrai ir 
jauniai sužaidė draugiškas rungtynes. 
Vyrai pralaimėjo prieš K. Davidson

<shoes ;

O'Keefe plonas tautinėms grupėms
takli sumažintos: $2.50, $2.00 ir 
$1.50. Jei susidarytų didesnė su
ma pajamų, O’Keefe numato 
Įsteigti stipendijų fondą, kuriuo 
naudotųsi taut. Toronto grupės.

Tai labai girtinas planas Toron
te, kurio pusę gyventojų sudaro 
Įvairios taut, grupės. Jų žmonės 
dirba pramonėje, prekyboje, 
versluose, bet kultūriniame gyve
nime tebėra gerokai izoliuotos. 
Todėl bandymas jas išvesti pla
tesnei! viešumon yra labai svei
kintinas. Tiktai tektų suabejoti 
dėl taut, grupių parinkimo. Gau
sumas nebūtinai reiškia kultūri
nio lygio augštumą. “European 
Holiday” rengėjams reikėtų ar
čiau susipažinti su taut, grupių 
meno vienetais ir tada juos pa
naudoti kaip taut, grupių kultū
ros atstovus. K.

BLOOR — JANE 
$3.000 įmokėti, rupių plytų, atkir., 

7 kambarių namas. Didelis 
kiemas ri privatus įvažiavi
mas. Pilna kaina $17.900.
BLOOR — KINGSWAY 

$3.000 įmokėti, 2-jų miegam, bun- 
galovas. Pilnai įrengtas 3-jų 
kambarių butas rūsyje. Gara
žas ir privatus įvažiavimas. 
Viena atvira skola balansui.
EGLINTON — AVENUE

$2.500 Įmokėti, gražus, atskiras, 6 
kambarių namas. Karšto van
dens alyva šildymas. Didelis 
kiemas. Garažas ir šoninis 
įvažiavimas. Namas 12 metų 
senumo. Pilna kaina $16.500.
BLOOR — HIGH PARK 

$7-8.000 įmokėti, puikus 9 kamba
rių per du augštus namas. 
Karšto vandens šildymas. 
Dvi 4 gabalų vonios. Dvigu
bas garažas ir privatus įva
žiavimas. Labai arti Bloor 
gatvės. Savininkai 
prašo $24.900.
QUEEN — LESLIE 

$5.000 įmokėti. Labai 
pastatas. Moderni 
reikmenų krautuvė,
barių butas antrame augšte. 
Didelis kiemas. Dvigubas ga
ražas. Tas pats savininkajs 13 
metų. Viena atvira skola ba
lansui. .
ŠIAURĖS — VAKARUOS 

$25.000 Įmokėti (galima bandyti 
mažiau). Ultra modernus tik 
1^2. metų senumo, 18 butų 
apartamentinis pastatas. Ele
vatorius, balkonai, inter-corn 
sistema, refrigeratoriai, elek
triniai pečiai virimui, atskiri 
pečiai kepimui, indų plovimo 
mašinos ir t.t. $24.500 meti
nių pajamų. Vienas didelis 
NHA morgičius 25 metams.
VAKARŲ TORONTE 

$25.000 įmokėti, naujas 23 butų 
apartamentinis namas, ele
vatorius, balkonai ir kiti pa
tys naujausi įrengimai. Pui
kiai išbaigtas “French decor” 
stiliuje. Patogioje vietoje 
prie pat susisiekimo ir krau
tuvių. Pilnai išnuomotas. 
Nuomos sutartys. $30.500 
metinių pajamų. Jeigu gal
vojate apie investacinį pir
kinį, nepraleiskite progos 
nusipirkti vieną iš pačių gra
žiausių pastatų.

INDIAN RD. — BLOOR,
$7.000 įmokėti, 11 kambarių, 

* 3-jų šeimų atskiras mūrinis 
namas, 3 vonios, 3 virtuvės, 
garažas, vandens alyvos šil
dymas. Prašo $23.800. Arti 
Bloor.

Po sėkmingo tautinių grupių 
“Laisvės festivalio” O’Keefe 
b-vė, rėmusi rengėjų pastangas, 
imasi naujo plano, siekiančio 
Įvesdinti Toronto taut, grupių 
kultūrą i platesnę visuomenę. 
Spaudos konferencijoj W. D. 
Whitaker kovo 29 d. pareiškė, 
kad b-vės vadovybė jau suplana
vusi organizuoti penkių didžiųjų 
taut, grupių pasirodymą gegužės 
10, 11 ir 12 d. O'Keefe Centre. 
Kiekvienai jų numatyta duoti po 
25 min. Būsiąs sudarytas pilnas 
orkestras iš Įvairių tautybių mu
ziku, kuris dalyvausiąs programo
je. Visas pasirodymas būsiąs pa
vadintas “European Holiday”. 
Varžybų jokių nebūsią. Orkestrui 
diriguosiąs George Zaduban. Jau 
parinktos šios taut, grupės pagal 
narių skaičių: italai, vokiečiai, 
lenkai, ukrainiečiai ir vengrai. 
Tuo tarpu kitos grupės nejudina
mos, bet jei šis bandymas pa
vyks, O’Keefe planuoja vėliau 
Įjungti ir mažesnes grupes. No
rima sudaryti gerai išbalansuotą 
programą, kuri sutrauktų dauge
li žiūrovų i O’Keefe Centrą teat- kartus. Tai reiškia, kad darbi- 
rą. ypač senųjų kanadiečių. To- ninku skaičius bus sumažintas 
dėl ir kainos i planuojamą spėk- trigubai.

RUSHOLME RD. $8.000 įmokėti, 
10 kambarių dupleksas, ra
diatoriais šildymas, dvigubas 
garažas, didelis kiemas.

HEWITT AVE. — RONCESVAL
LES, S8.000 Įmokėti, atskiras mū- 

rinis trijų šeimų namas, van
dens alyvos šildymas, gražus 
kiemas, netoli susisiekimo 
bei krautuvių.

SWANSEA. Apie $10.000 įmokėti.
6 butų atskiras mūrinis na
mas, vandens alyvos šildy
mas, 6 garažai su privačiu 
įvažiavimu. $590 mėnesinės 
nuomos. Neaugšta kaina.

JANE — BLOOR. Apie $5.000 įmo
kėti, 7 kambarių atskiras 
mūrinis, namas, vandens aly
vos šildymas, garažas su pri- ? LE. 2-4404
vačiu įvažiavimu. < Namų telefonas LE. 6-9165

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Be to, turime labai dideli pasirin
kimą Įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų.

J. RUKŠA
Mašinos pakeičia žmones ir 

miškuose. Naujieji ateiviai at
likdami sutarti miškuose, dar tu
rėjo dirbti su paprastu pjūklu ir 
kirviu. Įvedant mechanizaciją 
darbo našumas pakeliamas tris

ŠIS STUDENTU SKYRIUS sveiki-, Prašomi visi gausiai dalyvauti, nors 
na visus studentus-es šv. Velykų pro- egzaminai ir artėja. Kas Dievo — Die
gą ir linki visiems sėkmingai išlaiky- vui, kas ciesoriaus — ciesoriui, 
ti pavasario egzaminus.

REKOLEKCIJOS STUDENTAMS IK has tu mokomajame pfersonale, para- 
XIII KLASĖS MOKSLEIVIAMS (ber- įCze magistro laipsniui (Master de- 
niukams ir me rgaitėms) įvyks Prisikė- gfce) gauti ir gavo ivertinimą “labai 
limo muzikos studijoje. Jas ves žymus gcrai” — a. Dabar laikys paskutiniuo- 
pamokslininkas Tėvas dr. Vikt. Gidžių- sjus •> egzaminus. Pažymėtina, kad jau
nas. OĮ M. sekančia tvarka: nasis inžinierius aktyviai dalyvauja

1. Did. Ketvirtadieni, balandžio 11 Toronto liet, visuomeniniame gyveni
me.

TORONTO GIMNAZIJOSE XIII kla
sėj yra keliolika liet, abiturientų, ku
rie jau dabar smarkiai ruošiasi birže
lio egzaminams, šiemet egzaminų re
zultatus sužinosime pora savaičių anks- i STOVYKLAVIETĖS FONDUI atiko, 
ėiau. Paprastai rezultatus gaudavo rug- j° *r pirko pėdas: S25 P. Stošius iš Ha- 
pjūčio 15 d. Sėkmingai išlaikė egza- miltono: S10 J. R. Simanavičius; $5 V 
minus lietuviai pasiryžę stoti i tin tus. Butrimas. Visiems aukotojams nuošir 
Kol iattni. reikia mokvtis. dus skautiškas ačiū.

STOVYKLAVIETĖS FONDO VAL-1

(L, 6.30 vai. vak. studentams ir stu
dentėms;

2. Did. Penktadieni, balandžio 12 d..
6.30 vai. vak., tik studentėms;

3. Did. šeštadieni, balandžio 13 d.,
7.30 vai. vak. (ik studentams.

APŽIŪRĖTI... mūsų naujų pavasarinių batelių

.. elegantiškai pagamintų

.. patogiam nešiojimui
įmūsų specialybė 

įvairaus pločio

k

IN2. VIRGINIJUS SICIUNAS, dir-

Lietuviu skautu veikla

Lenkų - vokiečių 
derybos

Pasibaigus kelias savaites tru
kusioms lenku-vak. vokiečiu de
ryboms dėl prekybos ryšių, jau 
greitu laiku Varšuvoje numatyta 
Įsteigti Fed. Vokietijos prekybos

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Telefonas LE. 2-5191

VILKIUKŲ DĖMESIUI. D. šeštadie- OBUOLIŲ DIENA. Bai. 27 d. yra 
fii, 3 vai. p.p., Įvyksta visiems vilkiu- leista skautams pardavinėti obuolius ’ 
kams religinė sueiga, kurią praves jų neišskiriant ir mūsų lietuvių skautų.; atstovybė. Jos nariai negalės tu- 
dv. vadas Tėvas Paulius, OFM; po <u- Taigi, visi vilkiukai, bebrai, skautai. į 
eigos nuo 4 iki 5 vai. visi vilkiukai jūrų skautai ir vyčiai stenkimės šioje • 
dalyvaus budėjime prie Kristaus 
karsto.

visi vilkiukai, bebrai, skautai, i rgįj diplomatinių privilegijų, 
dienoje dalyvauti kuo gausiau, pilnoj i Bonnoje buvo paneigta New 

; ir tvarkingoj uniformoj. Visu turėtu Į York Times” žinia, kad lenkai

Kol jauni, reikia mokytis.
TORONTO ITNIVERSITETO dauge

lio fakultetu egzaminu tvarka yra pa- DYBOS. tėvų-rėmėjų komiteto ir skau-' 
naši, bet skirtinga nuo daugelio Euro- tų-čių vadovų-vių nutarimu, — kiek-j 
pos universitetų, ypač nuo Lietuvos, vienas skauto-tės tėvas turėtų i stovyk-Į

būti trumpos kelnės. Jas galima gauti 
Simpsone ar Eatone skautų skyr. Taip 
pat visi iš anksto turi pasipuošti pin
tinėles. kuriose neš obuolius, šiais me
tais nebus leidžiama parduoti obuolių 

j su netvarkinga uniforma.
JŪRATĖ DAILYDAITĖ šv. Jurgio 

minėjimo metu organizuoja skautiškos 
: veiklos Toronte parodėlę.
|

C. Rickevičiui po operacijos gulin-' 
čiam šv; Juozapo ligoninėj linkime 
greit pasveikti — Tėvų k-tas ir visi 
skautai-tės. F.

‘‘žmoniškumo sumetimais” kaiku- 
riuos vokiečius įsileistų i sritis 
anapus Oderio ir Neisės upės. 
Nuo seniau galioja susitarimas, 
kuriuo vokiečiai iš buv. Rytprū
sių gali persikelti pas artimuo
sius, gyvenančius Fed. Vokietijo
je. E. *

OILS LTD. 
Atstovai

H. ROžAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klijcntams. 
Telefonas LE. 3-4908.

’ lavietės fondą Įnešti S100, o jeigu to 
negalėtų padaryti, tą sumą turėtų su
rinkti iš savo bičiulių ir pažįstamų, 
štai pirmasis sąrašas tų. kurie tą prie
volę Įvykdė: A. K. Batūros, Cesėkai.
P. Butėnas, A. Dilkus, P. Gvildys, Ka- — 9
lendrienė, I). Keršienė. O. Indrelienė, St. Catharines. Ont 
F. Mockus, L. Rickevičienė, V. Rusas,
P. B. Sapliai, Skrebfmas, V. F. I).
Skrinskai, G. Stanionis, A. H, Stepai- rys žmonių, nors dėl darbų fabrikuose 
čiai, M. A. Vasiliauskai, S. Zubrickaitė. daugelis buvo užimti. Rekolekcijas ve

dė kun. B. Paccvičius. bet dėl įsipa-
ras

Auguti ir svaįmgi 
kulnyv Smaili ir apskriti 
galai. Naujausios 
pavosarinės mados.

Oaugcli* rūsiu
vidutiniais, pusiau žemais 

ir žemais kulnimis. Taip pat 
moteriiki su raiščiais.

Dčmcsio siunčiantiems siuntinius i Europą!
Atsincšusicms ši skelbimą speciali 10% nuolaida Bon-Ton batams 

Taip pat VYRIŠKI BATAI Įvairaus pločio.
Tik viena krautuvė

830 Bloor W. (prie Shaw) » LE. 6-4093

Čia studentai per visus metus laiko 
raštu egzaminus; žodžiu nepraktikuoja
ma. TU profesoriai išdėsto savo kursą 
ir tuoj daro mažus egzaminus — rašo
muosius darbus. Per Kalėdų semestrą 
reikia laikyti egzaminus už išeitą kur- 

j są ir per Velykas ar prieš Velykas. Ba
landžio pabaigoj iki vidurio gegužės 
reikia išlaikyti egzaminus už visų me-

; tų kursą.
Kaikuriuose fakultetuose ir kursuo-< pra§omc yisus tėvus kaip galima grei- f * 1 ‘ ..................... ... ‘

m->rtr?nrA,Sir<lan ;1 atlikti, stovyklavietės rcigojimų Toronte turėjo sekmadieni
prie pavasariniu rezultatu Pvz per fonf,° ,z<1, V. Sendnkas RO. 2-3,83 vi- grįžti, v ivkoivkdjas ūži,aisti ttv^k., 
.i .Zi <•£. xittsxr,r j"a"k™ dr Gai<”j”pamoksias sckma 
mintis gali surinkti iki 50% taškų; pa
vasarį bereikės tik 8-10 taškų ir bus 
perkeltas į augštesnį kursą.

F. SENKUS REAL ESTATE
Arti Prisikėlimo bažnyčios prie Rusholmc Rd. — triplcksas, atskiras, 

beveik naujas, pelningas namas, 2 garažai.

Skambinti F. SENKUI ar J. MATULIONIUI
REKOLEKCIJAS atliko gausus bū-

Tižti, o rekolekcijas užbaigti atvyko

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

dieni paliko visiems gilų įspūdį. Mūsų 
■ maldos namai dar tiek nebuvo matę

VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ
SIUVĖJAS priima užsakymus 
vyriškų ir motcr. paltų ir kostiumų.

Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.
1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 11432

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypu, apartamentų, bizniu. 
ŽEMBS ŪKIAI: 150 akrų geros žemės, 5 mylios nuo Barrie miesto, visi 

reikalingi pastatai labai geram stovy. Prašo $16.000.
Jackson Point, Hwy. 48, 122 akrai prie upės kranto, 7 kamb. naujas mū
rinis bnngąlas. Kaina $14.000.

EGLINTON — AVENUE RD. SLOGO Įmokėti, gražioj vietoj, prie gero su
sisiekimo apsipirkimo, gražių rauplėtų plytų, atskiras, pirmame augšte 
4 kamb. antrame — 3 kamb. Alyva vandeniu šildomas. Vidaus užbaigi
mas gražaus kietmedžio rusvos spalvos. Garažas. Gražus kiemas. Kaina 
TIK S17.950. Senukai išvyksta iš Toronto. Šio namo viešoj rinkoj nėra.

C’OLLEGE — DOVERCOURT RD. $3.000 Įmokėti, mūro. 9 kambarių, nau
jos grindys, naujai atremontuotas. Kairia $17.000.

"JANE — ANNETTE. $1.800 įmokėti, atskiras, mūro. 7 kamb.. 2 augštų. 
mod. virt., vand. alyva apšildomas. Garažas. 8 pėdų Įvažiavimas, gražus 
namas, gražioj vietoj. Kaina S18.000. Liks viena skola balansui 7 m. atv.

BLOOR — OSSINGTON. $1.500 Įmokėti, mūro. 11 didelių kambarių, vi
suose kamb. naujas tinkas, nauja krosnis. 3 virtuvės. Kaina $14.500.

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai.

J. KUDABA Namu telefone RU 3-2105 
Kreipkitės visais reikalais, čia gansite rimta ir sąžiningą patarimą.

f

‘ VADOVIU-VU SUVAŽIAVIMAS i >wn>di uar uln niuu.u in«nV
ivvksta bai. 20 <1.. 10 vai. rvto: skauto ”4V Pcr eilę mctŲ cia yra įprasta 

( giedoti visiems kartu, todėl bendras 
Prisikėlimo muzikos studijoj. ^1’ grojimas ir šį sekmadienį buvo 
- bendras posėdis muzikos siu- ‘lk™ neeilinio ygio. Vargoninkavo 

i A. Viskonta. atvykstąs čia sekmadieni 
iš Hamiltono. Kor.

Daugelis fakultetų duoda po I, 2 ir vadovų posėdis skautų būkle, skaučių
3 pataisas. Kaikurie fakultetai I ir II va<k — \ ’

• kursuose antriems metams nelaiko. 12 vai.— Lvimiaa ^u- į
’ Neišlaikei — išeik, tavo vietoj laukia «iijoj. 2^ vai. — pietūs; nuo 4-6 vai. po-
! kiti. Augštesniiiose kursuose gali lik- sėdžiai ir nuo 6.30 bendra arbatėlė
ti vieną kartą antriems metams. Du nttmkos studijoje.
kartu likti antriems metąms neleidžia-

A. J. MORKIS
PARAPIJOS ŠVENTEI jau ruošia

Sekmadienį 10 vai. n to Prisikėlimo masi. žinomas visuomenininkas J. R.
ma. Taigi TU amžinų studentų nėra.; bažnyčioje abieju tuntų pamaldos: vii-
TU reikia labai daug dirbti. Siame, kinkai, paukštytės, bebritikai, ūdrytės, 
kontinente TU laikomas labai augšto' skautai-tės ir visi kiti pilnoje unifor- 
lygio universitetu. : moje renkasi 9.45 vai. salėje.

Ateitininku žinios
PRIMENAMA, kad visi sendraugiai 

studentai ir moksleiviai, kurie dar ne
užpildė ir nepasiuntė Federacijos Val
dybos anketos, ją kuo greičiausiai už
pildytu ir išsiųstų. Nors pasiuntimo 
laikas jau yra pasibaigęs, bet geriau 
pasiusti vėliau, negu niekad. Anketa 
yra federacijai reikalinga ryšium su 
Įvykstančia nepaprasta konferencija.

ATEITIES" ŽURNALO vajuje ant- 
ra vietą laimėjo A. Bumbulis (pirma 
— J. Pleinys Hamiltone), kuris gana 
daug pasidarbavo išrinkdamas senas 
skolas ir surasdamas nauju prenume
ratorių.

Simanavičius lankėsi Čikagoje, kur 
tarp kitko atstovauja Niagaros pusia
salio parapijos reikalams ir tarėsi su 
"Dainavos" ansambliu, kuris jau davė 
principini sutikimą dalyvauti pilname 
sąstate parapijos šventėje spalio mė
nesi. Kor.

MOTINOS DIENA. — KLB St. CaPAGYVĖJO ATEITININKIšKO
JAUNIMO VEIKLA. Pradedant jau- tharines apylinkė gegužės 12 d„ 3 vaL 
nučiais berniukais ir mergaitėm, bai- p p slovaku salėje. Page ir Welland 
giant gimnazistais, susirinkimai daro- ‘ .. _
mi kas 2 savaites ir planuojama dar ruos.a Motinos Die-
Įdomesnė programa ateičiai. Tėvai, su- į nos minėjimą. Si diena turi didelės 
siriipinę savo vaikų ateitimi ir norį iš- reikšmės ir lietuvių papročiuose ilei- 
auklėti vaikus krikščioniškoje pašau- dusi giliai šaknis. Ta diena nelikime 
lėžiūroje. Prašomi kreiptis i ateitinin- nanuio;ie. atsi|ankvkime j ruošiama 

minėjimą ir tinkamai prisiminkime ir 
IŠRINKTIEM Į NIUJORKO NEPA- pagerbkime motinas. B nės v ba nesi- 

PRASTĄ KONFERENCIJĄ atstovam gaili pastangų tinkamai pravesti mi- 
jau atsiųsti statuto pakeitimo projek- nėjimą. Bus Įvairi programa, kurią at 
tai susipažinti liks jaunimas. B-nės valdyba

. REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W.
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450

QUEENSWAY — 1 BILIETUKAS 
$14.900 pilna kaina, arti susisieki

mo, gerų plytų bangalas, labai 
gerame stovyje, nauja šildymo 
krosnis, pilnai įrengtas rūsys, 
garažas. 1 morgičius balansui.

WESTON — CHURCH St.
$4.000 įmokėti, gerų plytų, atskiras 

namas, 6 dideli kambariai, ultra 
moderni virtuvės, nauja šildymo 
krosnis, didelis kiemas, garažas.

$5.000 pilna kaina. DUNDAS - OS- 
SINGTON, 5 didelių kambarių na

mas. reikalingas mažo remonto, 
dujomis šildomas, garažas, plytų 
frontinė pusė, tas pats savinin
kas 27 metai.

(prie Lansdowne Ave.)
Namų telefonas: BE. 3-5996 

COLLEGE — RUSHOLME RD# 
$2.000 įmokėti, gerų plytų, 8 kam

barių namas, 2 modemiškos vir
tuvės. alyva šildomas, garažas, 
namas be morgičių.

QUEEN — LANSDOWNE AVE.
$2.000 įmokėti, gerų plytų, 9 dide

lių kambarių namas, 2 virtuvės, 
garažas, 10 metų morgičius ba
lansui. pirmą kartą parduodamas, 
anglai savinink., prašo $14.900.

RONCESVALLES — GEOFFREY 
$7.000 įmokėti, gerų plytų, atskiras.

9 didelių kambarių namas, 2 ve
randos. vandeniu alyva šildomas.
3 virtuves, privatus įvažiavimas, 
plytų garaž. Geri morgič. balans.

Turime krautuvių, termų, vasarviečių, hotelių, motelių įvairiose vietose ir 
įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.

Vyt. Morkis J. (taškelis A. Bliudžius
— —... -------- ------ - ---------------- -------- J -.......  . -g------- -

s%25e2%2584%25a2%25c4%25ae%25e2%2580%259c.au
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PROGRESS Limited
1064 Bloor St. W Telef. 534-9286

Turi didelj pasirinkimą: namų, biznių, apartamentų, 
žemės sklypų, laimų, industrinių pastatų ir Lt. 
Perkant ar parduodant, visada kreipkitės j šią nekil
nojamo turto pardavimo ištaigą. Jums mielai ir sąži
ningai patarnaus:

Telef. 534-9286 Namu 766-0417

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood 
ir apylinkėse turime dižiausią pasirinkimą vasarnafnių, farnių, gazolino 

stočių, garažu, moteliu, įvairiu bizniu ir Lt.

V. (Vic) BUTRIMAS
DEL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX S3 COLLINGWOOD. ONT.

Frederick F. MARTIN Namų: V. BUTRIMAS
Real Estate 139 Fourth St. E.

Oakview Beach COLLINGWOOD, ONT.
Įstaigos tel. Wasaga Beach 201 Tel. 2337

Taupyk ir skolinkis

KORNELIJUS BUCMYS, OFM

Senovės romėnai savo artistus ir britų vadovybės akyse. Po eilės 
apdovanodavo laurų vainikais, i karinių žygių jis ruošiasi Damas- 
Mūsų dienomis teatro, televizijos; ko paėmimui. Miestas paimamas, 
ir plokštelių artistai išskiriami bet Lawrence nusivilia — arabai 
ypatingomis premijomis. Visdėlto nesusitaria ir nesivienija, o britų 
dabartinių metu artistiniame pa- vyriausyljė raizgo užkulisių pla
šaulyje didžiausias ir svarbiausias 
premijas sudaro Oscar statulėlės.

1927 m. Holly woode buvo 
Įsteigta filmų meno akademija 
vardu “Motion Picture Academy

nūs. Gavęs sutikimą, jis pasitrau
kia iš kariuomenės.

T. E. Lawrence buvo tikrai pai
ni ir paslaptinga asmenybė — fi-

Skaitytojai pasisako
TĖVYNĖJE ŽYDI ŽIBUTES 

(Ištraukos iš laiškų iš Lietuvos) 
**Mielas Juozai, Tavo malonų laišką 

gavau gulėdamas ligoninėje. Jis man 
buvo džiugi staigmena: pasveikinimas 
su Velykų šventėmis. Labai ačiū už 
laiška ir sveikinimus. Mes ėia jau ne-
besveikinam viens kito su Velykomis 
ar Kalėdomis. Labai ,dėkingas Tau. 
mielas Juozai, kad prisimeni mane: 
malonu turėti nors vieną jaunų dienų 
draugą.

Mano sveikata po visų tų pergyve 
ninni labai silpna ir aš dažnai turiu ją 
’remontuoti” ligoninėje. (Po 17 metų 
grįžo iš Sibiro kaceto. J.J.). Ką gi pa
darysi? Juk buvo laikas, kad buvau 
nustoja didesnės dalies sąvo svorio 
—‘ bes\ ėriau 39 kg. Dabar pasunkėjau, 
bet sveikatos jau nebėra.

Tu, Juozai, atsiuntei man gražų at
viruką su krepšeliu žibučių. Argi ir 
pas jus tokios pačios žibutės, kaip mū
sų Lietuvoje? O čia. Tėvynėje, jos žy
di ir skleidžia skanų aromata aplin
kui, kurs malonus kiekvieno lietuvio 
širdžiai. Gal ir Tu, mielas Juozai, pri
simeni, kaip kadaise, grįždami iš Pa
žaislio (1928 m. pavasari), aplankę 
Tavo broli Joną, rinkome žibutes pa-

of Arts and Sciences”. Nuo pat as’ ,asy°jas> nuotykių jies- 
savo Įsikūrimo pradžios akademi- kotojas, karvedys, is kitos gi pu- 
ja skyrė premijas geriausioms ar- sės neslepiąs ir nesigėdinąs savo 
tistams ir artistėms, režisoriams.! .^mistinių ir masochistinių polin- 
gamintojams ir pan. Ilgainiui kių. Šią Įvairialypę asmenybę ek- 
Įvesta ir naujų premijuojamų ka- perteikė britų teatro iškilęs 

Į tegorijų: premija už geriausią artistas, bet dar naujokas Hlniuo- 
! muzikinę palydą, originalią dai- se — Pęter O'Toole, 29 metų am
iną, spalvotą ar baltai juodą fo- ziaus airis.
į tografiją, filmui tekstą ir t.t. Šalutinėse rolėse gausu pirina-

Pati Oscar statulėlė dešimties-! ‘•‘dių artistų: Alec Guinness, An- 
inčų augščio ir sverianti 7 sv. yra •hony Quinn, Jack Hawkins. Jose

■ sudaryta iš 7’/2rč vario ir 92*/2'A Ferrer, ('Įaudė liains, Arthur 
cinko ir, lygiai kaip ir visa šių Kennedy ir eilė kitų.
statulėlių atstovaujama pramonė, i Režisorius David Lean ir ga->........ ............................ _____ _
apipurkšta plonyčiu aukso shiogs-; mintojas Sam Spiegei, jau ir dovanoti” kažkokiai7nergrtd.~7r ~tah~.

RCTnaan niu. Bet ne metalo rūšis sudaro anksčiau davę gražų savo bend- rodos, tai buvo neseniai," o štai ir se-

Toronto Lietuvių f
Kredito Kooperatyve * A ii A IMA

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

Už santaupas moka, nuo 4’Zį r"< iki 5f7. Už asmenines paskolas 
ima tik 7‘;2Z <. Už paskolas - morgičius - 6’ i <. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų nariu gyvybė apdrausta 
santaupų dy. yjc. bet nedaugiau ,$2.009.00.

Paramos nariais gali būti keikvienas lietuvis gyvenantis Kandoje. 
i111 ' . • -

KASOS’ VALANDOS: dūmos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare nuo1 4 vai. 30 min. 
iki S vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Cigarečių filtrai 
- apgavystė

Toronto un-to chemijos prof. į 
George Wright pareiškė, kad filt-' deimantų jūros dugne. P. 
rai cigaretėse vra tik apgavvstė. je darbininkai tiesdami 
Vi 
jos filirai sumažina nikotiną 15 liūs ir ta patį b-vė pradėjo dėi- 

•;tu įieško j imą plačiu mastu. 
Afrika yra turtinga deimanto 

kloriis, bet kasvklosc, kad

ŠYPSENOS

Deimantai iš 
įūros dugno

Pirmą kartą istorijoje atrasta 
Afriko- 

^Igaretėše yra tik apgavystė, je darbininkai tiesdami vamz
di tabako firma paskelbė, kad džius pastebėjo deimanto grūde-

{<. ki‘;> 20;ž, tuo tarpu, pagal tą 
’ p.di profesorių, nikotinui suma
žinti vra tik vienas būdas: su-' 
trumoinii cigarete 15 ar 20%J 
Plaučiu vėžys tampa epidemija į 
ir k is blogiausia, kad pradeda rū
kyti jaunuoliai, sulaukę 15-16 m. i 
amžiaus. J

kisti ;v>ic .15 tonų smėlio.-Jūros 
dugne, tuo tarpu, vie 
randamas vi anoje tor 
ar žvvro.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C II U L I S

71 BEATY AVE. • TORONTO • TEL. LE. 3-5116
'Taisau visokių ritsių laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pri
statau į namus. DAUBAS GARANTUOTAS. Taipgi per mane galite nusi
pirkti pįgiau laikrodžius, šliūbinius žiedus ir kt.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRUOS KILIMUS.

Automatinis uirtvn<t vaiynias. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintus 
kilimus. I*. K A R.VIJŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

VISU Rūšių AUTOMOBILIU
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Burbas sąžiningas ir garantuotas. 

Lietuvis savininkas A. Šimonis.
IIS BATH! RST ST. • WA. 1-3225

Elektros 
kontrakto nu s

Visų rūšių elcklru.- 
jrengimai ir palaisvina*

Tel KO. 7-9947 
24 Hnniberview Rd.. Toronto.

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W, LE 5-9L3O 

t prie Duffenni
Visų rusių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tas

Sav Ant Paškevičiut

NAUJAI ATIDARYTA
lietuviška stalių dirbtuvė

Iruošiame krautuves, restoranus, įstaigas, 
grožio salionus, sumoderniname virtuves ir 
atliekame įvairius kitus namu remontus.

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO
425 JANE ST., TORONTO • RO. 9-9647

Tul LE. 6 5367 — Rcs. Tel. RO. 3-2032
K. STRIAUPIS P. JONIKIS

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Pardnodamos 
lempos ir hatarejos. I’ritvręs specialistas su ilsa praktika

I 1000 College St„ . LE. 1-3074 ♦ Sav. T. Uzbalis
ž •_ ,_______1 --------

314 St. Helen's Ave. Tel. LE. 3-0631
V’iena gatvė į vakarus nuo tansdownc, prie Bloor Street West.

VISI MASINU REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATI.IEKAMI
PIGIAU LIETUVIŠKAME V.S. GARAŽE. Sav. V. STRIMAITIS

Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kit£ taisymo 
darbai atliekami sąžiningai.
Garažo telefonas LE. 3-0631.

DARBAS GARANTUOTAS.
Namų telefonas 247-3418

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dove r court Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUO7APAHTS

--——---------------------- v — ■  *--------------- —

! Oscar statulėlės brangumą. Pre-; radarbiavimo vaisių ‘ The Bridge natvė beldžiasi i duris, ir negalvojo- 
; mijos reikšmė dvejopa — morali- on 4he River Kwai”, šiame filme tada, kad busime išblaškyti po įvai 
nė ir finansinė. Nemaža jau gar-Jr pasirodo Oscar premijų*r*us pakulio užkampius ir kad Tė- 

:bė pakliūti i 5 kandidatus ku- augštumoje. * ; vynes durys daugeliui jus sūnų bus už-
j rioje nors kategorijoje, bet ką jau t 
; bekalbėti apie džiaugsmą būti iš
rinktu geriausiu metų artistu, re- 
žisoriu ir pan. Tai. be abejonės, 
daug nulemia ateityje su filmu 
bendrovėmis pasirašant sutartis, 
renkant liaujas roles ar aptariant 
honorarą.

Kaip ir kitais atvejais, skirstant 
gėrybes ar renkantis tarp k: 
(lain, taip ir Oscar premijų na-

nemaža ginčų ir skirtingų spren
dimu dėl akademijos marių įver
tinimo teisineumo.

iėjes Oscar už vaidyba filme 
The .African Queen", šiuo klau 
mu yra išsireiškęs; kad gal tei 
neia-’j butu visiems nenkienu

Režisorius D. Lean gabiai ve-.i
da uvi artintas gijas - vidiniai! į goresnį butą,
La .. l clK€ ptlgy ventiliai bei san- ■ nwrs H- jįs (ik vieno kambario. Gyveni- 
tVivldl SU kitais, pinasi SU 1ŠO1T- .joj |>erdaust nusiskusti negaliu, nes 
litais veiksniais — kelionės per: .jūs mums labai daug padedate”, 
dykumą, mūšiai, užkariavimai, j Taip gyvena su ketiniu gaivu šei- 
Aors ir buvo stengiamasi kuo sovietinės armijos veteranas, kurs 
tiksliau perduoti istorinę situa
ciją ir Laviience asmenybės bruo
žus. bet kaikurių scenų žiaurumas 
atrodo lyg ir perkrautas. Tos sce- 
• os nesukels žiūrovuose jokių 
švelnesniu jausmų, bet tik pasi
baisėjimą. To išvadoje — filmas.

ims kandidatams pateikti tą lękis. saulėleidis, 
ir kviesti juos varžv',as Klimas.

i epizodas — tikrai
■ Young nuopelnas.

:-rn ts
n?ti tekstą
boms toje pačioje rolėje.

filmo premijavimo "
kelinH r-ief;:i'bran-1

skirti Oscar už

i

usią muzikinį filmą, 
bebūtų, visdėlto rei- 
kad filmų pramonė 
per nidus oficialiai

gerą širdį. Kuu įmes Jums atsilygin 
sim? Gyvename su žmona kolchoze. 
Vaikų prie savęs nebeturime. Nors jau 
esame seni, bet aš dar einu dirbti, 
žmona į kolchozą dirbti nebeina, nes 
reikia ir namie priežiūros. Turime 
karvutę ir kiaulytę. Už darbadienį gau
name po kilogramą grūdų ir 30 ka
peikų. Kas sudaro daug darbadienių, 
tie turės daugiau pajamų. Bet mums 
semeliams: mažai darbadienių, mažos 
ir pajamos, bet gyventi reikia”.

Taip dabar gyvena kolehozininkai 
pavergtoje Lietuvoje. Už darbadienį 
gautų javų vertė lygi maždaug 20, bu
vusių lietuviškų centų, o už 30 kapei
kų galima nusipirkti adatą. Ar kolcho- 
zininkas su 4-5 vaikais gali išsimaitin
ti per dieną su vienu kilogramu grudų 
ar miltų? To kilogramo grudų riebus 
perdaug jo vištoms palesinti. O ką val
gys žmonės? Iš kur paimti miltų par 
šiukui ar karvei? Iš kur paimti drabu
žius. apavą bei kitus gyvenimui reika
lingus dalykus? J. J.

NESURAŠYTA LIETUVOS 
ISTORIJA

Ar nebūtų įdomu ir svarbu turėti 
“TŽ” skyrelį į kuri galėtų rašyti visi 
skaitytojai patiekdami atsiminimus iš 
nerašytos Lietuvos istorijos? Tokį sky-

Metė gerti...
Vienas nuolatinis baro lankyto

jas užsisakydavo du stikliukus 
Martini ir pats vienas išgerdavo. 
Kartą suintriguotas baro tarnau
tojas paklausė:

— Kodėl jūs neužsisakote dvi
gubą Martini?

- Dėlto, kad vienas stikliukas 
yra mano, o kitas — mano drau
go, gyvenančio Australijoj. Ger
damas iš dviejų stikliukų, jaučiu, 
lyg mano draugas būtų šalia ma
nęs.

Tačiau vieną vakarą, didžiau
siam baro patarnautojo nustebi
mui. klijentas užsisakė tik vieną 
stikliuką.

— Ar kokia nelaimė ištiko jūsų 
draugą? — paklausė susijaudinęs.

— Ne, viskas tvarkoj, jis pui
kiai gyvena.

— Tai kodėl šiandien užsisakė
te tik vieną stikliuką?

— Dėl to. kad aš mečiau gerti, 
o draugas tebegeria ...

Išradingas vyras
— Ką veikia tamstos vyras, jei

galiu žinoti?
, - — O, jis vra retas išradėjas,

relj gahma pavadinti “Nesurašyta Lie-1 Ukrai ve,,(as dėmesio, 
tuvus istorija . Yra daug pasakojimu ...............-
iš istorijos ir tie dalykai Įdomūs, kai . .. - .. .
jie trumpai atpasakojami. Pvz. kuršė- JIS pasižymi, 
niečiai turi daugybę pasakojimų apie \ '
Kražių skerdynes. Yra pasakojama i vėlai grįžta 
apie tūlą lietuvaitę, kuri turėjo didelę į nauja pasiteisinimą 
maldaknygę. Žandaras prie bažnyčios! 
durų bandė atimti maldaknygę iš lie ' 
tuvės jai išeinant iš bažnyčios. Ji taip į 
apkūlė tą žandarą su savo didele ma! ra savo vyrą:
daknyge, kad žandarą turėjo vežti i Ii — Esi visiškai neišauklėtas, 
goninę. Lietuvaitės maldaknygė buvo tikras barbaras.

šturmavo Berlyną. Jis jau skanki apkaustyta! Maldaknygei ne 
kenkė, tik žandarui. Žandaras buvo r;- 
į) i’- tas savo vyresnių dėlto, kad nega 
įėjo alipiti maldaknygės ir dar gavo 
mušti. Yra daugybė tokiu nasakoiimų.

P. W. Urban
R**d. Tokie t’umpi istoriniai paša 

kojimai galėtų būti spausdinami. j* i 
: atsirastu kas juos surankioja. Jų isto- 

įmanoma gauti, nes geresnes vietas; rįš|<inna vėliau galėtų nustatyti mūsų 
iuri mėme rusai bei komunistai, kurie: istorikai, ligi pasakojimai derėtų siųs 
mėgsta kalbėti apie lygybę, bet ta ly~*tį žurnalui “Tautos Praeitis”, 
:>bė lik ant popieriaus, iš Vakarų! 
,au amas \ ienas siuntinėlis yra ver j 
tmgesnis už visa to tautiečio.sezonini i

1944 m. buvo prievarta paimtas į ka 
riuoni- ne 
dvylikti melai su šeima gyvena vie- 
n-a kambario bute. Erdvesnio buto ne

gauti. nes nėra koimmistas. Jis 
baigęs gimnaziją, bet pragyveni- 

užsidirba paprastu darbininku 
sezoniniu melioracijos darbų, iš- 

liors ir gausus šiaip nuotaikingų vykdamas Visai savaitei darbams už 
'ir geografiškai Įdomių scenų, vis- '30-40 kilometrų. Geresnio darbo ne- 
uėito būtinai išimtinas iš vaikų 
kategorijos.

>.cga; raslai.puikios ir ispųdin- 
...s „y.-.ūmos lotografijos. Saulė- 

k’elionės per 
ypač miražo 

didis Fred A.

? ra
inui
prie
v kdama:

\ėiu
tautietis rašo: 
ėeias Juozai, už dovanas

Sešiolika ortodoksų ir proles-’ Jei jie a<važiuos, tad iš anksto 
fantų dvasininkų buvo atvyko iš žinoma, ką pasakys: lygiai tą pat, 
Sov

j- : Lenas, 
goriausią 

: ;:-i į r ..«•
ąiį> te 

kia sutik’: 
bent kart;

. nusilenkia menui ir parodo gerą 
i valią Įvertindama nusipelniusius 
ir tuo paskatindama naujuosius

i talentus.
i Šių metų laimėjimų viršūnėje 
Užpelnytai gausiai apdovanotas 
.filmas "Lawrence of Arabia”.

1962 m. geriausio filmo premi- 
j ja paskirta "Lawrence - of Ara- 
. | bia": geriausių aktorių premijos 

įteko Gr. Peck už vaidybą filme 
Į "To kili a Mockingbird” ir Anne 
LBancrolt už vaidybą fiiine "The 
Į Miracle Worker".

1935 m. pavasari! Dorset apy
linkėse. Britanijoj motociklo ne- 

i laimėje žuvo Thomas Edward 
■»; Lawrence. 47 metų amžiaus britu 

: kariuomenės pulkininkas. II D. 
į karo metu pasižymėjęs arabu ko-jdėl 
i vo.se už laisvę ir nepriklauso-j stov 
į mybę. j gt

Iš laidotuvių išeiną kariuome-j !a 
nės ir politikos atstovai' Įvairiai jie 
apibudina šią konfraversinę as- 

! menyhe. T. E. Lawrence, būda- 
j mas tik žemesnio rango britų ka- 
■ rininku Kaire, paskiriamas suras
ti beduinų vadą princą Fcisal. vi- 

j liautis suvienyti visus arabus 
bendroje kovoje prieš turkus. 
Pirmas bandomasis žygis -— Aka- 
bos miesto paėmimas. I’ervedcs 
arabų būrius per beveik neperei- 

j narna Nefud dykumą, Lawrence 
netikėtai užklumpa nepasiruošu
sius turkus iš neapsaugoto šono 

j ir miestą paima. Žymiai kyla pa
sitikėjimas juo arabų, o taip pat

George EEM, u.A. 
\l >V< SKAT YS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į ’irimas patalpas 
«LM DUNDAS ST U 

Toronto 3, OnL 
Telefonas LE. 4-8431

Dėmesio namu 
savininkai!

Atlieku įvairius namų vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge
ras. Kaina pigi.

BR. AMBAKAS
Tol. LE. 7-2815

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Telefonas LE. 2 5461
Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagcnais.
1 vai. važiavimo ir teorijos pa
mokos nemokamai.

— Atsiprašau, o kokiais išradi-
- - — ---- o

— Kiekvieną vakarą, kai per- 
namo, suranda .vis

Neišauklčjimas
Svečiuose po pietų viešnia ba-

?i 'vėl padariau

n•V 
simeni kada maiio imt.uiienis!

Garaže
-- Zinai. - taria garažo me- 

hanikas.- jūsų automobilis ne- 
;V's; jei ps būtų arklys, pąsiūly-

Parinko Pr. AI.APDRAUDA
x—RO. 6 0811 arba RO. 6-0832
f P R A N A S B A R A II S K A S
l I ,|9 cameo ( KES. REAR JANE PARK PLAZA.
XT”... TORONTO ». ONT.

namu, 
automobilių, 
baidų ir 1.1.

7 'a khi g . \ / / i< b t i ils.

pasakė ortodoksų ir protestam; 
baž- tų dvasininkai: —• Šovietijoje vi- 

nyčiose. kalbėjosi su savo konfe- soms konfesijoms vienoda "lygy-j 
sijos dvasininkais. Daug kur juos bė ir laisvė", jie atvažiavę čia: 
piketavo jų tikybos žmonės.- bet-krikščioniškos meilės-4r brolystės j 
svečiai savo uždavinius vykdė be stiprinti, teisingos, pastovios tai-j 
atodairos Į piketiriinkus. kos ir visuotinio nusiginklavimo-

Išvykdami pasirašė komunika- propaguoti. Šūkiai gražūs, bet: 
tą .kuriame pasidžiaugė, kad nuo 
1956 m. jau dukart buvo pasikeis-. 
!a dvasu-inkais tarp JAV ir Sov. 
,'ąjungos. "Mes tikimės, kad to
kie mūsų kontaktai sustiprins 
krikščioniška meilę ir brolystę; 
ateityje", svečiai pareiškė. "Toks! 
savitarpio supratimas sumažins 
tarpiam in ę Įtampa, Įtvirtins tei-; 
singą ir pastovią taiką, nutrauks 
branduolinius bandymus ir Įvyk-į 
dys visuotini, kontroliuojamą ir' 
pilną nusiginklavimą". Paklausti 

tisemitizmo. jie spaudos at-Į 
ns pasakė, kad Sov. Sąjun- kraštui, sudaranti daug didesnę 
senti visų religijų iygybė ir į ;.!-ASnię, negu komunizmas'’ —' 

kad ju. (ivasiiminų. I”<b)-? parejškė Brazilijos arkivyskupas 

Camara. Tik dėl turtuolių ir JAV' 
‘Alliance for; 
pasiekimo P J 
arkivyskupo:.

ungas i JAV ir 
iles lankėsi ivah 
kalbėjosi su savo konfe- 
sininkais. Daug kur juos bė ir laisvė”, jie atvažiavę čia!

kaip jausis eiliniai kunigai, už-j 
ėmę ištremtų vyskupų vietas, sa-į 
Rydami, kad Bažnyčia esanti ne-- 
persekiojama, laisva. Kiek Kata-' 
likų Bažnyčia turi Sovietų Sąjun-' 
goję laisvės, mes puikiai žinome.:

Didesnė grėsmė 
nei komunizmas

“Turtuolių gyvenimas ir elge
sys yra didžiausia nelaimė mūsų

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

2S2 Ronccsvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.)

Priima pacientus pag; 
susitarimą.

UOS . OVieU ĮOi 
mterikiniu kr

uni -turi reikalą su -plačiai seku-'paramos planas 
liai i<į;otu pasauliu". Į klausimą.' Progress neturi 
ar Sov. Sąjungoje dar daug žmo- .\merikoje. Anot 
niu lanko bažnvčias. gautas atsa- 
kymas. I 
bet Rostovo ortodoksų arkiv. .\i- 
kodi:n atsakė, kad. jo įsitikinimu, 
ear daug milijonų ortodoksų vie
šai išuažista savo tikėjimą. Jie at
sisakė pasisakyt, ar Sov. Sąjungoj 
c. y.’iai! praktikuojančia krikščio
nių ar kompartijos ateistų.

Kalbamų svečiu tarpe nebuvo' 
nė vieno kataliku kunigo, bet į 

askclbė. kad šiemet 
atvažiuosią kunigų 

Amerika. ■<.

Turtuoliai nors ir kalba apie re-i 
I jie neturi statistikos, formas, bet vadina visus komunis- 

tais, kurie ryžtasi tas Tefoiąnas: 
igyvendiuti. Turtuolių idealizmas' 
ir tikėjimas ateitimi yra matuo-- 
jamas banko sąskaitomis Europos j 
.liukuose. Problemos neišnyks 
tol. kol nepasikeis gobšus turtuo
liai".

iš Lietuvos

i

j

Ten, kur trūksta 
darbininkų

LIETUVIO AIxVOKAn

NEIMAN, EISSET1

5EGU1K
.4 V «4 M t a > N o

FeieL įstaigom
L 9501

Toronto

tePl. n rili) U 
BF 3 u97s

Vak. Berlyne atvykusiem iš ki
tur darbininkam duodama $750 
(markėmis) paskola, pajamų mo
kesčiai sumažinami trečdaliu ir 2 
kartus per metus duodama nemo
kama kelionė lėktuvu i darbinin
ko nuolatine gyvenamą vietą. Ko
munistų pastatyta siena atkirto 
B3.000 rytu vokiečių darbininkų, 
dirbusių V. Berlyne. Darbininkas, 
sukaręs šeimą V. Berlyne, gauna 
3000 DM paskolą iš V r. Kiekvie
nam vaikui gimus, ketvirtadalis’ 
skolos nurašomas.

ALFA RADIO & TV
PARIHiOnAM IR T VISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS. SKALBIMO MASINAS 
Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Avc.

CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi RADIO
LE. 2-7733

Taisom ir parduodam Kanados ir vokiškus
T.V., Hi-Fi setus. Nauji ir vartoti. Sąžiningai 
ir nebrangiai taiso lietuvis profesionalas 
technikas. Savininkas Raimundas Stasiulis.

1736’Zž DUNDAS ST. W„ Toronto
Skambinti kiekviena laiku LE. 2-7733

DR. V. SADAUSKIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
12!) GRENADIER ROAD 

t2-ras namas nuo Ronccsvalles) 
Toronto

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: .9 12 ir 3 8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

ka-BEJNAR. KO

Wilu«»ria BUKOVVSKA, K.-O

Geoffrey St)
TEL. LE. 2-5493

LJaiin? valandos: Kasdien 10 v 
ryto iki 9 vai vak.; šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v.

W. A. L.ENCKI,
B.A. I..1..U

TEISININKAS —
ADVOKATAS NOTARAS

100 ADELAIDE ST IV

Roc;n 107

r<*lefona> EM. 6-41X2

Toronu.

DR. J. MATUL’ONYT?
DANTŲ GYDYTOJA

179G BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2-9 vai. vak.. ant 
radieniais. ketvir'lądieniais ir penk 
tridieniais 9-5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

Kabineto telefonas LE. 4-4451

DR. P. MORK1S
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
10X2 BLOOR ST. W., Toronto 4.

(Į rytus nuo Dufferin St.)

OKULISTAS
S. BROGOWSK1, O.D.

420 RoneesvaHes Avė. (prie How
ard Park Avė.). Telefonai: kabi
neto. Lt£~14251; namų (’L. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trcėiadicmais uždaryta.

Akiu specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pntoiko akinius visiems akių defek 
tams ištino akių nervus, kurie dat 
nei Mikelio galvos skaudėj ir nei 
vtngumę Kolio slavų kolbomis 
170 COLLEGE ST., Toronto

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms
~ vaškas.pODtCnS; šepečiai,

TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WAT.I.PAPER 

R91 DUNDAS ST. WEST
Tel. EM. 4-2715, Toronto. Ont.

DRAUDIMAI
NAMU, AUTO, VASARVIEČIŲ KOMERCINIAI. 
\TSAKOMYBES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
RONDS IR PAN -----------------

24 VAI. PATARNAVIMAS

DRAUDIMO IŠTAIGA rO 9-‘’612
AL DUDA D ARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO REND 
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 10% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS 
KOMPANIJOS.

NAMU
RO. 6-7132
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Sv. Jono Kr. parapijos žinios 
Didžiosios Savaitės pamaldų 

tvarka:
D. Ketvirtadieni: 7.30 v.v. šv.

Mišios, pamokslas, Komunija.
D. Penktadieni: 3 vai. Kristaus 

mirties prisiminimas, Kryžiaus 
pagarbinimas, Komunija.

Prisikėlimo parapijos žinios
—Praėjusi sekmadieni bendra 

Komunija ir iškilminga agape pa
sibaigė vyrų misijos, kurias sėk
mingai pravelė dr. T. Vikt. Gi
džiūnas, OFM. Pamokslai buvo 
gausiai lankomi. Daug vyrų kas- 

. uien ėjo šv. Komunijos. Moterų 
u. sjš.auieni: 7 v. v. šventini- gražiai paruoštoje agapėje daly- 

i .ai: ugnies, velykinės žvakės ir vavo beveik 600 vyrų. Meninėje 
vandens; krikšto Įžadų atnaujini- dalyje labai gražiai pasirodė sol. 
mas, šv. Mišios, komunija. .1. riubiškienė ir par. moterų 

Velykų (iieną: Prisikėlimas 7 choras, vad. kun. B. Jurkšo. Vy
rui atsidėkodami T. misijonierių 
apdovanojo gražiu medžio droži
niu, o programos dalyves ir aga- 
pės rengėjas — gėlėmis.

— šią savaitę par. 10-mečio 
misijos tęsiamos toliau: savaitės

TO LIETUVIUS, LINKĖDAMA IŠLAIKYTI LIETUVIŠKUS PAPROČIUS IR DIRBTI

TĖVYNĖS PRISIKĖLIMUI DARNIOJE BENDRUOMENINĖJE DVASIOJE —

Apylinkės valdyba

Toronto liet. Caritas

MONTREAL, Que

val. rylą; šv. Mišios, Komunija. 
Dienos metu pamaldos 9.30 ir 11 
vai. Velykose bažnyčioje dalina
mi velykiniai paveiksliukai.

Išpažinčių klausoma D. Savaitę
• er kiekvienas pamaldas. Kvie
čiame dalyvauti adoracijoj priepirmojepusėjejosdaromos gim- 
Krisiaus karsto ir taip pat atnešti-nazistams, o antroje — pradž. 

mok. mokiniams ir studentams:
Susitelkime bei gavėnios gimnazistams konferencijos va- 

rimtyje praėjo rekolekcijos, ku- karais 7.30 bažnyčioje; išpažintis 
’ ....................i- — trečiadieni po 7.30 konferen-

ėliu

rias vedė jėzuitas Tėv. J. Kubi- — 1 
iius. Gerbiamam rekolekcijų ve- cijos. Pr. m-los mokiniams konfe- 
dėjui nuoširdi padėka ir pagarba 
parapijos ir visų konferencijas 
klausiusiųjų vardu.

- - Rekolekcijos buvo baigtos
religiniu koncertu, kuriame prog
ramą išpildė lietuvių meninės pa- mergaitėms ir 
ėeos- solistai — J. Liustikaitė, 

Vac. žiemelytė, Vac. Verikaitis, 
s.nuik. Stp. F ’ 
vad. muz. St. Gailevičiaus ir jau
nimo choras, vad. kun. Bol. Pace- 
vičiiis, vargonais palydint J. Go- 
vėdui. Visiems menininkams, 
chorams bei jų vadovams gili pa
dėka. Koncertas baigtas palaimi
nimu ir Lietuvos himnu. Aukos, ___ J_. r_____
gautos koncerto metu, skiriamos! Misijų pabaiga ir paskutinis mi- 
Toronto liet. Caritas priešvelyki- sijų pamokslas — per Prisikėli- 
nei lietuvių šalpai.

- Velykų švenčių proga pada
rykime artimo meilės darbų: ap- Ilginis koncertas, praėjusi sekm. 
lankykime ligonius, sušelpkime Prisikėlimo bažnyčion sutraukęs 
vargšas, aplankykime kapinėse virš 500 žmonių, paliko labai gra- 
palaidotus savo artimuosius. žų ispūdr Giedojo pagarsėjęs To-

— Jaunimo choro repeticijos ronto katedros berniukų choras, 
D. savaitę: trečiadieni ir D. Ket-|ypač gražiai išpildydamas grego- 
virtadieni 6 v.v., D. Penktadieni rinės muzikos kūrinius.
— 1 vai. p.p. ir D. šeštadieni — 
5 vai. p.p.

rencijos bažnyčioje: ketvirtadie- 
aj u.oJ v.v., penklad. 10.30 v. ry- 
16, šeštadienį 10.30 v. ryto, po jos
- išpažintis. Studentams: ketvir

tadieni 6.30 v.v. muzikos studijoj

Šv. Kazimiero parapijos žinios 1 džio 21 d. šeštadieni prieš Atve-
— Tėvo dr. K. Bučmio, OFM, lyki vaikučiai atliks savo pirmą 

vestos rekolekcijos, užtrukusios išpažinti 1 vai. po pietų. Ta pro- 
visą savaitę, praėjo labai sėkmin- ga bus atliekama ir iškilmių re
gai. Kiekvieną dieną, kad ir blo- peticija.
gam orui esant, gan didelis skai- — Užpraėjusio sekmadienio 
mus parapijiečių susirinkdavo rinkliavoje surinkta $210. Nuo-vo adoracijos suorganizavimu. Iš

a irftSmo j™ aigi’i1 '-‘“f“™ sugląįlais
Mišios - 12 vai naktį. Kurie iš- p‘ "ŪSZS Su cik:lg?. kur jis UloJija JŽtni!1 ba‘
klauso Mišias naktj, nebeturi pa-; hpj aąmPnn knriomš 'mo Centrui. v?cno Klausytojo sircų. Kekoick- _
reigos kitų klausyti Velykų die
ną. Pirmą Velykų dieną Mišios 
sekmadienio tvarka: bažnyčioje

— 8, 9, 10 ir 11 vai., o salėje — 
11.30 vai.

— Antrą Velykų dieną Mišios:
7, 7.30, 8 ir 9 vai. ryto. Mišių iš
klausyti pareigos nėra, bet, ku
riems įmanoma, kviečiame tai pa
daryti.

— Po Velykų kalėdojamos šios 
gatvės: Barton Ave., Beatrice St., 
Clinton St., Dundas St. W., Gore 
Vale Ave., Grace St., Leonard 
Ave., Montrose Ave., Olive Ave., 
Stafford St., Stanley Ave.

Prisikėlimo parapijos bankelis
V 1 1 A • v •

T. J. Kubilius, SJ, vedęs reko-x vi viliu net. varnas | i. j. k u 31 u us ?» j vedos roko- . ♦ ------ * ..—~~ ..—. ;......... ............................
.dykų švenčiu proga priima au- lekcijas 11a.. ilioua ir Toronto šv.: SlrdZ“‘ •**•*» AV “

Kur*e *^" 0 taip pat nurodo adresus šeinių Čikagą, kur jis vadovauja Jauni- ^klau^doi^šin^^Rekolek- &a* gražiai *iyaVė^Tėv. L. Za- 
klauso Mišias naktį, nebeturi pa-;bei neturtingu asmenų, kuriems }r-° Cenirtu. >avo turiningomis!ci;0 užbaigtos šeštadienio vaka re,nba, SJ, naujasis parapijos vi- 

V.4.. Ho„Cvt. VAivir.. a.*.> reik.|U a ^lba maištu ar dra- konfesijomis jis imponavo vi- karas. Rekolekcijos buvo gausiai
bužiais. Informacijos reikalu pra- šiem kiaušy tojam. Jos buvo nau-! 15.5ai>vaujani pilnai Bažnyčiai HntnmAę ir TAvJn 7nrAmhA<. na. 
šoma kreiptis pas Caritas vice- Jos ū’ėjonJs ir temomis. Ypač ak-j 
pirm. A. ščepavičiene tol. RO. ’uali konferencija buvo apie jau-j
6 3725. Ligoniu sąrašai gaunami nmą pr. penkiadienio vakarą. Be- AVIVII iau«.-iu k>uuz.iik.iu uu» 
liet, parapijų klebonijose. Į j »a^su lietuviu jaunimu; kbusoma nuo 6 3q v £ 8 vaLvak.

Ccsuo Paulė su s. Ancilla iš daug patirties. Faktais jis atsklei- 
Putnam, JAV, lankėsi Toronte dė šiurpiąją jaunimo pusę ir kvie- 
vienuolyno reikalais. Sės. Paulė į tė tėvus nepalikti jaunimo gatvei, 
yra Putnam NPM seserų centri
nio vienuolyno vyresnioji. Be to, 
ji rūpinasi mergaičių stovykla, bus uždaryta penktadienį, šešta- 
Šiemetinė stovykla bus jubilėjinė dieni ir sekmadienį. Prieš Vely- 
— 20 ji.- Kasmet per tą stovyklą kas ketvirtadienį “Parama” bus 
oereina apie 150 mergaičių iš JA atidaryta ir vakare nuo 4.30 vai. 
V-biu. Kanados, P. Amerikos. iki 8.30 vai. R.v.

“Parama” Velykų šventėms

v. muziKos stuaijoj (praneša, kad jau gautas iš provin- 
, - berniukams; penk-1 cjnės vyriausybės Įstatų pakeiti-

_ad. tik mergaitėms 6.30 v.v. mu-imo patvirtinimas. Pakeitimu pa- 
ukos studijoj; sestad. tik bernui- didintos sumos asm .paskolom iki 

^irvsj.par. choras, kams 7.30 v.v. muzikos studijoj;, $5000 ir nekiln turto paskolom 
i nilMVI/HOllO IV Tmi_ I i I o Kiliom ___________ ____  _ _ _________ . *

Mielai ALBERTINAI (Ličkūnaitei) ir inž JONUI MILIAMS,

laiką išpažintims pasirenka patys 
studentai. Jaunimo misijas veda 
P. <ir. V. Gidžiūnas ir T. Augus- 

i inas $ imanavičius.
— Did. Ketv., D. Penkt. ir D. 

šeštai!. per D. Savaitės apeigas 
misijų pamokslai sakomi visiems.

iki $30.000. Finansinių metų pa
baiga pakeista iš rugsėjo 30 d. į 
gruodžio 31 d.

Be to, pranešama, kad sekma
dienį, Velykų pirmą dieną, ban
kelis bus uždarytas. Vietoje sek
madienio šią savaitę bankelis 
veiks ketvirtadienį vakare nuo 5 
iki 7 vai., penktadienį — 5-7, šeš
tadieni — 10-12 iš ryto ir pirmad. 
10-12 vai. Valdyba

Velykų Bobutė į Torontą su do
vanomis atvažiuoja pas visus lie
tuvių vaikučius balandžio 21 d., 
Prisikėlimo par. salėje. Laukiami 
visi vaikučiai šioje didžioje šven
tėje .Rengia: Nek. Pr. Marijos se
serys.

PLIAS Toronto skyrius balan
džio 26 d., 8 v.v. Lietuvių Namų 
II augšto salėje ruošia arbatėlę. 
Bus inž. A. Ketvirčio paskaita 
“Asmenybė profesijoje”. Vėliau 
rodomi du trumpi filmai iš Kana- • 
dos technikos ir gamtos. Po to 
užkandžiai ir šokiai. PLIAS na
riai su šeimomis ir jų svečiai 
kviečiami atsilankyti.

PLIAS valdyba
Kartūno balius. — Štai ir vėl 

metinis “Dainos” kartūno balius, 
torontiečių visada mėgiamas. Po
nios ir panelės kviečiams siūdin
tis kartūno sukneles: trys gražiau
sios bus premijuotos. Įvyks Pri-! 
sikėlimo par. salėje gegužės 4 d., j 
7 v.v. Dainietės lauks visu kas ? 

ZVvk d;5s §ali atsilankant. -M.F.Y,
matyta svarstymas įvairių klausi-1 klausomos išpaž., dalijama Ko
mų akademinėje plotmėje, tarpu- munija. 
savio ryšio palaikymas ir pagal
ba studentams. Dr-jos nariais ga
lės būti visi liet, akademikai, bai
gę betkurį universitetą Ameri
koje ar Europoje. Steigiamąjį'su
sirinkimą suorganizuoti pavesta mos išpaž. ir 
n. S. Butkevičienei. Ji teikia ir 
įvairias informacijas tuo reikalu, išstatyto švenčiausio pagal tra- vey^atvaizdu 
paskambinus tel. 724-7667. Visi diciją atlieka parapijos ir koloni- - ‘ ‘ •
Toronto bei apylinkių liet, aka- jos organizacijos. Adoracijos
demikai prašomi iš anksto rezer- tvarka pranešta par. biuletenyje, j -----------■;--------------------= ---.
vijoti minėtąją data steigiamajam; Organizacijų vadovybes maloniai i 11,1 Abroniaic'ui uz išdažymą kamba- 
d,-jos susirinkimui. R. ' I prašome pasirūpinti tvarkingu sa- £

savo gausiomis malonėmis!
Dėkingos Jums — 

Nek. Pr. Marijos seserys

Vietoj bausmės — atlyginimas.
Toronto policijos departamen- 

l tas paskelbė, kad eismo taisykles 
laužantiem bandys naują metodą 
— mandagumą. Kiekvieną mėne
sį bus parenkami keli nusikaltę 
eismo taisyklėm ir kartu su pa
gavusiu policininku ir abiejų šei
momis pietaus viename Toronto 
gerų jų restoranu. Pietūs bus duo
dami pačių restoranų savininku. 
Praėjusiais metais Toronto polici
ja išdavė 1.200.000 eismo nusikal
timo bilietėliu, daugiausia už ne
legalų automobilio statymą.

“Latvija-Amerika”, latvių laik
raštis, išeinąs Toronte dukart per 
savaitę, paskelbė straipsnį apie 
Marijos pasirodymą Skiemonyse.

sukūrusiems šeimos židinį saulėtoje Kalifornijoje, 

siunčiame nuoširdžiausius sveikinimus.

O. Indrelienė,
E. S. Kėkštai, 

'A. H. Stepaičiai
mą.

Misijų susikaupimas ir re

— Per moterų ir vyrų misijas 
prie Prisikėlimo bažnyčios N. Pr.

—- Trečiadienį liet, kapinėse [M. seselėms rinktos aukos jau 
palaidota a.a."Uršulė Žukauskienė nrašAko $1000. Visiems gili padė- 
iš Hamiltono. ka. Kurie dar nesuspėjo savo au-

— Toronto šv. Augustino ku- kos įteikti, kviečiame tai padary- 
nigu seminarijos statybos fondui ti šią savaitę.
iš parapijos pasiųsta $1200: į Su-i — Praėjusia ir šia savaite lan- 
valku trikampį drabužių išsiimti- komi ligoniai Velykų proga? Par.

kunigams talkina KLK Mot., dr- 
jos narės ir par. tretininkai. Sten
giamasi visus apdovanoti, o ne
turtinguosius sušelpti.

D. Savaitės pamaldų tvarka:
D. Ketvirtad.: rytą jokių apei

gų nėra; jų pradžia — 7.30 v. v.; 
klausomos išpaž. ir dalijama Ko
munija.

D. Penktad.: rytą jokių apeigų 
nėra, bet švenčiausio adoracija1 

numatytas sekmadienį, gegužės 5 j pradedama nuo 12 vai. dieną-

PA DĖKA
Toronto moterų šalpos grupė "Daina”, paminėjusi 20 metų gy

vavimo Sukakti.' reiškia gilią padėka visiems organizacijų atstovams 
ir pavieniams asmenims, kurie savo atsilankymu i minėjimą prisi
dėjo prie mūsų šventės iškilmingumo, o savo duosnia auka Įgalino 
mus praskaidrinti senelių ir ligonių Velykas Vokietijoje.

Te Dievas Jums atlygina —
“Daiiros” valdyba

mui kat. mot. dr-jai duota $120; 
"Dainos” grupei šalpos reikalams 
— $50.

Liet, akademikų 
organizacinis susirinkimas Įvyko 
kovo 31 d. p. J. Matukaitės bute. 
Dalyvavo 15 akademikų, baigusių 
Toronto un-tą, pirmininkavo S. 
Butkevičienė. Susirinkime nutar
ta steigti Toronto liet, akademi
kų draugiją. Steig. susirinkimas'

Mirus mūsų brangiai mamytei 
MARIJAI KIAUPIENEI (SLĄNINIENEI), 

nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie užprašė šv. Mišias už Velionės 
sielą, prisiuntė gėlių, gausiai aplankė koplyčioje ir palydėjo i amžiną 
poilsio vietą.

Taip pat nuoširdi padėka visiems pareiškusiems mums užuo
jautą liūdesio valandoje spaudoje, laiškais ir žodžiu.

Gilią padėką reiškiame Tėvams pranciškonams už paskutini pa
tarnavimą koplyčioje, atlaikytas šv. Mišias ir atliktas apeigas kapinėse. 

Kunigui Br. Jurkšui už Įspūdingą giedojimą bažnyčioje.
Ypatinga padėka tretininkėms, iškilmingai palydėjusioms savo 

nare i amžinąjį gyvenimą.
Nuoširdus ačiū visiems, kurie bent kuo mums pagelbėjo sun

kioje valandoje.
Nuliūdę — duktė ir sūnūs su šeimomis

Skulptoriaus Dagio kūrinys bu- 
x . . vo pavogtas iš Chapel galerijos.

D. Sestad.: rytą apeigų nėra, i yonge gt. Neseniai jis buvo su- 
bet adoracija — nuo 12 vai. die- :rastas užstatų krautuvėj paliktas 
ną; apeigų pradžia JQ4p .Y: v-> ■ už $30. nors jo vertė — $500. Ta 
yinos jungiamos su Prisikėlimu prOga skulptoriaus statula “Mano 
ir Prisikėlimo Misiomis; klauso-: gyvenimas buvo ilgas” buvo at-

- • _ ’ dahjama Komunija, spausta vietinėj Toronto spaudoj 
„ 7“ P- Savaites adoraciją prie su galerijos savininkės M. Har-

Kas norėtu ši savaitgali, t.y. Velykų i ~
šv. metu važiuoti į CLEVELAND;!, L.lCtUVISKO DOldU 
ęaliu paimti 2 asmenis. Skambinti
RO. 60417 dirbtuve
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė: 
86 St. Anne’s Rd. Skambinti po 5 v.v., 
LE. 6-5998.

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel vv \ ?-79KI Varnu AM.

Padėka
Reiškiame nuoširdžią padėką Karo-

RETA PROGA. Springhurst vasarvie
tėje atiduodamas geram stovy vasarna
mis tik už nusigriovimą. Teirautis tel. 
RO. 7-0883 po 6 v. v.

Tėvui AMBROZIJUI, OFM, 
STASIUI ir JONUI PRAKAPAMS bei jų šeimoms, 

jų tėvelio Lietuvoje mirties proga, 
gilią bei bičiulišką užuojautą reiškia —

J. S. Andruliai
V. S. Aušrotai
A. D. Bajorinai
P. R. Bražukai

Tėvui AMBROZIJUI, OFM,
JONUI ir STASIUI PRAKAPAMS ir jų šeimoms, 

jų tėveliui Lietuvoje mirus, 
gilią ir bičiulišką užuojautą reiškia —

St. Dargis
A. K. Rusinai
L. Šalna

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

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

Cigarečių kartonas _S’šrtS‘-

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

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turimo daugybe europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, zubražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEN, KEYSTONE-BELU HOWELL 

ir kt„ juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISA D?FN\ 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944

MARGIS DRUG STORE
AArtf-aričLnc Lfkiitwc “ Ny,on seamless — reg. $1.00 pora iYlOreriSKOS Kojines —speciali nuolaida—2 poros už $1.00

PARDUODAMAS VASARNAMIS 
Georgian Bay, Springhursto rajone 
(D Avenue), trijų miegamųjų, virtu
vės ir saliono su visais baldais. Skly
pas turi 100 pėdu fronto. Skambinti 
VVA. 5-0950 po 5 v.v.

BALTIC MOVERS
Baldu parvežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę Į 
Montreali, Londoną, Windsora, Hamil 
tona. North Bav, Sudburi ir kitur

30 DEWSON ST., TORONTO
1 Telefonas LE 4-1 UV?

Kas važiuotų šį savaitgalį Į Čikagą ir 
galėtų paimti vieną asmenį, prašau 
skambinti LE. 4-8112, Kulys.

REIKALINGA MOTERIS ir vyras vir
tuvės ir namų priežiūros darbams. Ga
li būti vedusi pora ir vyresnio amžiaus. 
Savininkai lietuviai, duoda maistą, dra
bužius ir butą ir dirbantieji galės jaus
tis kaip namuose. Suinteresuotieji ga
li kreiptis raštu:

Mrs. R. Dumauskienė ' 
Spruce Lawn Nursing Home 
Chesley, Ontario,

arba telefonu: 691 Chesley, Ontario.

DR. JOHN REKAI 
perkelia savo kabinetą 

pirmadieni, gegužės 6 d., 1963 m. i 

331 Sherbourne St. 
Toronto 2 (i pietus nuo Carlton).

Telefonas lieka nepakeistas:

WA. 3-2395
Priėmimo valandos nepakeičiamos: 
pirmadienį — penktadienį 5-6 vai. 

p.p., šeštadieniais 9-10 vai. ryto.

žmonių. lankomos ir Tėvo Zarembos pa-
Didžiosios Savaitės pamaldų mokslai visiems labai patiko.

tvarka: Akademinio Sambūrio pirm.
D. Ketvirtadienį: išpažinčių bus inž. A. Pusarauskas prašo patiks-

.. .. (. i(. pr “T2” numery apra- 
iškilmjngos Mišios ir Komunija, šytos dramos akt. L. Barausko iš-

D. Penktadieni: 3 vai. pamal- leistuvės buvo rengtos ne Sam
dos, Komunija ir iškilmingas būrio, bet A. ir L. Barauskų bi- 
Kryžiaus pagerbimas. Vakare 8 v. čiuliu vardu. Atsiprašome už ne- 
Kryziaus kelias ir pamokslas. | tikslią informaciją.

D. šeštadieni: 7 v.v. ugnies iri 
vandens šventinimas, Velykų vi- 
gilijos pamaldos ir Mišios. ...

Sekmadienį: 6.30 vai. ryto Pri- nėję gydosi KLB pirm. dr. P. Lu- 
sikėlimas ir iškilmingos Mišios, koševičius, inž. St. Naginionis, 
Vėliau Mišios kaip kiekvieną sek- VD klubo pirm. Džiaugys, Sibitis 
madieni 9, 10, 11 vai.

— Mirė: Domicėlė Miliūrienė
68 m., Vincas Kreivaitis 53 m. Pa
laidoti iš šv, Kazimiero bažnyčios.

E. N.
Aušros Vartų parapijos žinios
— D. Ketvirtadieni: 7.30 v.v

Daug staigių susirgimų Morit- 
realyje paskutiniu laiku. Ligoni-

ir kt. Linkime visiems greit pa
sveikti.

Inž. G. Vazalinskui pr. penkta
dieni VD Klubo patalpose drau
gai surengė šaunią priešvestuvinę 
staigmeną. Palinkėta gražios atei
ties ir įteikta dovanu. Vazalins-— 17. ixeivii lauieįu. / .ou v.v. : ; \ i- Y t

iškilmingos Mišios. D. Penktadie- tu°kiasi su montrealiete L 
ni: 7 v.v. iškilmingos liturginės i1 etrauskyte.
apeigos. D. šeštadienį: 6 v.v. iš-! Vytauto Didžiojo Klubas, se- 

; kilmingos liturginės apeigos; tuoj i niausiąs lietuvių sambūris Mont- 
po apeigų — Mišios. Į realyje, neseniai šalia turimų pa-

Velykos: 6 vai. ryto — Prisikė-1 talpų įsigijo tuščią sklypą ir ren
timas, procesija ir Mišios. Vėliau giasi klubo patalpas praplėsti. 
Mišios: 8, 9, 10 ir 11 vai.

D. Ketvirtadienį, D. Penktadie- buvo pasikvietusi įvairius statybi
nį ir D. šeštadienį šv. Komuniją ninkus pasitarti ir pavedė arch, 
galima priimti tik pamaldų metu. Vyt. Zubui parengti preliminari- 
Nevalgoma prieš Komuniją tris 
valandas ir negeriama vieną va- 
landa. D. Penktadieni reikia pas- ... ...„ . . ..
ninkaūti (vieną kartą galima vai-! .^e^,?s . ”arv1?1
gyti sočiai, o kitus du tik truputį rašyti nuo gegužes 1 d. Depo- 
užkandantj ir, kaip paprastai i atidarymas ir čekių
penktadieniais, nevalgyti mėsos. ‘ knygučių išdavimas bus pradėtas 
Didžiosios savaitės paskutinėmis! nuo Atvelykio sekmadienio, ba- 
dienomis išpažinčių bus klauso- ^an^zl° 21 d Uz jepositus bus 
ma pamaldų metu. ‘ mokama 3V2% palūkanų, apskai-
- Parapijai aukojo: $5: A. ciuojant kas trys menesiai, bet 

Rimkus; po $10: A. Ambrozaitis, prirašant kas pusę metu. Uz serus 
J. Čepulis H. Givis. V. Kiškis, J. numatyta mokėti nemažiau 414% 
Rimkevičius, B. Rinkevičius, P: dividendų, skaičiuojant kas trys

! Skriubis, A. Stankevičius, K. Ver- menesiai, bet prirašant tik gale

Pereitą šeštadieni klubo valdyba

ni naujuju klubo patalpų projek
tą. ’ ’ A. Z.

mokama 3’/2% palūkanų, apskai-

byla: $15: A. Naikelienė; po $20: 
W. H. Bunis, J. Gaurys, Z. ir H. 
Lapinai. J. Matišaitytė, V. ir R. 
Romack; $24: L Sirevičius; po 
$30: J. Adakauskas, J. Rugienius; 
$50: V. Zubas: $100: dr. J. Še- 
mogas. Mieliems aukotojams esa
me labai dėkingi.

— Ruošiasi tuoktis: Leonardas 
Milaknis Su Janina M. Staniu- 

lyte; M. Pierre Plassis-Belair su:

metų apyskaitą priėmus.
“Lito” valdybos ir komisijų 

mėnesinis posėdis — bal. 21 d., 
sekmadieni. 8.30 vai. ryto banko 
patalpose prie AV parap. salės.

Velykų sekmadienį “Litas” bus 
uždarytas.

“Litas” persikelia Į naujas pa
talpas. Tėvai jėzuitai sutiko iš
nuomoti “Litui” savo posėdžių 
salę po AV par. klebonija. Patal-

—v v '■'5T’ v-1

LABAI PUIKI 

dovana Velykoms 
ir betkuria proga

nepamiršklte užsukti lletuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

Lietuviška plokštelė Hi-Fi ilgo 
grojimo. įdainuota jauniausios 
dainininkės IRENOS GIEČIŪTĖS. 
gaunama Toronte “DAINOS” 
krautuvėje (Lietuviškų plokštelių 
ir įvairiausiu dovanu prekyboje), 
974 COLLEGE ST., TORONTO 4. 

Tel. LE. 4 1274.
AA AJk A A, A

zz
1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 

J. BERZINSKAS 
Užsakymai nriimomi ir našfn

Suzanne Lemay: Konstantin Kra- i!>os.bus. Pertvarky‘os ir P™tąiky- 
sowski su Elvira Šveikauskaite. | tos kankinėms operacijoms. Į jas 

i _  J.E. vvskuD3S V. Brizgvs- Litns persikels nuo gegužės
teiks Pirmąją Komuniją ir Sutvir-1 A^parapijoVsilės ?r ^^^Cruv- 
tinimo sakramentą mūsų parapi-. ^\^p3r3P^os.saQeS„ L j-n‘nn(, 
joje Atvelykio.sekmadieni, balan- P1ri<^&e ”uo tos ^ienos 

J • sustabdomos. Naujos darbo va-
. . ..... . . v T ,. landos bus paskelbtos vėliau.A.a. Anele Leliene, inz. Lėlio! . Pr R.

motina, mirė Lietuvoje kovo 22 i
d. Ji užaugino 11 vaikų, visi dar • •
gyvi, trys ju Kanadoje? 8 Lietu- L3DiaUS131 priSime- 
voj. Inž. P. Lėliui, mūsų bendra- nu badu mirštančia 
darbini, reiškiame gilią uzuo-i 
jautą.

A.a. p. Prakapų tėvas mirė Lie- . .
tuvoje. Visa ju šeima nuoširdžiai i metų banditas, kuris buvo zi- 
•ižjaūčiame? ' ' ! nomas visoje Kolumbijoje Chis-

! pas (Kibirkštis) vardu. Jo tikroji 
P. Andriejauskas išvyko į Put-!paVardė buvo Teofilo Rojas. Jis 

nam. Conn. Ten kurį laiką dar-, Vra nužudęs 592 asmenis. Čhispas 
buosis kaip stalius N. Pr. M. vie-| iWv0 sukūres banditų gaują iš 
nuolyno statome naujame pastate našlaičiu vaiku, kuriu tėvai žuvo 
— kapelionijoje.

motiną”
Kolumbijos kalnuose nušautas

A L GARBENS 
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narvs

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

Vakarais — HU. 9-1543.

GLADSTONE — COLLEGE SI7.300 iš viso; Įmokėti apie $3.000. Trijų, 
šeimų atskiras namas. Prie Prisikėlimo parapijos. Vandeniu—alyva šil
domas. Du garažai. Pajamos $250 i mėn.

DURIE GATVĖJE — $16.000 iš viso; Įmokėti apie $3.000. Atskiras plytų 
namas. Dvi virtuvės, moderniai Įrengtos. Yra garažui vieta.

ST. CLARENS — BLOOR. $17.000 visa kaina. įmokėti apie $5.000, 3 vir- , 
tuvės, 2 vonios, nauja apšildymo sistema. Garažas.

INDIAN RD. — BLOOR. $23.000. 3-jų šeimų, atskiras, 3 virtuvės, 3 vonios. 
Vandeniu šildomas. 2 mūriniai garažai. įmokėti $7.000.

HEWITT — RONCESVALLES. $26.900. Atskiras, pakeistas pastatas i 3 šei
mas, modernizuotas, vandeniu šildomas. Įmokėti $8.000.

WILLARD — ANNETTE. $30.500. Originalus triplcksas. Įmokėti apie 
$10.000. 5 metų senumo, vandeniu ir alyva šildomas.

Pas mns randasi dang naujai registruotų pardavimu High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
SAVO KREDITO 
KOOPERATYVE

“LITAS”
Adresas: 1451 CRAWFORD 

BRIDGE AVE., VERDUN. P. Q. 
Telefonas PO. 7-4280.

1940 m. liberalų ir konservatorių 
kautynėse. Jo tėvai buvo liberalai 
ir jis buvo 13 metų amžiaus, kai 
konservatoriai sunaikino jų so
dybas ir nušovė jo tėvą. Kunigas 
Guzman, parašęs knygą apie tas 
neštvnes Kolumbijoje, apklausi- 
nėio hisna. Paklaustas, ką jis 
labiausia atsimena iš savo jaunys
tės, atsakė: “Prisimenu degančius 
namus, bet labiausia iš mano at
minties neišdyla badu mirštan
čios motinos ir mažųjų brolių 
verksmas”.

Tas ii ir Įjungė i banditų eiles, 
kurie žudydavo konservatorius ir 
kitus valdžios atstovus, lyg kokias 
muses.V. K.

DISTRICT ESTATE BROKERS 
Montreal Real Estate Board nariai 

Namai — žemė — Paskolos
P. Jasutis. tel LA. 2-7879 
DISTRICT GENERAL 

INSURANCE SERVICE 
Royal Globe draudimo b-vės.

Gaisras—Automobiliai—Nelaimės 
G. Rukšėnas, tel. 768 8640.

P. ArDAMONIS
3907 Rosemont Blvd. Tel. 722 2472 

S-toš Lfte'Nr. 752 
------------------- • z ;

Santaupos apdraustos vienam mili
jonui dolerių. Mirties ir invalidu
mo atvejais pagal turimą draudimo 
polisą santaupos iki $2000 išmoka
mos dvigubai Už santaupas moka
ma 4,25%. Už asmenines paskolas 
imama tik 7,6%. Už nekilnojamo 
turto paskolas imama tik 6,5%. 
Pigus paskolų draudimas skolinto
jo mirties ir invalidumo atvejais.

BANKAS VEIKIA: Sekmadieniais nuo 10.30 iki 1 vai. p.p. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun: pir
madieniais nuo 10 iki 12 vai. ir nuo 7 iki 8 vai. v.; trečiadieniais ir penkta- 
deniais nuo 7 iki 8 v. v. Vedėjas D. Jurkus, PO. 7-4280. 3907 Rosemount 
Blvd.: trečiadieniais ir penktadieniais nuo 3 iki 8 v. v. ir šeštadieniais nuo 
10 iki 12 vai. Ved. padėj. P. Rudinskas, RA. 2-2472. Nedarbo laiku paskolų 
ir kitais skubiais reikalais kreiptis pas ved. padėj. P. Rudinską, HU. 1-2957.




